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ROLUL UNELTELOR ÎN ARHITECTURA
ȚĂRĂNEASCĂ DE LEMN
VIOREL CIOTI
Cluj‑Napoca
The role of the tools in the wooden peasant architecture
This paper refers at the role of tools in peasant wood architecture. The “Preliminary
considerations” part is a review of the needed tools in processing agricultural
products (sickle), primitive tools (ax, hammer and knife) and a tool offered by
nature (stone).
The extended part is reserved for presenting tools and their role in building
houses. The working tools used in building mono‑cellular houses (hoe, ax and
knife), the tools needed in raising a house (ax, bard and knife) and the tools
needed to build different roof types (ax, bard, steel blade two‑handle knife and
sawmill) are presented.
The last part is aimed for types of hand saw and conclusions.
Keywords: tool, architecture, wood, house, role

C

onsiderații preliminare. În istoria omenirii, apariția uneltelor a
constituit un factor decisiv în procesul evoluționist uman, având drept
sursă condițiile satisfacerii necesităților zilnice pentru supraviețuire și, de ce nu,
pentru o mai bună viețuire. În acest context s‑ar putea afirma că, din cele mai
îndepărtate epoci, cele primitive, omul, de fapt, n‑a creat propriu‑zis o unealtă,
ci a preluat ideea de a folosi o unealtă oferită de natură, capabilă să-i satisfacă
anumite cerințe și necesități imediate. Această primă unealtă, oferită de natură, a
fost piatra. Omul primitiv, devenind conștient, a observat că piatra are calități, și
anume duritatea, ceea ce îi permite utilizarea în trei activități: lovire, zdrobire și
tăiere. În funcție de aceste calități, omul primitiv a ales forma pietrei care să‑l ajute
să obțină efectul dorit, iar de aici, prin exercițiul zilnic, repetat, s‑a ajuns, în timp,
la prelucrarea și fasonarea formei pietrei. Așa au apărut „strămoșii” toporului,
ciocanului și ai cuțitului.
În epoca neoliticului, odată cu apariția agriculturii, necesitatea depozitării
cerealelor a creat ideea de forme mai mari sau mai mici, de vase din lut, în forme
variate, confecționate inițial manual, iar mai târziu, confecționate cu roata și alte
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câteva unelte. Și în această fază a neoliticului, o necesitate a creat un produs, iar
produsul nu poate fi creat fără o unealtă.
Desigur că, în epoca bronzului, s‑a făcut un salt spectaculos în ceea ce privește
confecționarea uneltelor necesare prelucrării produselor agricole sau unor
meșteșuguri, iar unele unelte, cu formele de atunci, au supraviețuit până în zilele
noastre. Așa, de exemplu, secera, cu forma sa încovoiată, este unealta agricolă cea
mai răspândită în lume care a supraviețuit datorită formei desăvârșite pe care a
avut‑o de la început. La fel se poate constata și pentru cele trei unelte primitive
amintite: toporul, ciocanul și cuțitul, care, în epoca metalelor, prind contururi și
forme utilizate până în contemporaneitate.
În concluzie, orice unealtă are o funcționalitate, materialul, forma și
dimensiunea fiind determinate de latura sa utilitară. Acest lucru a permis ca o
unealta să‑și păstreze caracteristicele sale timp de milenii fără a suferi modificări
substanțiale în ce privește forma și rolul său în integralitate. Ca orice produs, o
unealtă își are istoria sa care începe și sfârșește odată cu dispariția scopului pentru
care a fost făurită.
Pe teritoriul țării noastre, la fel ca în întreaga Europă, primele unelte au apărut
în neolitic, iar mai apoi, odată cu ivirea procesului de producere a metalelor,
acestea s‑au înmulțit și diversificat. În ceea ce privește necesitățile de protejare
împotriva condițiilor climatice potrivnice, un rol important l‑au avut construcțiile
de locuințe care, în funcție de relief, se pot grupa în două categorii: 1) locuințe
îngropate sau semi îngropate și 2) locuințe la suprafață.
Locuințele din prima categorie, numite bordeie, au fost realizate în zonele de
câmpie, unde lipsa pădurilor i‑a determinat pe oamenii simpli să sape în pământ
o groapă patrulateră pe care au căptușit‑o cu bârne, nuiele și lut. Pentru aceste
locuințe monocelulare s‑au folosit ca unelte de lucru, conform descoperirilor
arheologice, sapa, securea și cuțitul.
Locuințele din a doua categorie s‑au construit în zonele de deal și munte,
unde oferta bogată a pădurilor a dat posibilitatea oamenilor să‑și ridice case la
sol din trunchiuri de copaci, de diferite grosimi și lungimi. Casele construite erau
monocelulare și de mici dimensiuni, iar ferestrele și ușa erau orientate spre sud
pentru a beneficia, în timpul zilei, de cât mai multă lumină. Pentru confecționarea
materialelor de lemn necesare ridicării casei s‑au folosit trei unelte: securea, barda
și cuțitul.
Aceste case monocelulare simple, care se încadrează ca plan în tipul de casă cu
cămară și casă cu tindă, sunt specifice populației rurale, cu posibilități materiale
modeste. Acest tip de construcție se va menține până la sfârșitul secolului al
XIX‑lea.
Primele modificări în arhitectura țărănească se vor produce, se pare, la sfârșitul
secolului al XVI‑lea și începutul secolului al XVII‑lea, când, datorită unei situații
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materiale mai bune pe care unii țărani au reușit s‑o dobândească, vor apărea case
mai mari și astfel se va trece de la casa monocelulară la casa cu tindă, cămară și
încăperea de locuit.
În construirea unei case se disting trei registre unitare care oferă întregul
aspect arhitectural al construcției: a) talpa; b) pereții; și c) acoperișul.
a) Talpa
La casele vechi țărănești, talpa constituia baza întregii construcții, fapt pentru
care oamenii alegeau, din pădurile multiseculare, trunchiurile cele mai groase.
După curățire, trunchiul era despicat și cioplit până obținea talpa necesară pe
care o așeza peste temelia de piatră. Tăiatul și transportul buștenilor de mari
dimensiuni, din pădure până în sat, solicita un mare efort și îndemânare, dar,
cu toate acestea, cererile fiind mari, tot mai mulți țărani s‑au specializat în acest
meșteșug. În secolul al XV‑lea s‑a ajuns să se instituie o dare în lemn și tălpi de
lemn pentru a se profita de pe urma acestei activități. Conform unui document
din 1445, august 7, dat la Târgoviște, voivodul Vlad Dracul scutește pe Badea
Ciutin și fiii săi „de toate dările și slujbele de lemn și tălpi de lemn și cositul
fânului” (Giurescu, 1976: 88). Ulterior vom găsi și alte documente în care apare
această obligație în secolul al XVII‑lea și chiar până în secolul al XIX‑lea.
Trăinicia caselor vechi țărănești, dovedită și prin exemplarele expuse la
muzeele în aer liber, s‑a datorat în bună măsură și acestor tălpi, alese și lucrate cu
mare grijă de meșteri pricepuți din veacurile trecute.
b) Pereții
După dispariția copacilor multiseculari, la construirea caselor s‑au folosit
trunchiurile copacilor mai tineri, mai ușor de tăiat, transportat și prelucrat. S‑au
cioplit bârne de diferite esențe, în funcție de zona și oferta pădurii, cele mai multe
fiind de stejar, fag și conifer. Lungimea bârnei era aleasă după planul și dimensiunile
casei. În prima fază, bârnele se ciopleau cu barda numai pe latura inferioară, apoi
pe două fețe și, în final, pe patru fețe. Tehnica tradițională de încheiere a bârnelor
cioplite în patru fețe era „în coadă de rândunică” sau „cheutori”. Casele din bârne
cioplite nu erau văruite.
c) Acoperișurile
Pentru acest capitol, atât din punct de vedere istoric, cât și etnografic,
dispunem de mai multe surse de informații.
Pe baza datelor acumulate, am putea face următoarea periodizare: 1. Într‑o
primă etapă a istoriei, în perioada daco‑romană (conform informațiilor scrise de
istoricul roman Vitruviu și de reprezentările de pe columna lui Traian), precum
și în perioada prefeudală, casele erau acoperite cu bârne de lemn cioplite ca
scândura. 2. În a doua etapă, cea feudală, când obștiile țărănești au fost deposedate
de proprietățile avute, inclusiv pădurile, procurarea lemnului a devenit tot
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mai dificilă și mai scumpă, țăranii au găsit soluția de a confecționa acoperișuri
din paie de secară sau grâu, obținute din recolta proprie. 3. În această etapă,
începând cu secolul al XV‑lea, apar, pe domeniile feudale, „mori de scânduri”
și din cheresteaua obținută se vor prelucra materiale de construcție, inclusiv
dranița, necesară la acoperișurile castelelor, bisericilor și ale conacelor. Lipsiți
de posibilități financiare, țăranii au început să‑și facă singuri dranița cu ajutorul
securii și bardei. 4. În ultima etapă, începând cu a doua jumătate a secolul al
XIX‑lea, când s‑a adoptat mezdreaua cu lama de oțel, s‑a putut confecționa un
nou model pentru acoperiș, mai evoluat și mai de calitate, șindrila.
Prin această succintă periodizare a evoluției istorice a învelitorilor pentru
acoperișuri, încercăm să clarificăm, mai puțin pentru etnografi, sinonimul celor
două materiale de construcție: dranița și șindrila. În documentele medievale se
amintește de șindrilă, dar, datorită tehnicii de execuție, ea a fost, de fapt, dranița.
În general, se poate spune că termenul de draniță a fost folosit în nordul țării
(Maramureș, Sălaj și Oaș), cel de șindrilă în Transilvania, Muntenia și Moldova,
iar cel de șiță în Vâlcea, Muscel și Olt.
Ca aspect, dranița e o placă dreptunghiulară, uniformă ca grosime, lată de
10–15 cm și lungă de 60–80 cm. În lipsa cuielor metalice, inițial ele se fixau pe
acoperiș cu două cuie de lemn sau cuie de tisa, realizate manual de către meșteri
specializați (Florescu, Stahl, Petrescu, 1969: 27). Plăcile de draniță se așezau una
lângă alta, iar peste linia de îmbinare se fixa o altă placă pentru a asigura o cât
mai bună protecție a acoperișului contra scurgerilor de apă. Capetele rândului
superior se așezau peste capetele rândului inferior.
Modul de fixare a draniței, așezate una lângă alta, nu permitea o învelitoare
etanșă a acoperișului, astfel că s‑a impus necesitatea creării unei noi plăci mai
de calitate și chiar mai estetică. Așa s‑a ajuns să se creeze șindrila, o placă tot
dreptunghiulară, dar de dimensiuni mai mici și cu anumite modificări. Pentru
realizarea ei s‑a creat mezdreaua, o unealtă simplă cu lama de oțel de circa 30 cm.
lungime, prevăzută la capete cu două mânere de lemn. Placa se fixa pe scaunul de
mezdrit și se fățuia suprafața, latura exterioară fiind mai groasă și „horjită” de la
un capăt la altul (Butură, 1978: 106), adică scobită, iar cealaltă latură se subția spre
margine pentru a putea intra cât mai bine în „horjitura” șindrilei următoare. Ca
să aibă un aspect mai estetic, colțurile de la un capăt erau tăiate, primind aspectul
unei cozi de rândunică.
Cea mai veche atestare a mezdrelei am găsit‑o într‑o interesantă, bogată și
documentată monografie a comunei Măidan, publicată la Caransebeș în anul 1895
de către Sofronie Liuba și Aurelia Jana. Fiind la capitolul materiale de construcții,
din această monografie am aflat că ferestrele, din lipsa sticlei, erau acoperite cu
„piele de pe târbanul de bou, numit „pănuș”.
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În zonele de deal și munte, unde ploile și ninsorile sunt mai abundente,
acoperișurile aveau pante mai mari, iar pentru câmpie, unde regimul pluviometric
e mai redus, acoperișurile au pante mai puțin inclinate.
În a doua jumătate a secolul al XIX‑lea, avem informații prețioase despre
modul de executare a șindrilei. Astfel, aflăm, într‑o lucrare publicată de Ion
Ionescu de la Brad în 1868, că bradul pentru șindrilă trebuia să „crape drept” și
dintr‑o „bilă” (butuc) se realizau „16 până la 20 de șindrile mari” „ca de un pod
de mână și ca de o palmă de lungă”. Dintr‑un trunchi de brad se puteau face „3
până la 4 mii” de șindrile. Șindrilele se transportau de la munte în sat cu ajutorul
calului „încărcându‑se câte 300”. Un șindrilar producea, conform aceleiași surse,
circa „20.000 de bucăți” (Ionescu, 1868: 396). Dacă luăm în considerare că pentru
un acoperiș erau necesare 10.000 de șindile, însemna că un șindrilar reușea să
producă într‑un an o cantitate suficientă pentru două acoperișuri.
În ce privește prețul șindrilei, s‑au găsit, în documentele medievale, mențiuni
privind costul acestui material. Pentru cetatea Bran aflăm că la 1504, pentru „400
șindrile se plătesc 12 aspri, pentru 3000 de șindrile se plătea, în 1507, un florin și
40 de dinari; iar pentru 2000 de bucăți, în 1522, un florin și 12 dinari; pentru 5700
se plăteau 5 florini și 6 dinari și jumătate” (Pataki, 1973: XCII).
Conform unei socoteli din 1518, se arăta că pentru castelul din Hunedoara
s‑a achiziționat „șindrilă pentru acoperirea palatului 1 florin; dulgherului pentru
acoperirea acoperișului 2 florini” (Pataki, 1973: XCII). După cum se observa,
costul manoperei era mai mare decât prețul materialului. Cu toate că nu se
specifica, prețul șindrilei era pentru 1000 de bucăți.
Solicitările tot mai mari de șindrilă vor face ca, în perioadele următoare,
prețul să crească continuu în toate cele trei provincii românești.
În anul 1791, 12 septembrie, la București, șindrila mare de brad să coste „2 lei
și 60 de bani mia, de a doua mână la 2 lei, iar șindrila de stejar 2 lei” (Giurescu,
1976: 208). Din text rezulta că erau două sortimente de calitate, iar pentru șindrila
de stejar, prețul e stabilit tot pentru o mie de bucăți.
Caracterul artizanal al prelucrării lemnului din mediul rural, în pofida
stăpânirii și iscusinței meseriei, a avut efectul unei slabe productivități. Cererile
mereu ascendente de material au condus ca, în anumite sate, oamenii să se
specializeze și să producă numai un anumit produs. Din cele relatate s‑a văzut
că unii lucrători erau profilați pe producția de tălpi, alții pe scânduri, iar alții
pe șindrilă. Acest proces al specializării a făcut ca și unele sate să se axeze pe
producția de case, gata finisate, oferite, conform unui termen actual, la cheie.
În Transilvania, un asemenea centru de constructori de case a fost la Bedeciu
(jud.Cluj).
În Tara Românească, satele specializate în lucrul lemnului erau scutite de dări
și slujbe. La 28 februarie 1630, Leon Tomșa voivod, scutește de dări satul Luciani
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din jud. Dâmbovița și satul Dobrusești al Mănăstirii Snagov (Documente...,
1956: 106).
În secolul al XIX‑lea ponderea specializării pe meserii în prelucrarea lemnului
a ajuns la un grad ridicat în toate cele trei provincii istorice.
În Transilvania, în anul 1857, sunt înregistrați 1286 dulgheri, 971 tâmplari,
117 strungari și 520 la ferestraie de tăiat scânduri (Giurescu, 1976: 201).
În București, în anul 1832, erau înregistrați 353 meșteri lemnari, în toate
ramurile, dintre care 250 dulgheri, 17 tâmplari și un șindrilar (Vîrtosu, Vîrtosu,
Oprescu, 1936: 158).
Comparând cele doua registre, observăm diferența mare din prima jumătate
a secolului al XIX‑lea între cele doua regiuni.
Literalmente, acoperișurile de paie au apărut ca o necesitate de a înlocui
materialul lemnos, devenit tot mai scump și greu de procurat de la proprietari.
Volumul de paie necesar la un acoperiș era foarte mare, iar recolta proprie
nu putea satisface întreaga cantitate, așa încât fiecare proprietar care dorea să‑și
facă o casă era nevoit să împrumute, de la un vecin sau o rudă, diferența de paie,
urmând ca apoi să restituie cantitatea de paie primită (Butură, 1978: 103). În
genere, paiele erau „clădite” de doi oameni cu ajutorul crengilor și greblate până
sus. Grosimea acoperișului de paie era de 50–100 cm (Butură, 1978: 104), iar
unghiul de înclinare era de 50–60 de grade pentru a permite o scurgere cât mai
rapidă a apei sau zăpezii. Rezistența acestor acoperișuri era destul de îndelungată,
100–150 de ani, și ele vor fi construite până la sfârșitul secolului al XIX‑lea.
În timp ce la sate acoperișurile se făceau din paie, la orașe și pe domeniile
feudale, situația era diferită.
Fiind proprietari pe păduri, nobilii și episcopii dobândeau venituri însemnate
din exploatarea materialului lemnos și reușeau să beneficieze de economii
substanțiale în cazul executării unor lucrări în interes propriu sau comunitar,
deoarece întreaga cheltuială consta doar în plata manoperei, lemnul fiind gratuit.
Edificator în acest sens ni se pare cea mai veche consemnare privind costurile
unei lucrări în lemn efectuată, conform învoielii din 31 mai 1291, între capitlul
bisericii Sf. Mihail din Cluj și patru meșteri dulgheri din Cricău, Alba–Iulia,
Gârbova și Câlnic pentru lucrarea și repararea acoperișului de lemn al bisericii.
Prețul convenit a fost „de 90 de mărci și 24 de coți de pânză de postav de Dorn care
se va plăti astfel: 12 mărci când acești dulgheri vor intra în pădure să taie bârne și
grinzi. După ce acest material va fi transportat la biserică și când se vor întoarce
din nou în pădure ca să taie căpriori, alte 12 mărci”. În continuare se stabilesc
alte operațiuni și mod de plată cu precizarea că „lemnăria va fi transportată din
pădure la biserică de către episcop, care va da și cuiele, scoabele și celelalte lucruri
necesare; lemnăria însă va fi cioplită, tăiată și lucrată până la săvârșirea întregii
lucrări de către acești dulgheri (Documente..., 1951: 372–374).
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Din învoiala scrisă, reiese că este vorba de pregătirea materialelor necesare
pentru repararea acoperișului de lemn la vechea capelă existentă în acea vreme
pe actualul teritoriu al catedralei Sf. Mihail. Din contractul încheiat rezultă că se
plătește de biserică doar manopera nu și materialul lemnos procurat din pădurea
episcopiei. De asemenea se observă că meșterii provin din sate românești, ceea ce
înseamnă că, în secolul al XIII‑lea, românii erau printre cei mai pricepuți dulgheri
din regiune.
Această învoială scrisă releva un fapt deosebit pentru istoria și etnografia
Transilvaniei întrucât ni se arată că, la sfârșitul secolului al XIII‑lea, acoperișurile
bisericilor (și ale altor edificii) se făceau încă din grinzi și bârne cioplite și nu din
draniță, ceea ce înseamnă că, în acea perioadă, nu apăruseră „morile de scânduri”,
adică joagărele. E posibil ca acest lucru să se fi întâmplat în secolul următor, când,
odată cu începerea construirii noii catedrale, de mari dimensiuni, acoperișurile
înalte și înclinate nu ar mai fi putut fi acoperite cu grinzi și bârne, ci numai cu un
material mult mai ușor.
Prima atestare a unui ferestrău mecanic, acționat cu energia unui șuvoi de apă,
datează din anul 1525, când, într‑un urbariu se menționează existența unei „mori
de scânduri” la Mihăileni, pe Crișul Alb (Prodan, 1968: 81). Aceste mori, numite
joagăre de localnici, au pătruns din centrul Europei și, conform lingviștilor,
termenul preluat de români provine din săsescul „Zager”. Din Transilvania ele au
pătruns, treptat, în țările române.
În anul 1559, Alexandru Lăpușneanu solicita judelui Brașovului să-i trimită
pe cei „doi meșteri promiși, din Săcele, ca să instaleze cele 8 ferestraie”, lucru care
se va și realiza (Giurescu, 1973: 148).
La aceste joagăre lucrau meșteri țărani care se bucurau de anumite privilegii,
cum ar fi scutiri de sarcini și plăți, iar la lucrările la cetăți primeau gratuit mâncare
și băutură.
Conform unui urbariu din anul 1600, satele de pe domeniul Beiușului aveau
obligația de a aproviziona cu buștean de brad, „moara de scânduri”. De asemenea,
în urbariu se stabilește ca șase sate: Burda, Cresuia, Cărbunari, Budureasa, Gurani
și Pietroasa, să facă șindrila și uneltele de lemn (lignes instrumenta) pe care
trebuie să le ducă la Beiuș, fiind scutiți de sarcina de a cosi și secera (Prodan,
1962: 35, 36).
Din documentele vremii, reiese că, de la o perioadă la alta, cererea de material
lemnos este tot mai mare și că meșterii specializați în prelucrarea lemnului erau la
sate în număr limitat, fapt pentru care erau stimulați prin anumite scutiri de dări
și slujbe pe domeniile feudale.
În secolul al XVI‑lea, în Transilvania, mai sunt înregistrate asemenea „mori”
la Bran, Tohan și Zărnești (Prodan, 1967: 365).
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În secolul al XVII‑lea, „morile” apar tot mai des în documente. Conform
instrucțiunilor date de principele Gheorghe Rákóczi, în anul 1624, provizorului
domeniului Făgărașului i se solicita „să aibă grijă de morile de scânduri, adică
a ferăstraielor de apă. Unde nu se pot tăia scânduri de brad, să se taie de fag, de
paltin, de tei, de stejar și altele, cât mai multe. De asemenea să se facă cât mai multă
șindrilă” (Prodan, Ursuțiu, Ursuțiu, 1970: 10). Din conținutul documentului
reiese interesul deosebit al principelui pentru buna funcționare a „morii” pentru
a produce cât mai multă cherestea, indiferent de esențele de lemn, ceea ce denota
solicitările mari pentru materialul lemnos din acea vreme.
Pe lângă moara de pe domeniul Făgărașului, mai erau asemenea mori la Sebeș
și Porumbacu de Sus, precum și la Breaza (Prodan, Ursuțiu, Ursuțiu, 1970: 60).
Productivitatea acestor mori, a căror roată era acționată de energia șuvoiului
de apă, nu era prea mare, la fiecare unitate lucrau 2–3 oameni. În decurs de un
an s‑a reușit ca, la Făgăraș, să se producă în anul 1632, 950 de scânduri, iar în
anul 1637, 1825 de scânduri plus o cantitate de 8800 de șindrile (Prodan, Ursuțiu,
Ursuțiu, 1970: 99).
Și în Moldova, „mori de scânduri” sunt consemnate în secolul al XVII‑lea,
toate aparținând boierilor cu rang înalt. La 13 sept. 1634, Teodor Logofătul
solicita bistrițenilor, în numele voivodului Vasile Lupu, „ferestraie cu care să taie
arbori” (Iorga, 1899: XCV).
În Țara Românească, este menționat un ferestrău înregistrat în anul 1701,
aprilie 27, când voivodul Constantin Brâncoveanu cere împuternicitului mănăstirii
Cotroceni să meargă cu oamenii de încredere, de pe moșia Cristănești, „să dreagă
heleșteul unde s‑a stricat ferestrăul” (Documente privind relațiile agrare în veacul
al XVIII‑lea, 1964: 189).
Mult mai târziu, la 8 mai 1798, sunt înșirate moșiile brâncovenești de la
Sâmbăta de Sus, în Țara Făgărașului, și de la Poiana Mărului cu „mari ferestraie”
(Hurmuzaki, Iorga, 1913: 1810).
În secolul al XIX‑lea, numărul acestor „mori de scânduri” se vor înmulți
în țările române și, pe lângă boieri, vor apărea și căpitani care, pe baza unor
convenții încheiate cu stareții mănăstirilor, vor construi noi ferestraie pe râurile
mănăstirești cu obligația de a plăti zeciuiala din cheresteaua produsă.
În anul 1848 s‑a ajuns să fie înregistrate, numai în ținutul Bacăului, 242
ferestraie (Boicu, Industria...: 198).
Literalmente, de bunurile și câștigurile realizate prin aceste „mori” sau
„ferestraie” se bucurau doar membrii claselor nobiliare și mănăstirești care
au putut să edifice noi castele, conace sau biserici pentru uzul propriu sau al
comunității. În paralel, țăranii aserviți și lipsiți de posibilități au desfășurat tradiția
prelucrării lemnului cu aceleași unelte simple pentru obținerea de produse
necesare construirii de locuințe.
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Fasonarea lemnului de diferite lungimi și grosimi se făcea în funcție de
destinația acestuia. Așa, de pildă, se producea: dulap, o scândură groasă de 4–5 cm.
de brad sau stejar; grinda, folosită la separarea camerelor de pod; peste grinzi se
așază scânduri și deasupra acestora pământ. Pe grinzi se inscripționa uneori data
și numele proprietarului sau constructorului; talpa era grinda groasă și lată care
se așeza pe temelia de piatră și formau baza casei; șarpanta, scheletul construcției
de lemn; căpriori, scheletul de lemn al acoperișului; șindrila, plăcile de lemn
ale acoperișului; aripile, prelungiri la colțurile bârnelor din partea superioară a
peretelui casei, sub streașină, sprijineau fruntariul prispei.
Tot prin cioplire se făceau ușile, ferestrele, stâlpii de prispă, stâlpii de porți și
piesele de mobilier.
Un lucru, aparent minor pentru lumea rurală, a avut loc pe plan european, în
anul 1861, când, în Anglia și apoi în Germania, s‑a descoperit procesul tehnologic
de fabricare a oțelului. Într‑un timp relative scurt, noul metal s‑a răspândit cu
repeziciune în întreaga Europă, inclusiv în România. Efectele au fost benefice
pentru întreaga industrie, inclusiv pentru cel de realizare de noi unelte. Pentru
prelucrarea lemnului cea mai importantă a fost apariția ferestrăului manual. S‑au
creat, în funcție de necesitățile industriei casnice, două feluri de ferestraie: a) cu
lama lungă și lată cu dinți pe latura inferioară și prevăzută la capete cu două
mânere și b) ferestrăul cu lama îngustă cu dinți cu un singur mâner.
Ferestrăul s‑a răspândit în țara noastră mai ales după Primul Război Mondial,
când a devenit mai accesibil ca preț, așa încât a putu fi procurat și de cei din mediul
rural. Acest lucru va avea repercursiuni asupra întregului aspect al arhitecturii
țărănești.
În locul tăiatului și cioplitului tradițional, care solicitau mult efort și îndemânare, tăiatul cu ferestrăul a devenit mult mai ușor și mai productiv. Pentru
obținerea scândurilor s‑a creat o „trapă”, un postament înalt format din patru
stâlpi, legați cu grinzi și blăni în partea superioară, pe care se urca bușteanul.
Ferestrăul era acționat de doi oameni, trăgându‑l, alternativ, în sus și în jos
(Butură, 1978: 355). Acest sistem s‑a folosit timp îndelungat și se mai folosește
în unele locuri. Am putea spune că această instalație artizanală este autentic țărănească comparativ cu morile și joagărele preconizate, construite și stăpânite, de‑a
lungul veacurilor, de stăpânii feudali și, cu mult mai târziu, după desființarea
iobăgiei, au putut și țăranii liberi să‑și facă asemenea instalații. Au fost, bineînțeles, și unele excepții.
Utilizarea ferestrăului a contribuit la schimbări majore din punct de vedere
architectural, al întregii gospodării, creându‑se noi dimensiuni și suprafețe ale
construcțiilor și un mai bun flux al rolului funcțional. Grosimea și lungimea
grinzilor s‑au redus, iar suprafața de locuit s‑a mărit, generalizându‑se, treptat,
planul de case cu tinda, cămara și casa dinainte. De asemenea, prin apariția sticlei,
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s‑au modificat dimensiunile ferestrelor și ușilor, interioarele fiind mai luminate.
În locul podelei de pământ, au apărut podelele de scânduri. Prin tăierea grinzilor
cu ferestrăul pereții au devenit, atât în interior, cât și în exterior, netezi și s‑a
trecut la tencuirea și zugrăvirea pereților, mai ales în culoarea albastră, culoarea
preferată a țăranului roman fiind albastrul cerului. De asemenea s‑a generalizat
târnațul sau pridvorul, în unele zone a apărut foișorul și s‑au redimensionat
anexele gospodărești – șura și grajdul devenind mai mari. Pentru igienizarea
fântânii din curte, s‑a creat o împrejmuire din scânduri, acoperită. La fel s‑au
îmbunătățit calitativ uneltele gospodărești. Pentru delimitarea parcelei din fața
casei și față de vecini, s‑a construit gardul de scânduri, fiind înlocuite vechile
îngrădituri de nuiele împletite sau completate cele inexistente.
În zonele de câmpie din țările române, după desființarea șerbiei, asistăm la o
ameliorare a vieții țăranilor și, treptat, au putut să procure mai ușor cheresteaua
necesară construcției de locuințe, ceea ce a dus la renunțarea și abandonarea
bordeielor și la apariția caselor la suprafață.
În concluzie se poate afirma că, prin folosirea unor noi unelte, aspectul
arhitectural al gospodăriei țărănești, din toate cele trei țări românești, s‑a modificat
substanțial și el a dăinuit astfel până în timpurile apropriate.
În arhitectura țărănească de lemn, un aspect important l‑a avut latura estetică
a construcției, atât în exterior, cât și în interior. Pentru realizarea aspectului
estetic, meșterul popular a cioplit bârnele în forme cât mai plăcute ochiului,
la fel procedând cu stâlpii pridvorului sau foișorului sculptați cu ornamente
exclusiv geometrice și de mare varietate. Simțul artistic deosebit al meșterului
anonim s‑a manifestat prin crearea unui efect vizual al varietății, prin combinarea
elementelor decorative pe aceeași suprafață, folosind, în acest scop, mai multe
tehnici de decorare ca sculptura, crestarea și scrijelarea motivelor ornamentale:
sfere, zimți, triunghiuri, cercuri, cruci și, la construcțiile maramureșene, nelipsita
„torsadă” sau „frânghie”.
Aceste motive decorative realizate prin crestături adânci, precise, presupune
o mare iscusință și stăpânire deplină a meșteșugului, așa încât uneori ele par a fi
„tipărite” sau „turnate” pe suprafața lemnului.
Dacă privim în timp întreaga evoluție a arhitecturii în lemn, sub aspect
comparativ, atunci putem spune că, deși rata dezvoltării economice în estul
Europei a fost mai înceată față de cea din vest, iată că, din acest punct de vedere
al realizării unei culturi în prelucrarea lemnului, avem o situație mai avansată față
de Occident și mărturie sunt nenumăratele construcții arhitectonice, realizate
de‑a lungul timpului, în diferite zone ale țării, la cele mai înalte cote ale valorii
artistice care, din fericire, s‑au păstrat și multe s‑au conservat în muzeele în aer
liber din țara noastră.
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ȘOPRUL ȘI ALTE STRUCTURI PENTRU FÂN
DIN ȚARA MARAMUREȘULUI

TEOFIL IVANCIUC
Sighetu Marmației

The hay barrack and other hay structures from the Land of Maramureș
The hay barrack is a unique structure, consisting of four wooden poles which
support a pyramidal roof, which can be raised or lowered, depending on the
amount of hay sheltered from the weather.
The Land of Maramureș (the northern half of the current Maramureș County),
a quite well‑known traditional life stronghold, can be considered “the World’s
hay capital”, a place where the hay culture is stronger than anywhere else and
where the fields are filled up with “classic” hay barracks (we estimate that there
are probably 10–15,000 structures still left), with tens of thousands hay stacks,
with thousands hay barracks with immovable roof and with countless drying
hayracks of different types, so many that they change the look of the landscape.
Moreover, there is the only place where the hay barracks are still used today
exactly as in the Middle Ages (being filled regularly, manually, with traditionally
harvested hay), and on a huge scale, not found elsewhere.
With prehistoric origins, the most special structure, the hay barrack is considered
to have its birthplace in the Netherlands, from where, since the 13th and 14th
centuries, it spread over a large part of the continent, a territory bordered by
Great Britain, France, Northern Italy, Croatia, Hungary, Northern Transylvania,
Ukraine, Russia or Scandinavia.
Today, everywhere, the unusual barrack has disappeared, except în Maramureș
and the Netherlands–where there is the second largest group of preserved
structures, but without being used anymore for storing hay.
The study lists the main features of the construction, the villages where the hay
barracks survive in more significant number, and it tries to find out the reason
why this type of structure still persists so strongly in that region.
At the end there are some old images from different places, as well as contemporary
photographs taken in Maramureș, featuring various types of hay structures.
Keywords: hay barrack, hay stack, hayrack, Maramureș, traditional farming

https://biblioteca-digitala.ro

24

Teofil IVANCIUC

Ș

oprul este o construcție de lemn cu aspect unic, cu corpul prismatic și
acoperișul piramidal mobil, destinată adăpostirii și depozitării fânului.
Acesta a început să fie utilizat încă din preistorie: construcții circulare, pe 3 și 5
stâlpi, considerate de arheologi a fi variante de șopruri din epoca târzie a bronzului
(cca 1000 BC), au fost documentate în Olanda și în Germania de nord, altele, de
epocă romană, fiind excavate în Franța și în Danemarca.
În documentele medievale, cea mai timpurie apariție probabilă a șoprului are loc
în secolul al VIII‑lea (în ”Lex Baiuvarorium”), iar cert prin anul 1220, în imagistica
de epocă apărând începând cu secolul al XIV‑lea: în ”Oldenburger Sachsenspiegel”
terminat în anul 1336 (Oldenburger, 1336: 154), respectiv în Biblia cehă a lui Velislai,
datată la cca 1340 (Velislai, 1340: 43, v. Fig. 1). În secolul al XV‑lea acesta apare pe
un blazon polonez (Armorial: 120), țară unde mai este prezent pe armorialul familiei
Leszczitz și pe stema localității Korbel, iar în Cehia–pe blazonul așezării Skorkov.
În secolele următoare, reprezentarea șoprurilor în picturi, desene și gravuri se
înmulțește vertiginos, una dintre structurile desenate de însuși Rembrandt fiind
ilustrată în Anexă (Fig. 2).
Șoprul, denumit în engleză „hay barrack”, „helm” sau „dutch barn”, în germană
„rutenberg” ori în olandeză „hooiberg” (cuvânt preluat identic și în limba franceză),
a generat destul de multă atenție în literatura de specialitate1.
Unii cred că spațiul său originar a fost Olanda, prin secolele XII–XIV, de unde
s‑a răspândit rapid în toate părțile, mai ales înspre est, odată cu marea colonizare
germană.
În Olanda, multele2 structuri de adăpostire a fânului existente încă azi, nu mai
servesc însă la nimic (Noble, 1985: 107–116), abandonul lor fiind finalizat prin anii
1980, odată cu generalizarea balotării fânului.
De fapt, de peste tot–cu excepția Maramureșului, șoprurile fie au dispărut, fie s‑au
mutat în muzee ori au rămas in situ ca simple curiozități (cu excepția câtorva ferme
olandeze și italiene care încă le mai utilizează, sporadic), odată cu industrializarea
agriculturii și cu abandonarea procesării manuale a fânului. Deja în anul 1698, acest
tip de structuri era consemnat ca fiind în declin în insulele britanice...
Azi, în afara Olandei, se consideră că șopruri au existat (ori, rareori, mai există)
în: Anglia, Țara Galilor, Irlanda, poate și în Islanda, în Scandinavia, Belgia (Frandra),
Franța (Normandia), apoi în Germania, Polonia, Cehia (Boehmia), Slovacia
(Saros), Belarus (Vitebsk), Lituania, Letonia, Estonia, Rusia (regiunile Leningrad și
Pskov), Ucraina de vest (Transcarpatia), Ungaria de nord (Zemplen), iar spre sud,
în Italia (Apulia, Veneto, Liguria), Slovenia și Croația (Istria), posibil și în Serbia
(Zimmermann, 1991; Spulerova et al, 2019).
v. Bibliografia.
În Țările de Jos se păstrează al doilea–ca mărime și singurul alt grup important de asemenea
structuri existent azi, în afara Țării Maramureșului.
1
2
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Olandezii sunt cei care au dus șoprul peste Ocean, prima dată în New Jersey, pe
la finele secolului al XVII‑lea, de unde acesta s‑a răspândit în secolul al XVIII‑lea în
destul de multe locuri din Statele Unite și Canada. În valea Codroy din Newfoundland,
în anul 1983 mai erau în uz cel puțin zece șopruri, însă azi mai sunt doar două, și
acestea declarate monumente istorice (Jarvis, 2013: 171–179).
Celelalte structuri pentru păstrarea sau uscarea fânului, șoprul cu acoperiș fix,
claia și gireada de fân au, de asemenea, o istorie milenară și foarte bogată.
Structuri pentru fân din Maramureș. Nicăieri nu se mai găsesc atât de numeroase
(zeci de mii) și de variate (cel puțin zece tipuri diferite) structuri pentru uscarea/
păstrarea fânului ca în Țara Maramureșului, adică în partea nordică a actualului
județ Maramureș, ce acoperă o suprafață de cca 3300 kmp, are cca 200 de mii de
locuitori, mulți dintre aceștia trăind încă în modul de viață tradițional, unde creșterea
animalelor și obținerea fânului necesar acestora sunt încă extrem de importante.
Lista etnologilor autohtoni care au acordat o anumită atenție structurilor pentru
fân de aici (practic, șoprurilor) este scurtă: Dăncuș, 1986: 130–131; Petrescu, 1969:
163, Bănățeanu, 1969: 78, Dobozi‑Faiciuc, 1998: 167, Grad, 2000: 106.
Construcțiile maramureșene legate de fân sunt de două tipuri principale:
1 – cele folosite temporar, exclusiv pentru uscarea ierbii, vreme de doar câteva
zile/săptămâni pe serie;
2 – cele pentru depozitarea fânului pe termen lung.
1. Structurile utilizate temporar se împart, la rândul lor, în mai multe categorii:
A. „nemții” („nemțoi”, „clenciuri”, „clincere”, „sărcieri”, cum mai sunt denumiți
local) reprezintă aliniamente de araci rămuroși înfipți în pământ (în sezonul rece
aceștia fiind scoși și puși la adăpost), pe care se agață fânul din „polog” ori din căpițe
(Fig. 7). „Pologul” înseamnă covorul de fân întins la uscat, care este spart în brazde,
întors în repetate rânduri pe ambele părți și strâns în grămezi seara ori înainte de
ploaie. Căpițele („fârciturile”) sunt mici grămezi/stoguri de fân, 7–10-15 căpițe
alcătuind apoi o claie;
B. girezile („jirezile”, „jârezile”) sunt suporturi confecționate din scânduri, leațuri,
pari de lemn etc., pe care se agață fânul pentru a putea fi uscat temeinic. Acestea apar
sub trei forme principale:
b1. girezile propriu‑zise (Fig. 11 și 19), rame fixe cu stâlpii înfipți din loc în loc
în pământ, pe care sunt fixate 3–5 transversale, structurile fiind lungi de 3–12 m și
înalte de 2–3 m; fără acoperiș (precum „kozolec”‑ul din Slovenia) și cu stâlpii fiind
supuși deteriorării, acestea necesită reparații și înlocuiri periodice, astfel că, în unele
locuri (mai des pe la Săcel‑Moisei), ingenioșii localnici au înlocuit stâlpii perisabili
cu sălcii vii;
b2. structuri mobile de tip acoperiș în două ape, precum un cort (Fig. 9);
b3. structuri mobile cu aspect de piramidă triunghiulară (Fig. 10).
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Ultimele două categorii sunt uneori denumite tot „clenciuri” („nemți”), acestea
fiind puse la adăpost iarna, pentru a li se mări durata de viață.
Atât „nemții” cât și girezile–întâlnite mai ales în zonele mai înalte, deci mai
ploioase, acolo unde uscarea fânului la sol este problematică, dar și în celelalte părți
– unde sunt utilizate mai ales pentru uscarea trifoiului ori lucernei, sunt prezente și
în alte părți ale țării (mai ales în Bucovina) ori în străinătate (Slovenia etc.) și sunt
utilizate uneori și pentru uscarea lânii, fasolei etc.
2. Structurile pentru depozitarea pe termen lung a fânului sunt de 4 feluri:
A. Clăile de fân (Fig. 10 și 14), numărând în Maramureș zeci de mii de exemplare
și care, în număr mai redus, pot fi întâlnite atât în diferite părți ale României, cât și
peste hotare – cum ar fi în zona Mostar din Bosnia, în Serbia ori în Ucraina.
Clăile sunt ridicate în jurul unui par solid, neted, înalt de 4–5 m, înfipt în pământ,
fânul fiind depozitat pe un pat gros de 20–40 cm (pătul, „poclaj”) alcătuit de obicei
din crengi de copac, astfel ca umezeala solului și zăpada să nu‑l afecteze prea tare.
De obicei, lucrarea este efectuată de către două‑trei persoane, una‑două care stau
la sol (una fiind, de obicei, un bărbat) care dau fânul cu ajutorul unor furci lungi de
lemn cu trei coarne („furcoi”), și o alta pe claie (obișnuit, o femeie ori un copil), care
preia „palele” de fân (obligatoriu cu firele lungi de cel puțin 30–40 cm, altfel nu pot
fi „clădite”), aranjându‑le cu furca scurtă (tot cu trei coarne, de lemn ori metalică)
și cu mâna, călcând în mod repetat stogul pentru a-i mări densitatea și reducând
treptat diametrul clăii care, din cilindrică – în prima jumătate, primele două treimi
ale înălțimii, capătă în partea terminală o formă conică.
Sus, în cel mai sensibil loc, la contactul parului cu fânul, acolo pe unde intemperiile
își găsesc cel mai ușor loc de intrare, se plasează un colac strâns, confecționat tot din
fân (numit și „popă”), înlocuit tot mai des cu bucăți de folie de plastic, iar la final,
întreaga claie este greblată atent (greblele clasice, de lemn, fiind mai nou, tot mai des,
de plastic), astfel ca firele de fân să capete aceeași orientare precum părul de pe creștet,
facilitând alunecarea la vale a picăturilor de apă/fulgilor de zăpadă, evitându‑se astfel
pătrunderea acestora în masa de fân.
Clăile sunt întărite apoi cu câteva proptele de sprijin („sprijoane”); dacă sunt bine
clădite, pot rezista în ploaie și zăpadă până la 3–4 ani.
B. Podurile grajdurilor și șurilor din gospodării, care, de multe ori, dispun de
o ușiță exterioară de acces în afara trapei principale și care, frecvent, prezintă o
supra‑înălțare din scânduri traforate, ce facilitează mult aerisirea fânului (Fig. 12).
C. Șoprurile fixe („șopreici”), de obicei pe 4, dar de multe ori pe 6 sau chiar pe 8
stâlpi, deschise ori închise cu scânduri până sus (în ultimul caz fiind prevăzute cu una
sau două uși) și acoperiș mai ales în 2, mai rar în 4 ape, întâlnite în special la munte,
pe la Borșa, Moisei, Vișeu, în satele de pe valea Ruscovei ori pe Iza, Cosăul și Mara
superioare și numărând mii și mii de exemplare (Fig. 13);
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D. Șoprurile „clasice”, pe 4 stâlpi și cu acoperiș mobil, despre care vom vorbi mai
pe larg.
Șoprul maramureșean. Dacă, prin alte părți, șoprurile sunt rarități extreme
uitate prin câteva locuri izolate, Maramureșul are, probabil, mai multe șopruri decât
se păstrează în tot restul lumii la un loc: vorbim de cca 5–10.000 exemplare (nimeni
nu le‑a numărat vreodată), atât de multe încât au ajuns să modifice peisajul, alături de
pitoreștile clăi, girezi și șopruri fixe (Fig. 8, 9, 14, 15, 16, 17 și 18). Doar pe teritoriul
municipiului Sighetu Marmației am estimat numărul șoprurilor la câteva sute, iar pe
cel al satului Oncești la peste 500 de bucăți, iar un recensământ al acestora ar fi mai
mult decât bine venit și necesar.
Denumirea de „șopru” pare a proveni de la germanul „schuppen” care înseamnă,
în cazul nostru, „hangar”, „șopron”, „magazie”.
Celălalt termen utilizat în regiune pentru respectiva construcție, „oboroc” (sau
„hoboroc”), pare a proveni din indo‑germanicul „berg” (însemnând „adăpost”), fiind
din aceeași familie cu termenul maghiar „abara”, cu polonezul „Bróg”, cehul „oboroh”,
slovacul „oborohy”, ucraineanul „oborig” sau cu „barco” din Liguria italiană, toate
având același sens.
Ambii termeni prezenți în Maramureș par a ne dezvălui o origine germană, care
ar putea avea legătură cu marea „Ostkolonisation” desfășurată în secolele XIII–XIV,
atunci când fermierii și meșteșugarii germanici au ajuns până în Maramureș, în
calitate de coloniști implantați de către regatul maghiar.
Documentar, cel mai timpuriu șopru atestat cert în regiune apare în comitatul
Zemplen în anul 1586 (Paládi‑Kovács, 1969: 88), precedat de posibile menționări
de secol XV (în limba latină, sub forma „hombra” sau „umbra”) și urmat, tot în acel
comitat, de o însemnare din 1621 (MOL; 1621)3. În Maramureș, într‑un urbariu al
cetății Hust din 1671 am aflat mențiunea unui șopru cu fân, „abrak és széna” (MOL:
1671).
În arhivele maghiare am identificat și un desen maramureșean din anul 1766, unde
este înfățișat un șopru aidoma cu cele de azi (MOL, 1766), localizat la Sandorfalva
(azi în Maramureșul de nord, Ucraina, Fig. 3). Desigur, în arhive trebuie să se afle, cu
siguranță, multe alte atestări de acest fel, posibil mai timpurii.
Șoprul maramureșean clasic este o construcție rectangulară, cu latura medie
de cca 3,5 m (variind între minime/maxime de 2,7–4 m), alcătuită din patru stâlpi
de brad/molid rotund sau din stejar cioplit, înalți de 5–8 m, cu diametrul/latura de
12–20 cm (mai nou au apărut și stâlpii metalici), care susțin un acoperiș piramidal
mobil („corfă”sau „hăizaș” în grai local), cu pante de aproximativ 30–40 grade, în
mod tradițional acoperit cu șindrilă („draniță”), iar azi, cel mai des, cu tablă metalică,
plăci de azbociment sau chiar cu plăci de policarbonat.
3

În inventarul averilor familiei Hommona, unde apare un „abora” plin cu fân.
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Acoperișul poate glisa în sus și în jos, în funcție de volumul de fân aflat sub acesta,
el fiind blocat cu cuie metalice, rar de lemn, trecute prin orificiile date prin stâlpi și
situate la distanțe de 25–35 cm unul față de altul.
Cei patru stâlpi sunt legați între ei atât jos (la cca 50 cm de la sol), cât și sus (dar
nu întotdeauna), cu niște transversale de lemn (uneori, metalice) fixate prin îmbinări
simple și întărite cu contrafișe. În partea de jos, pe aceste bare sunt puse lemne, araci,
lese din nuiele etc., pe post de barieră astfel ca fânul depozitat să nu atingă solul și
să nu fie înmuiat de zăpezi și ploi. Stâlpii nu sunt niciodată introduși în pământ, ci
doar plasați pe pietre/cărămizi masive, fiind astfel feriți de pericolul putrezirii, în plus
șoprul fiind astfel ușor de demontat și strămutat în altă parte, ceea ce se și întâmplă
uneori.
Ridicarea/coborârea acoperișului se execută de obicei de către doi bărbați,
acționându‑se fie de pe scări mobile, doar cu forța fizică (practic, „hăizașul” este
ridicat cu umărul), fie de la nivelul stratului de fân, sau de la sol, cu ajutorul unor
pari lungi.
Până acum am identificat două variante secundare ale șoprului clasic:
1. Unele șopruri au partea inferioară închisă cu scânduri până la o anumită
înălțime (2–3 m), precum șoprurile cu acoperiș fix, iar în cea superioară acoperișul
rămâne glisant. La Rona de Sus, așezare ucraineană, în șopru („oboruh” în graiul lor)
se dormea vara, când era cald, acolo fiind semnalate mai demult și șopruri ale unor
familii sărace care aveau partea de jos zidită, servind ca adăpost pentru animale, doar
la nivelul superior fiind depozitat fânul (Bout, 2010: 272).
2. Rareori, deplasarea acoperișului șoprului era efectuată cu ajutorul unui scripete
(precum în Olanda, unde s‑au utilizat o serie întreagă de cricuri, macarale sau alte
mijloace tehnologice). Știm despre un asemenea șopru, construit pe structură și
cu acoperiș metalic prin anii 1980, scos în acest moment din uz, aflat în periferia
Lazu Baciului din Sighetu Marmației, la care acoperișul este deplasat pe verticală cu
ajutorul unui cablu agățat pe doi scripeți simpli, fixați pe unul dintre stâlpi, respectiv
la intersecția în X a barelor care leagă sus cei 4 stâlpi4.
Posibil să fi existat (ori chiar să mai existe, prin anumite locuri izolate) și alte
tipuri de șopruri în afara celor descrise aici, și care să ne fi „scăpat”, cercetarea noastră
nefiind exhaustivă.
Unii gospodari dețin un singur șopru, amplasat lângă grajd, alții 2, 3 sau chiar 5
exemplare, iar alții mai au și vreo câteva răspândite prin fânațele din hotar.
Începând din anii 1880, dar mai ales după Primul Război Mondial, șoprurile
maramureșene au început să fie imortalizate în fotografii (Fig. 4 și 5). Din imagini se
observă că, dacă la finele secolului al XIX‑lea, peisajul de Borșa Fântâna era dominat
de șoprurile în format clasic (Fig. 4), azi acolo se găsesc mai ales șopruri cu acoperiș
fix (Fig. 13).
4

Inf.: Vasile Tepei, Baia Mare.
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În anii 1960, cele mai frecvente zone cu șopruri erau văile Izei și Vișeului, în timp
ce pe Mara și Cosău numărul lor era mai limitat. Astăzi lucrurile stau diferit, șoprul
clasic dominând partea central‑nordică a Țării Maramureșului, pe toate văile, în timp
ce în sudul regiunii apar cu predilecție șoprurile fixe.
Astfel, cele mai multe șopruri se întâlnesc azi pe raza localităților Sighetu
Marmației cu periferiile sale (Șugău, Valea Mare, Mociar), Rona de Jos, Rona de Sus,
Vadu Izei, Valea Stejarului, Nănești, Bârsana, Văleni, Strâmtura, Petrova, Berbești,
Giulești, Ferești, Cornești sau Călinești (Fig. 20).
Șoprurile clasice, cu acoperiș mobil, se amestecă cu tipurile fixe în zona satelor
Iapa, Sarasău, Săpânța, Sat Șugătag, Hoteni, Breb, Rozavlea, Șieu, Botiza, Crasna
Vișeului, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte5, Vișeu de Jos etc.
Acestea apar și în toate celelalte colțuri ale regiunii, sporadic, în zonele montane,
unde iernile sunt mai lungi, pădurile mai întinse și cervidele mai numeroase,
localnicii preferând azi șoprurile fixe, complet închise, pentru a‑și proteja mai bine
fânul de gurile sălbăticiunilor flămânde...
Accidental și rar, șoprurile maramureșene s‑au răspândit, prin difuzie, în zonele
învecinate: Bucovina, Năsăud, Satu Mare și în Lăpuș, în unele sate de sub Țibleș.
De ce, oare, cele mai multe șopruri se află în Olanda și în Țara Maramureșului?
Pentru primul spațiu, găsim că este firesc, deoarece se pare că acolo este patria de
origine a construcției.
În conservatorul Maramureș, până la finele anilor 1960–începutul anilor 1970,
când au avut loc primele mutații masive, mulți săteni devenind muncitori în industrie
la oraș, enorma majoritate a populației zonei practica zootehnia de subzistență, fânul
fiind hrana de bază a animalelor. Și după acea perioadă, în regiune au continuat
să activeze foarte mulți fermieri tradiționali, specializați în cultura fânului, produs
adăpostit mai ales în practicele șopruri, care necesită puține resurse pentru a fi
edificate (câteva lemne și un mic acoperiș) și care pot fi mutate ușor, dacă e nevoie.
După aderarea României la UE în anul 2007, piața internă agricolă s‑a prăbușit,
odată cu prețurile la carne, lapte și fân, fenomen săvârșit concomitent cu cea mai
mare emigrare din istorie, ceea ce a dus implicit la abandonarea unui mare număr
de șopruri.
Cu toate acestea, și azi, în Țara Maramureșului sunt zeci de mii de persoane,
renumite prin atașamentul lor față de tradiție, care cresc animale și produc manual
fân, ceea ce credem că face ca numărul șoprurilor de aici să fie mai ridicat ca oriunde
altundeva.
În ultimii ani au apărut primele mașini de balotat fânul și pășunatul cu garduri
electrice, însă expansiunea acestora este, deocamdată, destul de limitată.
5
Așadar, este prezent atât în satele românești, cât și în cele din marea enclavă ucraineană de pe Valea
Ruscovei.
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E adevărat însă, atât numărul, cât și rata de utilizare a șoprurilor scade treptat și
în Maramureș, dar cea mai mare parte sunt încă în uz an de an, servind la depozitatul
fânului recoltat manual, dar și, uneori, a baloților de fân, ici‑colo vechile șopruri ce
nu mai servesc scopului original fiind convertite în spațiu de depozitat unelte ori alte
lucruri.
Totuși, în regiune se mai construiesc încă, din când în când, și șopruri noi
(Fig. 18).
Șoprurile cu acoperiș fix și girezile beneficiază de un prezent și viitor mai sigur,
în fiecare an fiind înălțate structuri noi.
Cum ar putea fi aceste construcții (în primul rând șoprurile) salvate pentru
posteritate?
În Slovenia, structurile de tip gireadă, numite „kozolec” (care arată precum
girezile noastre, doar că au acoperiș de șindrilă) sunt atât de iubite, că li s‑a dedicat
un muzeu în aer liber, la Sentrupert, în acea regiune fiind recenzate 650 de structuri,
iar în Olanda există Muzeul Șoprului – Hooibergmuseum. Apoi, festivaluri dedicate
fânului se organizează în Austria, Italia etc., chiar și România (la Gyimes), iar în mai
multe țări au loc competiții de cosit iarba.
În „capitala mondială a fânului” însă, adică în Maramureș, locul unde străvechea
civilizație țărănească este mai bine conservată ca oriunde altundeva, nu se întâmplă
nimic, totul fiind lăsat la mâna hazardului, cu excepția unui număr limitat de șopruri
și de girezi care au fost strămutate și salvate în muzeele în aer liber...
Nu e de mirare că, încet‑încet, șoprurile, girezile și clăile de fân sunt tot mai
puține.
Martor venit din preistorie și din evul mediu, fragilă construcție cu valențe în
arhitectura vernaculară și în agricultura preindustrială, șoprul, dar și gireada și claia
dispar încet din peisaj, fără măcar să fie studiate amănunțit, dar, până vor pieri, credem
că va mai dura ceva timp, căci proverbialul conservatorism al maramureșenilor nu va
lăsa ca acest lucru să se petreacă prea curând.
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PĂSTORITUL DE PE VALEA ARGEȘULUI
– COORDONATE SPAȚIALE
CRISTIAN MICU
Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj‑Napoca
Shepherding on Argeș Valley – spatial coordinates
This paper presents the essential elements that define the spatial coordinate
characteristic of shepherding which is practised in the sub‑Carpathian villages
on the Argeș Valley, following the documentary attestations of the villages, the
genesis and evolution of the village boundaries, the evolution of land ownership
and the right to use lands (in condominium or individually). Also within the
spatial coordinate, there are researched the traditional ways in which the
potential of the rural land fund is highlighted, as a result of its geomorphological,
pedological, climatic qualities, etc., the study taking into consideration all the
areal types with pastoral potential, not only those on the administrative territory
of the villages, but also those in the mountain area destined for summer grazing.
If for the presentation of origins, attestations, borderline fixation of the villages
from the studied areal, documents, monographic studies and other categories
of specialized works have been used, for the understanding of the manner of
pastoral, individual and especially collective exploitation of the land fund by
the village communities, of valorizing the fodder qualities of the different types
of surfaces, it was necessary to carry out field research in the three targeted
villages: Albeștii de Argeș, Corbeni and Arefu, all in the Argeș County. The visit
of sheepfolds from Lespezi, Lipitoarea, Ciocanu, Podeanu, Oticu, in the alpine
hollow of the Făgăraș Mountains, were necessary both for studying some elements
related to the spatial coordinate (sheepfold location, daily travel routes, travel
routes from the village hearth to the mountains, etc.) as well as for conducting
interviews, based on an elaborate questionnaire, interviews generating unique
and extremely useful information also for researching the other coordinates of
the pastoral system practiced in the area.
Keywords: shepherding, Argeș Valley, spatial coordinate, pastoral system, field
research

L

ucrarea profesorului Romulus Vuia dedicată păstoritului practicat pe
teritoriul României, Tipuri de păstorit la români (Vuia, 1964) a fost prima
și a rămas până în prezent singura cercetare de sinteză a fenomenului pastoral
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românesc. Fundamentată pe de o parte pe o bogată bibliografie, pe de altă parte
prelucrând vastul marterial rezultat din cercetările de teren pe care le‑a întreprins,
cartea lui Romulus Vuia oferă o perspectivă de ansamblu asupra păstoritului
românesc, realizând o tipologizare științifică cuprinzătoare în care se regăsește
tipul de oierit specific fiecărui areal al țării. La baza acestei clasificări cercetătorul
așează opt criterii, îndeplinirea permanentă a unui număr cât mai mare dintre
ele permițând includerea modul de creștere al oilor practicat într‑o anumită
zonă într‑unul din tipurile descrise în lucrare: „Nu este însă necesar ca un tip de
păstorit să întrunească toate criteriile enumerate mai sus ci numai o parte dintre
ele dar este important să întrunească în mod permanent cât mai multe sau în
orice caz un număr suficient pentru ca să‑l putem recunoaște oriunde ar apărea,
ca să‑l putem declara ca tip.” (Vuia, 1964: 19). Primul criteriu, considerat de
autor cel mai important îl constituie categoria de așezare al cărei mod specific de
cre’tere a oilor îl luăm în considerare. Al doilea criteriu îl reprezintă modalitatea
de asociere a proprietarilor, al treilea se referă la etapele și perioadele parcurse în
decursul unui an. Criteriul al patrulea privește componența personalului stânii,
în funcție de sexe și de modul de participare (ca angajat sau ca proprietar), al
cincilea vizează speciile și dimensiunea efectivelor de animale implicate, al șaselea
structura stânii (construcții și împrejmuiri), al șaptelea modul de repartizare a
produselor, în timp ce ultimul criteriu constă în modul de preparare a laptelui și
destinația produselor rezultate (uz propriu sau/și comerț)
Analizând cele opt criterii, cercetătorul Ioan Augustin Goia, care, în opinia
noastră propune cel mai complex și edificator sistem de coordonate pentru
clasificarea tipurilor de oierit prezente pe teritoriul țării noastre, subliniază
accentul pe care Romulus Vuia îl pune pe elementele spațiale în realizarea
tipologiei păstoritului, elemente care se regăsesc atât în criteriul 1, cât și în criteriul
3, cel legat de etapele procesului pastoral anual (Goia, 2012: 28). În cursul anilor,
au mai fost elaborate tipologii ale oieritului românesc scrise din punctul de
vedere al diferitelor ramuri ale științei (istorie, etnografie, geografie, sociologie)
dar niciuna dintre aceste tipologii nu a putut ignora elementele definitorii ale
spațiului în care o anumită comunitate practică un tip specific de păstorit.
Considerăm că cea mai fertilă perspectivă de abordare o constituie cea
sistemică, integratoare propusă de cercetătorul mai sus amintit în lucrarea
Economie rurală tradițională în nord–vestul Transilvaniei unde autorul face o
analiză compexă a procesului pastoral oferind o abordare sistemică a creșterii
tradiționale a oilor în România. Propunând în mod total argumentat înlocuirea
sintagmei „tip de păstorit” cu sintagma „sistem de creștere a oilor” și pornind
de la premisa că acest ansamblu este constituit din componente care acționează
în direcția obținerii unui anumit randament economic, cercetătorul definește
sistemul respectiv printr‑o serie elemente cardinale, reușind să reunească,

https://biblioteca-digitala.ro

Păstoritul de pe Valea Argeșului – coordonate spațiale

41

din punct de vedere metodologic, orientarea interdisciplinară a unora dintre
predecesori cu cea analitică a altora, organizând informațiile atât extrem de
eterogene din punct de vedere paradigmatic în grupe mari, structurând datele
într‑o formula de șase coordonate: 1. Coordonata spațiala; 2. Coordonata
temporală; 3. Coordonata socială; 4. Coordonata spirituală; 5. Coordonata
funcțională; 6. Coordonata economică.
Însușindu‑ne sugestia metodologică a cercetătorului Ioan Augustin Goia, am
constatat că cele șase coordonate, pe care autorul le‑a exploatat în prezentarea
sistemului local‑agricol de creștere a oilot din nord–vestul Transilvaniei,
constituie o structură adecvată și pentru reconstituirea procesului pastoral în
cazul sistemului montan‑pendulator de oierit practicat în zona cercetată de noi
– Valea Argeșului Superior.
În cadrul cercetării întreprinse în perioada octombrie 2018‑septembrie
2019, ne‑am axat asupra coordonatei spațiale caracteristice păstoritului practicat
în localitățile subcarpatice aparținătoare comunelor Arefu, Corbeni și Albeștii
de Argeș, urmărind elementele cu caracter diacronic care privesc atestările
documentare ale localităților, geneza și evoluția hotarelor sătești, evoluția
proprietății funciare și a dreptului de utilizare a terenurilor (în devălmășie sau
individual). Tot în acest cadru metodologic am cercetat modalitățile tradiționale
prin care este pus în valoare potențialul fondului funciar sătesc în raport cu
calitățile sale de ordin geomorfologic, pedologic, climatic etc., studiul având în
vedere toate tipurile de areal folosite de către crescătorii de oi, atât cele de pe
teritoriul administrativ al localităților, cât și cele din zona montană destinată
pășunatului estival.
Dacă pentru prezentarea originilor, atestărilor, hotărnicirilor satelor din
arealul studiat s‑a recurs la documente, studii monografice și alte categorii de
lucrări de specialitate, pentru înțelegerea modului de exploatare pastorală,
individuală și mai ales colectivă, a fondului funciar de către comunitățile sătești,
de punere în valoare a calităților furajere a diferitelor tipuri de suprafețe, a fost
necesară efectuarea unor cercetări de teren în cele trei commune vizate: Albeștii
de Argeș, Corbeni și Arefu, toate din județul Argeș. Deplasarea la stânele Lespezi,
Lipitoarea, Ciocanu, Podeanu, Oticu din etajul alpin al Munților Făgăraș au
fost necesare atât pentru studierea unor elemente legate de coordonata spațială
(amplasarea stânilor, traseele de deplasare cotidiană, rutele folosite pentru
pendularea sezonieră între vatra satelor și munte etc.), cât și pentru realizarea
unor interviuri, pe baza unui chestionar elaborat, interviuri generatoare de
informații inedite și extrem de utile pentru cercetarea celorlalte coordonate ale
sistemului de păstorit practicat în zonă.
Cercetarea colecției de negative pe sticlă a Muzeului Etnografic al Transilvaniei
ne‑a furnizat, de asemenea, date remarcabile privind construcțiile pastorale din
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Munții Făgăraș și amplasarea lor în relație cu pădurea, golul alpin și formele de
microrelief.
Atestări ale localitatăților cercetate. Primul aspect care definește spațiul de
desfășurare a activităților pastorale este cel care privește vârsta localităților. Satele
de pământeni din cele trei comune studiate sunt menționate în hrisoave de întărire
din secolul al XVI‑lea, dar, în mod cert, ele au existat și anterior datei atestării. De
pildă, Areful, pe numele vechi Haref sau Hareș, apare în documentele secolului al
XV‑lea. Astfel, la 8 aprilie 1546, Mircea Voievod întărește hotarele Hareșanilor,
„câți sunt judeci, în urma judecării litigiului pe care acești moșneni îl au cu
vecinii lor din satul Cetății Poienari, din Căpățâneni și din Cheia. Parcurgerea
hrisovului dat de Mircea Vodă argumentează faptul că satul în cauză exista cu
mult timp înainte ca acest document să fie emis ”pentru că a lor este bătrână și
dreaptă ocină și moșie” (DRH, 1981, doc 172: 210–211).
La numai câteva luni distanță, 3 octombrie al aceluiași an, domnitorul emite
un act în care se atestă hotărniciile pe care se structurează organizarea internă
a localității, făcând referire la distribuția pe funii a proprietății funciare, între
moși ((DRH, 1981, doc. 189: 231–232). Hrisoavele mai sus amintite ca și cel dat
de același voievod cu câțiva ani mai târziu (11 februarie 1558) unde voievodul
face referire expresă la voievozii care au domnit anterior, confirmă documentar
tradiția orală privitoare la geneza așezării „...pentru că le este veche și dreaptă
ocină și datină, încă din zilele răposatului Dan Voievod și Vlad Vodă Țepeș....”
((DRH, 1983, doc. 111: 126). Aceeași tradiție orală privitoare la constituirea
localității arată că 7 moși hareșani au fost improprietăriți de unul din domnitorii
Munteniei, fie Tugomir zis Radu Negru, fie Vlad Țepeș cu moșii, munți și
înțărcători.
Din cercetarea documentelor istorice se constată că teritoriul arefanilor a fost
frecvent obiect de litigiu, fie că anumite fragmente din el erau revendicate de
satele vecine, fie că mai târziu, mănăstirile sau boierii Țării Românești emiteau
pretenții asupra posesiunilor moșnenilor din vechiul sat. Documentele din
secolele XVII–XVIII citate de Aurelian Sacerdoțeanu în studiul „Aref–un vechi
sat argeșean” evidențiază că în centrul disputelor se află cu precădere zona de
munte a arefanilor, hotărniciile și modificările de hotărnicii referindu‑se la zona
înaltă a așezării, fapt explicabil prin întinderea și potențialul forestier, dar mai
cu seamă pastoral al acestui spațiu reprezentat de munții hareșanilor, despre
care autorul mai sus amintit afirmă că „se întindeau între cumpăna apelor dintre
Topolog şi Argeş, către apus pârâul Argeşului de la izvoare până la Poeniari
spre răsărit şi din depresiunea Arefului la sud pînă la hotarul ţării Făgăraşului la
nord.” (Sacerdoțeanu, 1969: 190–191).
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În monografia comunei Aref, autorii prezintă structura funciară originară
a domeniului moșnenilor, care însuma o arie totală de peste 17000 hectare și
cuprindea 16 munți si 10 înțărcători (Stănciulescu, Stănciulescu, 2006: 25)1.
Această suprafață de teren a cărei configurație este foarte precis prezentată
în monografie este de importanță maximă pentru întreaga activitate pastorală pe
care o cercetăm. Elemente esențiale ale coordonatei spațiale în cazul sistemului
montan pendulatoriu de creștere a oilor din zonă, înțărcătorile și pășunile
montane de pe crestele Făgărașului, deținute inițial în întregime de moșnenii
Arefului au asigurat posibilitatea furajării estivale a turmelor de oi de pe aproape
întreaga vale a Argeșului superior. Potențialul pastoral al pășunilor montane de pe
versantul sudic al Făgărașului, (pășuni care aparțineau în mare parte teritoriului
comunei Aref) și transferul dreptului de exploatare sunt explicate în lucrarea lui
A Sacerdoțeanu astfel:
„Între ocupaţiile areşanilor păstoria ocupa un loc important dar munţii lor depăşeau
cu mult nevoile lor de iarbă, de aceea prisosul putea fi închitriat altora. Astfel pe 1a
1760 împrumutîndu‑se cu 200 taleri drept dobîndă oferă păscutul ierbii. Cinci ani
mai tîrziu ei obţin un împrumut mai avantajos, păscutul ierbii timp de şapte ani
pentru 1000 taleri 54. Aceste cifre arată valoarea economică a prisosului de iarbă
de păscut pe care îl aveau areşanii. Că nu şi‑au dezvoltat păstoritul pînă la întreaga
capacitate se datoreşte faptului că satul nu oferea o producţie suficientă de hrană de
iarnă pentru vitele şi oile câte ar fi putut hrăni vara cu înlesnire. De aici izvorăşte
închirierea surplusului.” (Sarcedoțeanu, 1969: 191).

Satul Căpățâneni, în prezent localitate componentă a comunei Aref, este
atestat într‑un act de danie din 23 octombrie 1543, emis de voievodul Radu
Paisie prin care satele Căpățâneni, Cheiani și Poienari sunt dăruite Vistiernicului
Radu. Documentul menționează și faptul că până la acea dată, localitățile mai
sus amintite au fost sate domnești (DRH, doc. 133: 166). În 15 martie 1544,
voievodul Radu Paisie include într‑o danie către vistiernicul Udriște și către
spătarul Drăghici și satul Căpățâneni, „cei de lângă cetatea Poienari” (DRH, doc.
159: 195). În ani următori, locuitorii acestui sat sunt de mai multe ori pomeniți în
documentele istorice, de cele mai multe ori în legătură cu litigiile pe care le aveau
cu moșnenii arefani (DRH, doc. 189: 231; doc. 172: 210–211)). Un alt document
este emis de către voievodul Petrasco la 4 mai 1556, și este redactat tot în relație
cu litigiile dintre căpățâneni și arefani emis de voievodul Petrașco. Aici sunt
schițate și hotarele așezării (DRH, doc. 71: 73–74).
Conform Monografiei, cei 16 munți ai arefanilor au fost: Buda, Capra, Ciocanul, Clăbucetul,
Comarnicele, Jorzea, Lipitoarea, Mircea, Mușăteica, Năneasa, Orzănele, Paltinu, Piscu Negru, Podul
Giurgiului, Râiosul și Robița. De asemenea, moșnenii Arefului dețineau și 10 înțărcători: Bărbușa,
Floca, Glodul Stoichii, Gruiul Căpățânii, Gura Cumpenii, Lunca, Măgureaua, Muntișorul, Paragina și
Ștubeaule.
1
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În amplul studiu de toponimie geografică dedicat zonei reprezentate de
Muscelele Argeșului, Mihaela Avram amintește de tradiția locală care pune
în legătură denumirea localității cu un anumit căpitan al domnitorului Vlad
Tepeș, pe nume Radu Căpățână, legătură pentru care, până în prezent, nu se
cunosc argumente documentare (Avram, 2013: 236). Împărțirea satului și
apariția dubletului Ungureni poate fi amplasată, așa cum face și autoarea mai
sus menționată citând o lucrare a autorilor Năstase Anton și Osache Constatin
Gabriela–Modificări în toponimia așezărilor umane din zona subcarpatică dintre
Dâmbovița și Topolog reflectată în documentele cartagrafice (Năstase, Osache,
1999: 459).
Mihaela Avram, amplasează divizarea satului și apariția dubletului Ungureni
spre sfârșitul secolului al XVIII‑lea, bazandu‑se pe datele dezvăluite de harta
rusească de la 1835 (Avram, 2013: 236). Studiul la care se referă autoarea (Năstase,
Osache, 1999: 459), semnalează faptul că pe harta rusească apare denumirea de
Streini Ungureni alături de Căpățâneni.
Catagrafia bisericilor din 1833, făcută de ocârmuirea Argeșului, ale cărei
date ne sunt prezentate de Spiridon Cristocea, atestă existența localității
Căpățâneni‑Ungureni la aceea dată, localitatea fiind menționată ca având o
biserică de lemn la care slujesc doi preoți. Căpățânenii – Pămînteni aveau deja,
în momentul respectiv, o biserică de zid (Cristocea, 2013: 169). Documentul
analizată de istoricul argeșean indică și felul moșiei pe care sa află bisericile
înregistrate, confirmându‑ne că în respectiva perioadă, satele Căpățânenilor
făceau parte din moșia Mănăstirii Vieroși (Cristocea, 2013: 169).
Recensământul realizat în anii 1773–1774 de către boieri însărcinați din
divanul țării care redă sub formă detaliată statistici cu privire la Județul Argeș
semnalează amploarea fenomenelor de deplasare a populației și de imigrare
dinspre Transilvania a ungurenilor puși sub protecția directă a feldmareșelului
Rumanițev, punând în evidență localități care au primit zeci de familii de ungureni
(de exemplu Corbii de Muscel și Flămânzeștii de Argeș). Cu toate acestea, deși
în acte sunt înregistrate minuțios datele privind locuitorii satelor, numărul de
familii și starea socială a birnicilor, atât satul Căpățîneni, cât și celelalte sate de pe
valea superioară a Ageșului care astăzi au perechi de localități „Ungureni” apar
fără dublură.
La 1778, dubletul Ungureni nu apare, conform studiului publicat de Dumitru
V. Georgescu și George Georgescu, nici în lucrarea de catagrafie elaborată de
generalul Von Bauer, asupra Țării Românești. În același loc sunt menționate alte
sate de ungureni, de exemplu Flămânzești Ungureni, ceea ce denotă că generalului
nu i‑a scăpat divizarea apărută la unele sate, făcându‑ne să considerăm că la data
întocmirii hărților, lângă satele Căpățânenii, Albeștii de Argeș și Oiești, care
sunt menționate fără dublete, nu erau încă cristalizate așezările de ungureni
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(Georgescu, Georgescu, 2013: 16). A doua comună, situată în aval pe Valea
Argeșului, Comuna Corbeni, cuprinde în prezent satele Berindești, Bucșenești,
Corbeni, Oești, Poenari, Rotunda și Tulburea.
Majoritatea istoricilor consideră ca document de atestare pentru localitate
actul emis de voievodul Vladislav al II‑lea, la 1456, prin care acesta întărește
jupânului Mogoș câteva moșii și sate printre care și „Corbii toți de pe Argeș”,
concomitent cu „Corbii de Piatră toți” și alte proprietăți (DRH, 1966, doc.
133: 197).
Tradiția orală amintește de doi oieri din Transilvania, Bănică și Tudor, al
căror nume de familie Corbac ar fi transmis, prin moștenitorii deveniți moșneni,
numele localității. Ion Arsenescu scrie în Cronica de la Berindești că „Unde
este astăzi satul Corbeni, a fost în vechime pământul boierilor Bucșenești.
Din Transilvania, au poposit pe aceste meleaguri, cu turmele lor, doi păstori:
Tudor și Bănică Corbac. Aceștia au cumpărat pământul de la boierii Bucșenești”
(Arsenescu, 2012). Spusele cronicarului nu sunt susținute de documente, dar
în sprijinul acestei informații, Mihaela Avram aduce argumentul prezenței
toponimului moșteni pe malul stâng al Argeșului, în cadrul localității (Avram,
2013: 251). Relatarea ar fi interesantă și numai cu titlu de legendă, deoarece aduce
în atenție numitorul comun al fenomenului emigraționist dinspre Transilvania
către Subcarpații Getici: păstorul care pleacă din Transilvania și se stabilește pe o
moșie din Țara Românească.
În secolul al XVIII‑lea, Corbeni, împreună cu satul vecin Bucsenești sunt în
proprietatea boierului Sandu Bucșenescu, despre care tradiția orală spune că ar fi
adus și clăcași din afara satului.2
Marele Dicționar Geografic al României menționează satul sub denumirea
de Corbeni‑Pământeni, probabil spre a‑l diferenția de satele vecine populate cu
ungureni (Căpățâneni respectiv Oești Ungureni) (Marele Dicționar..., 1899: 635).
În componența comunei Corbeni, au intrat în anul 1958 și satele Oești
Pământeni și Oești Ungureni, care constituie un exemplu clasic al formării
dubletelor de localități prin imigrarea populației de la nord de Carpații
Meridionali. Prin tradiție orală, numele satului se datorează unui stămoș numit
Oaie sau Uiescu (localitatea a purtat anterior și denumirea de Uiești), care s‑ar
fi așezat pe Valea Oiască, (pârâu care se varsă în Argeș). Documentar, satul
este atestat prin hrisovul care îl emite, la 4 octombrie 1568, Alexandru Vodă în
favoarea jupânesei Samfira, căreia îi atribuie, printre alte proprietăți, parte din
moșia Uiești, ce fusese a boierului Stan, în contul unor datorii neplătite de acesta
din urmă (DRH, 1985, doc. 113: 142).
Harta generalului Von Bauer, de la 1778, menționează doar satul Oiești, fără
dublet, ca „sat mic, cu o biserică” (Georgescu, Georgescu, 2013: 16).
2

Nicolae Moțoc, profesor, Com Corbeni, Sat Corbeni,interviu
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Satul Oești Ungureni apare în catagrafia bisericilor din 1833, ca fiind „moşiia
dumneaei păhărnic, Margoale Drugăneasca” și având o biserică de lemn, alături
de satul Rătănda (astăzi Rotunda), și Oești, aflat în aceeași proprietate (Cristocea,
2013: 169). Absența satului Oești Ungureni din catagrafia întocmită de generalul
Von Bauer la 1778 și prezența lui în catagrafia de la 1883 sprijină ipoteza emisă,
alături de alții, de Mihaela Avram, conform căreia localitatea se formează prin
așezarea emigranților transilvăneni obligați să se refugieze în urma răscoalei
din 1784.
Satul Poienari, atestat documentar la 23 octombrie 1543 (DIR, 1951, doc.
299), s‑a format în jurul cetății omonime. În afară de denumirea propriu‑zisă
care ne poate trimite cu gândul la mărginenii din Poiana Sibiului, existența unui
toponim, semnalat de autoarea mai sus amintită, poate fi legată de originea
nord făgărășeană a locuitorilor. Autoarea a identificat un loc numit La Glăjărie,
situat în hotarul satului. Termenul glăjărie este un regionalism transilvănean ce
denumește manufacturile de sticlă, destul de răspândite în sudul Transilvaniei, la
poalele Făgărașului, mai cunoscute fiind cele de la Porumbacul de Sus și Arpașul
de Sus, acolo unde au furnizat material pentru cunoscuții iconari făgărășeni care
au pictat pe sticlă (Avram, 2013: 236).
Satul Florieni, astăzi înglobat practic în satul Brătești, este prima localitate
atestată documentar a comunei Albeștii de Argeș (DIR, doc. 164). Satul Albești,
alături de satele Brătești (sub denumirea de Brăteșești) și Dobrotu sunt menționate
pentru prima dată într‑un hrisov emis la Târgoviște, de către domnitorul Radu de
la Afumați, prin care aceste așezări erau întărite Mănăstirii Argeș, concomitent
cu alte sate și diverse proprietăți (DRH, doc. 215: 410–412). Mihaela Avram
remarcă faptul că Albeștiul este legat printr‑un drum vechi de Valea Danului,
localitate așezată pe drumul Loviștei, arteră importantă a circulației pastorale
dinspre Transilvania, pe care au venit, probabil, și ungurenii ce s‑au așezat în
amonte de albeștenii pământeni, formând satul Albești Ungureni (Avram, 2013:
228). La fel ca în cazul dubletelor de sate Căpățâneni și Oești, datele din catagrafii
și hărți ne sugerează că satul Albești Ungureni se constituie după anul 1778 (harta
generalului Bauer) și înainte de anul 1832 (Catagrafia din 1832).
Evoluția proprietății funciare. În cadrul coordonatei spațiale se impun
analizaet elementele care definesc formarea satelor, nașterea hotarelor sătești și
evoluția acestora, în relație cu procesul de colonizare rurală care și‑a pus adânc
amprenta pe aceată zonă și din perspectiva regimului de deținere și explooatare
a pământului.
Modelul de organizare originar, unanim acceptat de sociologi și istorici, care
a stat la baza structurii satelor moderne a fost obștea sătească, unitate funcțională
a societăţii româneşti de la începuturile ei și până în perioada contemporană. Cu
toate că a avut din start o configurație cât se poate de simplă, obștea sătească a avut
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o capacitate unică de conservare a caracteristicilor zonale și de păstrare a tradiției,
în toate formele ei de manifestare. Fără a face excepție de la această realitate,
așezările de pe Valea Argeșului superior au pornit toate, de la acest fundament
de organizare, care sub diferite presiuni și prin diferite mecanisme, începe să
se descompună odată cu debutul feudalismului, dar ale cărui reminescențe se
păstrează până în secolul XX.
Elementul esențial pe care se concentrează existența obștii sătești îl constituie
pământul privit ca fond funciar. Modul de posesie și de folosință al acestui fond,
inițial caracterizat printr‑o devălmășie absolută, suportă transformări succesive
al căror rezultat va duce la destrămarea obștii. Cauzele, etapele și mecanismele
de dizolvare a obștilor primare sunt magistral analizate și argumentate din
perspectiva istoriei sociale pe care o abordează Henri.H Stahl, în urma analizei
critice a celor două teze privitoare la originile dreptului de proprietate și a
evoluției vieții sociale rurale: teza boierească și teza țărănească.
Surmontând dificultățile generate de cantitatea și uneori calitatea surselor
documentare istorice aflate la dispoziție, prin cercetarea realităților sociale și
juridice ale epocii care privesc proprietatea rurală, sociologul român reușește
să ofere o perspectivă netributară niciunei clase sociale și un model obiectiv și
funcțional al genezei și evoluției spațiului rural românesc. Făcând recurs la acest
model putem înțelege și procesul metamorfic prin care a trecut proprietatea rurală
în cazul așezărilor a căror activitate pastorală constituie subiectul prezentului
studiu.
Urmând schema teoretică elaborată de Stahl, considerăm că forma primordială
a organizării sociale rurale care a existat pe valea superioară a Ageșului a fost cea
a devălmășiei absolute, neumblătoare pe bătrâni, așa cum o numea sociologul,
atât în zonele care vor deveni sate de clăcași, cât și în arealul localității Aref în
care, anumite structuri de obște, se vor păstra până târziu.
Odată cu instaurara elementelor de feudalism, organizarea obștilor sătești
libere începe un lung proces de destructurare, având ca rezultat autonomizarea
satelor componente urmată de autonomizarea gospodăriilor din cadrul satelor.
Acest proces de dezintegrare treptată a organizațiior intrasătești străvechi are
loc în conexiune cu dizolvarea proprietății devălmașe absolute și trecerea către
devălmășia proporțională. Proprietatea asupra fondului funciar al satului nu
va deveni una de tip privat, ansamblul va aparține obștii. Membrii obștilor pot
deține grupuri de proprietate ce la un moment dat pot primi caracter ereditar dar
obștea va păstra dreptul de a hotărî și modifica aceste stăpâniri.
Cercetările de sociologie istorică întreprinse de H. Stahl asupra situației satelor
devălmașe din Țara Vrancei au demonstrat că „existența dreptului de proprietate
colectivă, indivizibilă, a unui grup social asupra unui teritoriu” nu constituie o
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excepție în istoria socială rurală ci o etapă, dispărută acolo unde societatea a avut
o evoluție mai accelerată (Sisestean, 2011: 96).
Factorii principali de presiune, care au determinat transformarea satelor
devălmașe și disoluția formei ancestrale de organizare în Subcarpații Getici, au
fost, în linii mari, aceiași, ca în zonele cercetate de Stahl: 1. Sporul demografic
și progresul tehnicii agricole; 2. Pătrunderea capitalului; 3. Intruziunea
administrației statului.
1. Sporul demografic influențează direct tendința de individualizare a
proprietății în special în momentul în care fondul funciar disponibil nu mai
este perceput ca nelimitat. Creșterea populației satelor are ca rezultat creșterea
nevoii de terenuri pentru exploatare agricolă. Deși relativ slab accelerat, creșterea
demografică a contribuit, în oarecare măsură, la disoluția structurilor de obște.
Conform părerii cercetătorilor istoriei sociale rurale, structura unei obști sătești
bazate pe proprietate devălmașă este funcțională în cazul unor grupuri sociale de
volum mic. Mărirea numărului de persoane din cadrul comunității atrage după
sine atât probleme logistice, cât și de proprietate.
Din punct de vedere logistic, luarea deciziilor într‑o comunitate prea mare
este îngreunată prin imposibilitatea tehnică a consultării tuturor membrilor cu
drept decizional și a dezbaterii comune asupra chestiunilor ce privesc proprietatea
comunității. Henri. H. Stahl constată că cu cât comunitatea este mai numeroasă,
cu atăt procedurile de dezbatere și deliberare devin mai dificile sau imposibile,
consecința fiind divizarea grupului (Stahl, 1998: 17).
În ceea ce privește forma de proprietate indivizibilă asupra intregului teren
al obștii, caracteristică devălmășiei totale, aceasta poate funcționa atâta timp cât
terenul disponibil excede nevoilor comunității. Extrapolând în termeni economici,
grupurile nu au interesul să împartă resursele nelimitate. În momentul în care
toate terenurile disponibile sunt ocupate ca urmare a sporului demografic apare
în mod firesc tendința individualizării drepturilor asupra resurselor funciare.
În zona văii superioare a Argeșului, locuitorii aveau la dispoziție terenuri
fragmentate natural, puternic împădurite. Mărirea permanentă a șeptelului
s‑a putut face pe seama creșterii suprafețelor de pășune și de fâneață. În acest
context, probabil, atenția crescătorilor de animale se îndreaptă către pășunile
alpine de pe versantul sudic al Munților Făgăraș. Sporul demografic asociat cu
progresul tehnicilor agricole are ca rezultat declanșarea și acccelerarea procesului
de diferențiere socială care, odată apărută în interiorul satelor devălmașe,
vulnerabilizează organizarea obștească și marchează debutul dizolvării
devălmășiei absolute.
În ceea ce priveste metodele de exploatare a fondului funciar rural, terenurile
aferente satelor cercetate sunt compuse din terenuri pentru agricultură, terenuri
cultivate cu pomi fructiferi uneori în combinație cu fâneață, izlazuri din hotarele
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satelor și din golul alpin, păduri si poieni. Tendința de ieșire din indiviziune
s‑a manifestat mai puternic în cazul acelor tipuri de teren care aveau suprafețe
limitate față de necesitățile comunității, și de asemenea, în cazul terenurilor
care aveau un caracter de exploatare permanent. Astfel, primele terenuri care își
shimbă statutul juridic ieșind din indiviziune sunt terenurile arabile, pe care se
practică agricultura, reduse ca dimensiuni din cauza reliefului fragmentat specific
Subcarpaților Getici și din cauza condițiilor pedologice nu foarte favorabile
culturii plantelor anuale, terenurile cu livezi și fâneață. Pădurea și pășunile, (de
tip izlaz sau cele alpine) rămân în stăpânire devălmașă pentru mult mai mult
timp însă interesul pe care îl reprezintă aceste suprafețe, datorită potențialului
lor forestier și pastoral, va determina un șir nesfârșit de litigii intracomunitare și
intercomunitare.
Apariția târzie a surplusului demografic, mai cu seamă în satele vechi
ca cele din nordul Munteniei (cele mai nou apărute, la sud, în câmpie având
o populație considerabil mai mare), a făcut de altfel posibilă perpetuarea unor
forme de organizare arhaice, devălmașe. Astfel în catagrafia realizată în anii
1773–1774 de către administrația rusă ce ocupa Țara Românească pe perioada
războiului ruso‑turc(1769–1774), satul Aref avea 39 de familii, Albeștii 34
de familii, Cerburenii 24 de familii, Bucșănești 23 de familiii, Corbenii 23 de
familii, în timp ce la Căpățâneni și respectiv la Rotunda trăiau doar 11 familii
(Georgescu, Georgescu, 2013). Această situație este consemnată după ce, spre
nordul Munteniei are loc un exod semnificativ de populație, atât dinspre Oltenia
cât mai ales dinspre Transilvania.
Adiacent discuției referitoare la relația dintre evoluția demografică și
disoluția elementelor structurale ale obstilor sătești, trebuie să remarcăm și în
satele cercetate de noi realitatea observată de Henri H. Stahl, și anume faptul că
satele libere, așa cum a fost Areful multă vreme, s‑au opus, în general, sporului
populațional care aducea cu sine, prin înmulțirea numărului de gospodării,
sporirea gospodăriilor care au drept de utilizare a terenurilor devălmașe (deci
scăderea cotei de utilizare per gospodărie). Rezistența la pătrunderea elementelor
alogene în populația satelor moșnenești este deci mult mai mare, populația mult
mai stabilă numeric, atât datorită faptului că moșnenii nu au interesul să‑și
părăsească satele de baștină unde își pot exercita drepturile conforme statutului de
țărani liberi cât și din cauza opoziției pe care aceștia o manifestă față de eventuali
imigranți (Stahl, 1998: 20–21). În acest sens, considerăm sugestiv faptul că pentru
satul Arefu, nu există indicii de colonizare semnificativă cu țărani aserviți fugiți
de pe moșiile de dincolo de Carpați.
2. Pătrunderea capitalului, accentuarea relaţiilor economice de marfă‑bani
și dezvoltarea relațiilor de schimb au avut ca rezultat nașterea diferențelor de
potențial economic între membrii obştilor. Autarhia economică pe care se
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sprijinea sistemul de organizare al obștilor cedează, în timp, schimbului tot
mai dezvoltat de mărfuri, generat de lărgirea piețelor de desfacere. Stăpânirea
terenurilor în devălmășie indivizibilă este înlocuită cu stăpânirea individuală,
fapt care face posibilă acapararea obștilor libere de către proprietarii feudali, prin
diverse mecanisme. Ritmul relativ lent de disoluție al obștii sătești și remanența
mare a elementelor de devălmășie în anumite localități din zona cercetată
(de exemplu păstrarea structurilor de obște în Arefu), sunt consecința lentei
dezvoltări urbane din Țările Române a cărei rezultat a fost persistența unei piețe
interne cu potențial scăzut.
În condițiile unei economii prin excelență autarhice, în cadrul căreia țăranii
exploatau terenurile prin munca lor proprie pentru a‑și asigura acoperirea
propriilor necesități, produsele fiind destinate consumului direct, necesarul de
fond funciar rămâne redus, mărimea suprafețelor de teren fiind determinată
nu numai de capacitatea fizică a gospodăriei de a lucra respectivul teren cu
mijloacele de muncă pe care le are la dispoziție ci și de capacitatea de a consuma
în gospodărie produsele obținute. Odată cu pătrunderea capitalului și abolirea
economiei autarhice, odată cu apariția pieței de desfacere, produsele devin marfă.
După produse, așa cum observă Henri H. Stahl, rând pe rând, „toate bunurile
patrimoniale ajung a fi marfă: drepturile de folosință a pădurii, a izlazului, ținerile
private” (Stahl, 1998: 23).
Pe măsură ce produsele agricole devin marfă și capătă o valoare de schimb tot
mai mare, boierii își extind drepturile de folosință individuale peste tot mai multe
suprafețe din trupul de moşie al satului, limitând dreptul de acces al ţăranilor pe
suprafețele aflate încă în proprietate devălmașă. Concomitent măresc volumul de
produse solicitate drept bir și numărul zilelor de clacă.
Neschimbată rămâne structura internă a obștilor de clăcași, aceștia menținând
organizarea pe neamuri și stăpânirea asupra bucăților de teren aflate în utilizare
privată, datorând produse și clacă doar pentru suprafețele pe care le utilizează din
proprietatea devălmașă a așezării. Boierii caută, pas cu pas, să își statornicească
stăpânirea și să obțină dreptul de proprietate peste terenurilor, asupra cărora
clăcașii aveau inițial drept de folosință.
Acesta este mecanismul prin care și anumite sate de pe valea Argeșului
Superior, cândva moșnenești, devin clăcășești: un îndelung proces de acaparare
a drepturilor de stăpânire a proprietăţii devălmaşe a satelor și instaurarea
proprietății individuale boierești prin cumpărarea de la sătenii sărăciți, îndatoraţi
de regulă boierilor sau statului, a terenurilor sau, uneori, a libertăților lor
individuale și transformarea lor în rumâni.
3. Intruziunea puterii statale exercită, încă de la începuturile formării statelor românești medievale, un factor decisiv în disoluția devălmășiilor absolute.
Înainte de stratificarea socială generată de factorii social–economici, boierii
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proprietari de moșii sau de sate întregi apar în urma unor acte ale domnitorului,
prin danii.
La momentul constituirii Țării Românești ca stat medieval, proprietatea
asupra întegului teritoriu aparținea Domnitorului. Acesta, ca stăpân al întregului
teritoriu al țării, (dominium eminens) îl administra după propria voie. Prin actele
de danie săvârșite de domnitori, în timp, se conturează mai multe tipuri de sate.
O parte dintre localități sunt date boierilor, care în virtutea contractului de
vasalitate îi vor datora anumite servicii (consilium et auxilium).
O altă parte sunt dăruite Bisericii, reprezentate în special prin mănăstiri,
pentru ca acestea să se poată autosusține economic. Clerul mănăstirilor are în
schimb obligația de a se ruga la slujbe pentru domnitor.
Prin acest mecanism, fondul funciar al țării se divide inițial în trei tipuri de
sate: cele domnești, rămase în proprietatea domnitorului, cele boierești și cele
mănăstirești. La început actele de danie sunt încheiate pe o perioadă determinată,
instituind mai degrabă dreptul de stăpânire pe timpul vieții domnitorului care a
emis hrisovul. Dania putea fi prelungită de domnitorii succesori prin acte, dar,
la fel, putea fi și retrasă. Sub presiunea beneficiarilor, voievozii au emis ulterior
acte de danie întărite care îi obligau pe succesorii la domnie, sub amenințarea
blestemului, să renunțe la dreptul de a retracta dania.
Prin transmitere ereditară a stăpânirii satelor boierești, fondul funciar se
fărâmițează, născându‑se un nou tip de sat, cel moșnenesc, cu un număr sporit
de proprietari care sunt liberi dar dețin moșii relative mici. Acest tip de sate apare
în Muntenia la sfârșitul secolului al XVI‑lea. Toponimia păstrează memoria
acestor forme vechi de proprietate și organizare și în arealul studiat, la Corbeni,
de exemplu, un loc numindu‑se și astăzi „Moșteni”.
O ultimă categorie de sate, care apare mai târziu în Țările Române o constituie
sloboziile. Acest tip de așezare lua naștere în urma unor măsuri de favorizare
economico‑fiscale, acordate de către domnitor, prin hrisov, pe o perioada
determinată, populației alogene așezate pe un domeniu mănăstiresc sau boieresc.
Măsurile care asigurau locuitorilor nou veniți un regim juridic asemănător cu
cel al țăranilor liberi, erau astfel concepute tocmai pentru a atrage coloniști și a
determina un spor demografic în zonele cu deficit de populație.
Satele de pe cursul superior al Argeșului sunt eterogene în această privință.
Studiul documentelor istorice relevă faptul că în zonă au fost și sate moșnenești,
care și‑au păstrat de‑a lungul câtorva secole acest statut, (așa cum este cazul
Arefului) și sate mănăstirești, devenite parțial boierești, (cum este de exemplu
Albeștiul sau Brăteștiul) și sate care s‑au născut printr‑un mecanism de tipul
sloboziilor (cum sunt satele dublete de ungureni).
Dacă pentru Transilvania, studiul evoluției localităților rurale și a hotarelor
sătești se poate bucura de sprijinul unui material documentar relativ bogat
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(amintim aici doar urbariile și conscripțiile medievale), pentru Țara Românească
documentele sunt mult mai târzii și mai puține.
Cu toate acestea, putem afirma despre satele din zona cercetată că au evoluat
în ceea ce privește raportul cu fondul funciar, supunându‑se tendinței intrinseci,
de autonomizare treptată urmată de individualizarea formelor de proprietate.
Astfel, de la o proprietate caracterizată prin devălmășie totală, prezentă în condițiile unei agriculturi itinerante, se trece la o proprietate individuală, păstrându‑se
însă o strictă delimitare între proprietatea de tip individual, transmisibilă ereditar și proprietatea comunitară, cu drept de folosire a întregii obști, constituită
în principal din suprafețele de pădure și pășuni. Acestei tendințe intrinseci i
s‑au adăugat presiuni externe, venite de la diferite nivele ale puterii statale, care
prin interacțiune au modelat profilul complex al proprietății rurale din așezările
respective.
În ceea ce privește vechimea hotarelor sătești, exegeza întreprinsă de
Henri H. Stahl rămâne opera la care ne‑am raportat permanent. Întrebarea
fundamentală la care încearcă să găsească răspuns antropologul român se referă
la momentul apariției delimitărilor de teritoriu; dacă acest moment precede sau
urmează formarea statelor autohtone românești. Lipsa din documente a actelor
care să ateste înființarea unor hotare naște ipoteza preexistenței hotarelor, astfel că
statul nou format, prin reprezentantul său, ia act de realitatea funciară instaurată
anterior Stahl, 1998: 94). Autorul argumentează ipoteza existenței delimitărilor
dintre așezări înainte de apariția statului feudal moldovenesc și a organelor statale
capabile să emită acte de atestare a acestora prin prezența în primele documente
emise a unor expresii care descriu satele ca având limitele teritoriale stabilite în
perioade imemoriale, de tipul formulărilor „din veac”, „după cum au ținut părinții
de demult”, „bătrânele hotare cum din veac s‑au ojovăit” etc.
Analiza statistică a documentelor relevante pentru granițele intersătești din
Moldova, emise până la 1450, demonstrează, pe baza formulărilor ce le conțin,
prezența masivă (peste 80 procente) a satelor care aveau hotarele anterioare
Descălecării (Stahl, 1998: 95–96). Henri H. Stahl constată însă o situație diferită
în Țara Românească, unde frecvența apariției formulărilor documentare menite
să susțină vechimea hotarelor sătești este mult mai mică. Această situație nu este
însă considerată de autor ca fiind un rezultat al lipsei delimitărilor intersătești
străvechi, ci mai degrabă este consecința faptului că în această țară structurile
statale sunt mai vechi iar clasa feudală fiind mai bine așezată nu este obligată să
facă pentru fiecare așezare sublinieri care să-i evidențieze vechimea (Stahl, 1998:
105). Două dintre localitățile din aria la care se referă lucrarea de față fac parte
dintre excepțiile a căror existență o subliniază și Stahl, citând un document din
1495 „[...] să fie hotarul pe unde a fost hotarul cel vechiu și pe unde au hotărnicit
vechii hotarnici” (Stahl, 1998: 105), aceste așezări fiind atestate de documente
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care fac referire la vechimea hotarului și care ne determină să consideram că la
momentul menționării erau deja delimitate teritorial, deci „hotărnicite”. Astfel, la
8 aprilie 1546, Mircea Voievod întărește liniile de demarcație teritorială, arătând
Hareșanilor (locuitorii Arefului de astăzi) că „a lor este bătrână și dreaptă ocină și
moșie”. Descrierea pe care domnitorul o face, în această întărire, limitelor așezării,
evidențiază faptul că la acel moment, satul era deja foarte precis delimitat: „Și ca
să se știe hotarul: Din Lăcșor, pe slemea Pleșilor, pe slemea Pleșilor și pe Mlaca
Stanii, de‑acolea în jos, pă bătrânul hotar, pă vâlceaua Vârtoapelor și pă vâlceaua
Colnicilor și până în Condea, la Piatra Mare și gruiul Căpățânii și pe slemea
Lazului până în Măgurile Lazuluiși până în Piatra Neniului dvornic și pă șăsul
pădurii Corugii și până în secătura Monii și de‑acolo drept la Plăișor” (DRH,
doc. 172: 210–211). Un alt document emis de Petrașcu Vodă, citat de noi anterior,
descrie în 1556 limitele așezării Căpățâneni: „Și hotarele să li se știe: de la Fântâna
Bărbușei, pe valea Hotarului, în jos până la gura văii, în Solovanul de fier, și de aici
în sus, pe Harehu până în Solovanul de fier, și de aici în sus, până în Bisorătu, și
de aici, pe Bisorătu în sus până în gura Cârpei și din Cârpa în sus până la Fântâna
Balcăi, și din Fântâna Balcăi, pe culme, până la fântâna Barbușei” (DRH, doc. 71:
73–74).
Fără a avea intenția de a analiza sistemul juridic cutumiar de stabilire a
granițelor subliniem faptul că, deși șirul litigiilor privitoare la delimitările
teritoriale dintre așezări este unul extrem de lung, dreptul exclusiv de reglementare
în pricinile legate de stăpânirile de sate și de stabilire a hotarelor intersătești îi
revenea însuși domnitorului. Nesocotirea acestei reglementări, de exemplu,
a atras la 1570 pedeapsă asupra arefanilor, cărora li s‑au confiscat 125 de vaci
pentru că au încălcat hotarele (DIR, doc. 54: 43).
Spre deosebire însă de formulele utilizate în delimitările teritoriale din
Transilvania, niciunul din aceste documente privitoare la așezările argeșene nu
menționează categoriile principale de teren, a căror dispunere, pondere și grad
de umanizare este esențială pentru alcătuirea unui tablou funcțional al modului
tradițional de exploatare a fondului funciar.
Proprietatea asupra fondului funciar al satelor de pe Valea Argeșului a suferit
transformări continue, unele fiind rezultatul unor acte civile (vânzări, donații,
moșteniri), altele decurgând din acte administrative. Amintim aici doar Legea
Rurală adoptată la 14 august 1864 prin care țăranii au fost împroprietăriți cu loturi
de pământ și s‑a trecut în proprietatea statului o treime din suprafața fiecărei
moșii care se încadra în criteriile acestei legi. Baza funciară astfel creată a servit
împroprietăririlor ulterioare (1876–1877), și tot din fosta „treime a proprietății”
s‑au scos la vânzare terenuri, cu plata în 24 de ani (conform legii adoptate la 8
aprilie 1881). Ultima reformă care a modificat semnificativ proprietatea asupra
terenului a fost cea din 1921. Direcția Cadastrală ce a luat ființă în 1919, în
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cadrul Ministerului Agriculturii, ca răspuns la problemele ridicate de aplicare
a Reformei Agrare, a îndosariat o serie de documente privitoare la operațiunile
de exproprieri, măsurători, parcelări ale moșiilor din diverse comune, aflate
în proprietate particulară sau publică. Sunt arhivate, de asemenea, documente
topografice, petiții și acte legate de diverse litigii. Nu lipsesc dosare legate de
proprietăți din zona Văii Argeșului Superior. Mai numeroase decât dosarele
ce se află în relație cu moșiile din intravilanul comunelor sau cu terenuri din
hotare sunt dosarele referitoare la moșiile din munte, numite generic, în acte
„Golul Muntelui”. În acest sens, a fost util să parcurgem dosarele inventariate
care privesc fondurile funciare din zona cercetată precum: dosarele privitoare
la golurile Buda (dos. 170), Lespezi (dos. 171), Podul Giurgiului (dos. 172, 175),
Ghițu (dos. 173), Lipitoarea (dos. 174), Nămasa (dos. 177, 181, 256), Albuia
și Soricaru (dos. 180), Buda‑Mircea (dos. 247), Muntele Ciocanu (dos. 248),
Coastele (dos. 249), Comarnice (dos. 250), Jurjea (dos.252), Mușeteica (dos. 255),
Oticu (dos. 257), Paltin (dos. 258), Râiosu (dos. 260) și de asemenea dosarele
referitoare la unele moșii din arealul studiat: Dosar 5, moșia Aref, cu muntele
Piscu Negru, proprietatea statului; Dosar 43, moșia Bucsenești din Corbeni,
proprietate Herișescu; Dosarele 46 și 47 conținând fișele de măsurători pentru
moșia Brătești–Izlaz și moșia Brătești‑Cultură, proprietar Eforie spitale civile;
Dosar 53 și 54 privind exprioprierea proprietății Berindești, Corbeni, proprietar
I. Malla; Dosar 65 privind moșiile Rotunda‑Corbeni și Bucșenești‑Corbeni,
proprietatea Eforiei Spitalelor Civile; Dosar 94 privind moșia Căpățâneni,
proprietatea statului; Dosar 271, Moșia Oiesti, Proprietar I. Mirică.
Datorită amplasării în proximitatea muntelui și datorită reliefului accidentat,
impropriu înființării cooperativelor agricole de producție, localitățile cercetate
în prezentul studiu nu au fost influențate direct de colectivizarea agriculturii.
Inițiativa individuală și cea comunitară în ceea ce privește organizarea fondului
funciar al satelor din zonă nu au fost atât de brutal anihilată ca și în cazul zonelor
cooperativizate, proprietarilor de oi și de terenuri rămânându‑le dreptul de a‑și
exploata terenurile individuale și cele comunale conform convențiilor din cadrul
comunității, astfel încât și sistemul montan pendulatoriu de creștere a oilor
practicat în zonă a traversat această perioadă păstrându‑și coerența funcțională.
Evoluția economică a spațiului rural în general și a zonei cercetate în
prezenta lucrare în particular nu poate fi înțeleasă fără cunoașterea în amănunt
a raporturilor spațiale formate în sate, între domeniul creșterii animalelor
și domeniul cultivării plantelor. Aceste raporturi se nasc din interacțiunea
unei întregi serii de determinări, de la cele de ordin fizic (condiții geografice,
pedoclimatice) până la cele de ordin istoric. Ioan Augustin Goia consideră că,
din punct de vedere metodologic, investigarea genezei și a destinației inițiale a
spațiului sătesc constituie un necesar punct de pornire pentru clarificarea naturii
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raporturilor spațiale care se stabilesc între cele două sectoare principale ale
activității economice în satul tradițional.
Cele trei categorii fundamentale de teren în care putem grupa spațiul sătesc
productiv sunt, în concepția cercetătorului: „1) spațiul neintrodus în cultură,
disponibil pentru umanizare (pădurea); 2) spațiul umanizat cultivat (teren
arabil), dobândit prin defrișare; 3) spațiul umanizat pastoral (pășunea și mai ales
fâneața)” (Goia, 2012: 51–78).
Modul de exploatare a fondului funciar în așezările de pe valea superioară a
Argeșului vădește un caracter complex, bazat pe existența unor zone economice
de bază, la care se raportează întreaga colectivitate a satului. Schema teoretică
conturată de Henri. H. Stahl, cu privire la modul de integrare a gospodăriei
individuale în sistemul economic sătesc, este perfect funcțională și în cadrul satelor
a căror activitate pastorală o studiem. Descrierea pe care sociologul român o face
sistemului rural românesc de exploatare a terenului este elocventă: „Într‑un sat
românesc nu avem de‑a face, deci, cu o juxtapunere de gospodării individuale,
fiecare gospodărie având pe cuprinsul teritoriului său diverse zone economice,
ci dimpotrivă, cu un sistem în care fiecare gospodărie trebuie să aibă loturi sau
drepturi de uz în fiecare din zonele economice mari ale satului întreg” (Stahl, 1998:
213). Exercitarea acestor drepturi de uz în zonele agricole specializate de interes
sătesc determină apariția unei serii de obligații ale gospodăriilor individuale față
de sat, reclamând în același timp participarea acestor gospodării la procesele
decizionale. Se naște astfel un sistem de reglementări, la început cutumiare apoi
juridice menite să asigure utilizarea în condiții eficiente a teritoriului sătesc,
în forme uneori asociative, cel mai complex reprezentate prin asociațiile de
tip pastoral.
Utilizarea spațiului sătesc. Potențialul pastoral al diferitelor tipuri de
teren. Creșterea oilor în satele din zona premontană a Argeșului presupune
exploatarea mai multor tipuri de teren, care diferă ca suprafață, poziție, grad de
umanizare, potențial pastoral etc.
Modul de exploatare a suprafețelor este determinat de faptul că unele categorii
de teren din spațiul studiat sunt în proprietate individuală, în timp ce altele se
folosec în devălmășie. De asemena, există alături de suprafețe folosite exclusiv
pentru creșterea ovinelor și suprafețe cu potențial ambivalent agro‑pomicol și
pastoral.
PĂDUREA reprezintă una din părțile componente principale ale fondului
funciar care caracterizează toate satele cercetate, ocupând chiar și în prezent o
suprafață relativ mare a Subcarpaților Getici și a versantului sudic al Munților
Făgăraș. Arealele împădurite se află la originea tuturor celorlalte tipuri de teren
cu potențial pastoral pe care le vom aminti, cu excepția pășunilor din etajul alpin.
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Până la dezvoltarea agriculturii moderne, bazate pe cultivarea cerealelor pe
suprafețe plane foarte întinse, codrii au augmentat în jurul lor concentrațiile
populaționale, așezările umane constituindu‑se în proximitatea pădurilor
de foioase.
Alături de cursurile de apă, proximitatea zonelor împădurite este cea care
a determinat în mod esențial configurația așezărilor rurale, tipul de așezare,
modul de organizare a trupurilor de moșie fiind în strânsă dependență de
poziția pădurilor.
Toponimia zonei cercetate abundă de nume legate de vegetația forestieră, fie
că este vorba de zone rezultate din defrișări–Runc, la Bucșenești, com. Corbeni
și la Brătești, com. Albeștii de Argeș, fie că se referă la anumite tipuri de pădure–
Crângul Lacului–Corbeni, Pădurea Tisa și Pădurea Coruga–Arefu, În Zăvoi,
Albeștii de Argeș, Dealul Branistei–Arefu, La Stejar și Pe Gorunetul Mare, Dealu
Cireșetului–Oiești, com Corbeni, Poiana paltinului și Frasneu, Bucșenești-com.
Corbeni.
Suprafețele de teren cu potențial pastoral au luat naștere prin defrișări care au
avut loc fie pe văi, fie în interiorul pădurii, prin crearea de poieni. Satele din zona
cercetată au luat naștere inițial pe lunca râurilor mai mari extinzându‑se apoi
prin tăieri pe afluenți. Terenurile destinate agriculturii și creșterii animalelor au
fost obținute prin defrișări treptate, de tip răsfirat, determinând apariția unor
poieni dispuse sub formă de petice. Tăierile de pădure s‑au făcut la început în
concordanță cu necesitățile pe care le aveau comunitățile și în limita capacității
fizice și tehnice de defrișare pe care le aveau satele, nerecurgându‑se la defrișări
masive, frontale. Defrișările s‑au intensificat în timp, fiind determinate, pe de o
parte, de creșterile demografice care aveau ca efect necesitatea unor terenuri tot
mai mari pentru producerea furajelor prin lărgirea și înmulțirea poienilor, pe
de altă parte, de creșterea tot mai accelerată a consumului de material lemnos,
care determină o tot mai intensă folosire a pădurii în scop meșteșugăresc și
comercial. Semnificativ este în acest sens numărul meșteșugarilor din plaiul
Arefu care foloseau ca materie primă lemnul, consemnați în catagrafia de la
1838: lemnari–2, dogari–8, dulgheri–8, legători de buți–2, rotari–7, tâmplari–2,
șițari-73(!), șindrilari – 5 (Gâlcă, Pintilie, Pribeagu).
În cazul sistemului montan pendulatoriu de creștere a oilor, practicat pe
Valea Argeșului, există două tipuri de păduri exploatate prin pășunat, în diferite
momente ale anului pastoral: pădurea de foioase aflată în proximitatea satelor, la
resursele căreia se face apel în special primăvara și toamna, uneori și iarna, când
condițiile meteorologice (lipsa zăpezii) o permit și pădurea de conifere exploatată mai cu seamă în partea ei superioară, în sezonul estival, odată cu urcarea
oilor la munte. Având în vedere proximitatea pădurilor, modul de organizare a
hotarului și modul de exploatare în interes pastoral a terenurilor, putem afirma
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că pășunatul efectivelor de ovine, cu mici excepții, se desfășoară în strânsă legătură cu pădurea și în apropierea acesteia.
Nu deținem date care să ne permită alcătuirea unui tablou al sistemului de
creștere a oilor practicat pe Valea Argeșului, în vremurile când pășunatul în
pădure era liber. Documentele din secolul al XVII‑lea atestă faptul că de pe atunci,
intrarea turmelor în pădurile moșierești era fie oprită, fie ținută sub control. Henri
H. Stahl, citând din Istoria Românilor a lui Vasile Alexandrescu‑Urechia, dă în
acest sens ca exemplu pentru Țara Românească consultarea dintre Alexandu
Moruzi și Divan care are loc în 1794, cu privire la folosirea pădurilor de către
oieri, în caz de secetă. Din răspunsul dat de dregători se constată existența a două
categorii de păduri, unele numite „dumbrăvi”, a căror exploatare este oprită și
altele, „slobode”, de unde se poate tăia, în anumite condiții, frunzar (Stahl, 1998:
241). Interdicția de a se pășuna în pădure, mai ales în cea tânără, în runcuri și
tăieturi proaspete a fost tot timpul în vigoare, restricțiile fiind impuse atât de
autoritățile silvice, cât și de obștile sătești. Tot permanent era și încălcată de către
ciobani, situație care se perpetuează și în prezent.
Conform legislației actuale, pășunatul în pădure este interzis. Se acceptă
exoploatarea pastorală a pădurii, numai în cazuri de forță majoră și dacă sunt
întrunite cumulativ următoarele condiţii: „a) se desfășoară pe durată limitată;
b) se practică doar în anumite perimetre ale pădurii; c) solicitările de aprobare
aparţin autorităţilor publice locale; d) s‑a obţinut acordul proprietarului; e) este
solicitat în cazuri temeinic justificate” (Codul Silvic, 2008). Același act normativ
exclude aprobarea pășunatului „în arboretele în curs de regenerare, în plantaţiile
și regenerările tinere, precum și în pădurile care îndeplinesc funcţii speciale de
protecţie”, aceste zone fiind cele mai atractive, de fapt pentru turmele de oi, din
cauza vegetației ierboase bogate care se dezvoltă în perimetrele care primesc
lumină, cum sunt plantațiile și pădurile tinere.
Hotarul satelor, născut în zonele desțelenite din etajul foioaselor se întrepătrunde cu zonele rămase împădurite sau reîmpădurite natural. Demarcația dintre
fânețele plantate cu pomi fructiferi și pâlcurile de pădure este extrem de relativă.
Turmele pătrund în pădurea de foioase cu precădere pimăvara și toamna, atunci
când ele se află în stabulație pe fânețele lăsate libere pentru păscut până la 23 aprilie sau la începutul verii, înainte de urcarea la munte, atunci când ciopoarele pasc
pe izlazurile satelor, care și ele se învecinează cu zone împădurite și de asemenea,
iarna, atunci când condițiile meteorologice permit scoaterea oilor la pășunat.
În general, luând în considerare și interdicțiile amintite în acest sens, pătrunderea turmelor în pădure avea un oarecare caracter fortuit. Primăvara devreme,
atunci când încă iarba fânețelor nu era ivită, turmele găseau sub copaci ierburi
de pădure, frunze și subarboret, resurse care asigurau subzistența animalelor și
care ajutau, uneori, oamenii, mai ales atunci când fânul se dovedea insuficient
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dar iarna era „moale” să „scoată oile din iarnă”. Toamna, oile erau purtate pe
marginea pădurilor dimineața, lăsate să mănânce frunze de subarboret și iarbă de
pădure, evitându‑se astfel consumarea de către animale a ierbii din câmp deschis,
care fiind brumată putea cauza complicații digestive animalelor.
Tot toamna, în anii de fructificație, oile consumau cantități însemnate de jir
și ghind la poalele pădurilor. Deși în cantități rezonabile aceste fructe cu conținut
ridicat de nutrimente, ajutau la îngrășarea oilor și pregătirea lor pentru iarnă,
ciobanii trebuiau să fie într‑o oarecare măsură prudenți, mai ales în pădurile de
stejar, pentru a evita supraalimentarea oilor cu ghindă, deoarece acestea puteau
avea dereglări digestive grave din cauza conținutului ridicat de tanin al ghindei.
„puteai să le lași să mănânce, da nu așa.....în lăcomie, că ele roade la ghindă până
nu mai poate, mai ales dacă le bagi flămânzite, da pe urmă ce faci că le găsești
întinse moarte a doua zi”3.
Pădurea oferă de asemenea protecție pe vreme neprielnică, „mai scutește de
vânt când îi dă tare” și e exploatată și pe timp ploios, „că pe frunză oile parcă nu
se îngălează (nu se murdăresc de noroi n. a.) atât de rău”.
Răspunsurile date de subiecții chestionați în legătură cu exploatarea pădurii
pentru frunzare denotă că această resursă era nesemnificativă pentru crescătorii
de oi, fiind cu ceva mai importantă pentru cei ce țineau capre. Situația însă
era cu totul alta la începutul secolului al XIX‑lea: Vasile Novac, într‑un studiu
asupra stării materiale și sociale a locuitorilor din Plaiul Arefu, citează o serie
de jalbe, adresate de către satele Albești Pământeni, Albești Ungureni, Corbeni,
Căpățâneni, Poienari, în care este formulată următoarea plângere: „Apoi, noi de
ce să plătim toate îndatoririle ce sunt în eczemplaruri, când bucate și fânețe nu
dobândim, ci și vitele ni le hrănim cu curătură de muguri, și acum ne oprește și
de la aceea” (Novac, 2006: 298–299).
Sezonul de vară este caracterizat de prezența masivă a turmelor în etajul
alpin. „Munții” prin care aici înțelegem în primul rând suprafețele de pășune
alpină și de lizieră superioară a pădurilor de rășinoase, exploatați pastoral de către
turmele satelor de pe valea superioară a Argeșului, au aparținut inițial, conform
documentelor medievale, moșnenilor satului Aref. Potențialul pășunilor alpine
deținute de Aref era cu mult mai mare, efectivele de animale care puteau văra la
munte depășea cu mult numărul de animale de care aveau arefanii nevoie și pe
care aveau posibilitate să le furajeze în timpul iernii. Pășunile alpine generau însă
arefanilor venituri însemnate provenite din cedarea dreptului de folosință prin
pășunat, „învoind la pășune” turmele satelor aflate în aval.
Arefanii pierd treptat dreptul de proprietate asupra munților, fiind deposedați
în favoarea unor mănăstiri sau a unor mari boieri. În urma reformelor agrare, o
3
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parte din pășunile alpine aflate pe teritoriul comunei Arefu intră în stăpânirea
celorlalte sate de pe vale.
Resursele oferite de pădurile dese de rășinose sunt relativ sărace, din cauza
lipsei de lumină de la poale, care nu permite dezvoltarea unei vegetații ierboase
consistente, și din cauza condițiilor pedologice dominate de o pronunțată reacție
acidă a solului. Această situație se întâlnește cu precădere în interiorul pădurii
care nu oferă surse de hrană prea atractive turmelor, cu excepția ciupercilor
comestibile, care atunci când cresc în cantități semnificative pot provoca risipirea
turmei în pădure: „dacă simt bureții, parcă dă dracu în ele, te omori până le
scoți”4. Menținerea turmei în pădurea deasă este oricum riscantă, supravegherea
efectivelor fiind mult mai dificilă din cauza vizibilității reduse, oile se pierd ușor.
În plus, pericolul atacurilor urșilor asupra turmei este amplificat.
Pe versantul sudic al Munților Făgăraș, limita superioară a pădurii, unde
aceasta întâlnește etajul alpin constituie locul ideal de așezare a stânilor stabile,
unde își trimit oile cu lapte locuitorii satelor de pe valea Argeșului. Pădurea se
rărește, coniferele între care molidul (Picea abies) predomină, formează pâlcuri
care alternează cu suprafețe mai mari sau mai mici de pășune. Acest mod specific
de distribuire a vegetației forestiere este determinat atât de factori naturali, cât
și de factorii antropici care au acționat timp de secole. Personalul stânilor a
întreprins permanent mici defrișări selective, atât pentru lărgirea suprafețelor
pastorale, cât și pentru utilizarea lemnului tăiat. Amplasarea stânilor în locurile
unde poienile se întrepătrund cu pădurea și în vecinătatea golului alpin se face
pentru a îmbina avantajele pe care le oferă poienile, unde oile găsesc hrană și
pot fi ținute mereu sub observație, cu avantajele oferite de pădure și de molizii
solitari ce adăpostesc oile de ploi și de vânturi (care la altitudinile de peste 1500
de metri pot fi foarte puternice chiar și pe perioada verii).
Un alt avantaj pe care îl oferă vegetația forestieră rară de la marginea de
sus a pădurii îl reprezintă umbra. Organizarea zilei pastorale de vară, în cazul
mânzărilor, este determinată de orele de muls. Aceste ore se stabilesc în așa fel
încât oile să apuce să se hrănească și să producă lapte de la un muls la altul. În
aceste condiții, din cauza mulsului de dimineață, oile cu lapte pleacă la păscut
mai târziu decât sterpele. Căldurile mari din perioada verii, care se resimt și la
munte, creează un disconfort animalelor, astfel încât ele nu se mai pot hrăni bine
pe arșiță. Prezența copacilor asigură oilor umbra necesară, făcând ca animalele să
poată paște pe săturate și să stea liniștite.
În sfârșit, apropierea pădurii este necesară pentru aprovizionarea stânii cu
lemne pentru foc, necesare atât gătitului, cât și preparării produselor din laptele
muls. În interviurile realizate cu personalul pastoral a apărut permanent ideea
4
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dificultății de a procura în mod legal lemn din locuri aflate în apropierea stânilor
și greutatea cu care poate fi transportat lemnul la stână.
PĂȘUNEA. Utilizăm termenul „pășune” pentru a desemna terenurile
înierbate permanent, cu utilizare exclusiv pastorală, exploatate în diverse
momente ale anului, conform calendarului pastoral. Folosim termenul în aceeași
interpretare ca și Ioan Augustin Goia în lucrarea sa dedicată sistemului local
agricol de creștere a oilor unde autorul insistă asupra necesității metodologice
de a distinge pășunea propriu‑zisă de imașul care este o suprafață de teren arabil,
înierbat și exploatat pastoral doar temporar, prezent în localitățile în care se
practică sistemul de agricultură în cîmpuri. Termenul științific utilizat de științele
mediului și de științele agricole, care corespunde sensului în care folosim, în
această lucrare, noțiunea „pășune”, este cel de „pajiște”, a cărei producție este
valorificată prin pășunare. În pratologie au fost operate diverse clasificări
ale pajiștilor, cea mai relevantă pentru înțelegerea coordonatei spațiale ce
caracterizează sistemul montan‑pendulator de creștere a oilor pe valea superioară
a Argeșului fiind cea care are ca și criteriu originea. Conform acestui criteriu,
se constată că majoritatea suprafețelor de pajiște din zona studiată sunt pajiști
secundare, fie că ne referim la cele din zona submontană, destinate pășunatului
de primăvară‑toamnă, fie că ne referim la cele din zona alpină, amplasate dincolo
de limita superioară a molidului, pășunate vara. Cu toate că prin aspectul lor
actual, aceste pajiști rar își trădează originea la prima vedere, ele sunt rezultatul
unor secole de defrișare, vegetația pionieră instalată fiind cea lemnoasă, vegetația
ierboasă perenă spontană dezvoltându‑se doar după eliminarea celei forestiere.
În zonele de pădure, pajiștile secundare apar prin dispariția copacilor, în timp
ce în zona alpină, arbuștii de talie mică (jnepeni, ienuperi etc.), care alcătuiesc
jnepenișurile, sunt cei care au precedat flora de pajiște.
Excepție fac pășunile primare din zona foarte înaltă a Făgărașului, din etajul
alpin (2.000–2.200 m. altitudine). Acet tip de pășune se întâlnește la noi în țară
doar în masivele Făgăraș, Iezer‑Păpușa, Bucegi, Parâng, Retezat și Rodnei.
1. Pășunea de primăvară
După „închiderea locurilor”, adică după ce oile nu mai sunt admise pe fânețele
individuale, (10 sau 24 aprilie) efectivele de ovine sunt obligate să pășuneze
numai pe anumite terenuri ale comunei, aflate în exploatare devălmașă. Pentru
turmele de oi se distribuie, din izlazul satului, câte un segment de pășune. În
general, turma unui sat paște pe pășunea satului respectiv. Limitarea accesului
oilor pe islazul comun și respectarea succesiunii turmelor, în funcție de specie,
pe pășune sunt deosebit de importante deoarece ovinele pot valorifica o suprafață
care a fost inițial păscută de cornutele mari, pe când, invers, nu este posibil,
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„vaca nu mănâncă niciodată în urma oii”5. Pășunile din zona dealurilor aflate în
proximitatea localităților de pe valea superioară a Argeșului reprezintă resursa
funciară principală pentru oieritul din această zonă, spre deosebire de regiunile
unde satele dispun de suprafețe agricole extinse și se practică cultura în câmpuri,
pășunatul putându‑se organiza pe suprafețele arabile necultivate, lăsate la odihnă.
În lipsa moinelor, a imașurilor care asigură o mare parte din baza furajeră a oilor
crescute în sistemele local‑agricole, trupurile de pășune comunală – islazurile–
asigură hrana turmelor de oi înainte de urcarea acestora la pășunile din munte.
Dependența valorii pastorale a pășunilor de anumiți factori de mediu
demonstrată de mii de pagini de studii de specialitate era bine cunoscută și de
localnici și de personalul pastoral. Erau foarte precis cunoscute calitățile pastorale
ale fiecărui tip de teren din hotarele satelor iar în organizarea pășunatului,
comunitatea ținea întotdeauna cont de ele. În mod empiric, țăranii au identificat
factorii principali care determină calitățile pastorale ale unei pășuni: a. solul și
vegetația corespunzătoare; b. poziția în funcție de forma de relief (pe deal sau în
luncă) și c. expunerea la soare (locuri de față sau locuri de dos)
a. Deși au fost menționate excepții, pășunile bune sunt acelea care cresc
pe terenurile mănoase, cu pământ roditor. Solurile slabe pentru agricultură
susțin și pășuni mai slabe. Pentru a defini calitatea solului, locuitorii folosesc
denumirea de „pământ ușor” pentru pământurile care se lucrează facil și sunt
mai productive, și „pâmânt greu” sau „humă” pentru locurile mai „rele”, mai
puțin fertile. „Ce iarbă să aibă animalele săracele ce mâncă acolo, că e numai
humă” (Oprea Mioara, 78 de ani, Albeștii de Argeș, sat Ungureni).
b. Conform tuturor informatorilor, pământul cel mai bun și pășunile cele
mai bune sunt în vale și pe versanți, iar pe culme pășunea e mai slabă. Luncile
apelor oferă condiții de sol și umiditate propice dezvoltării unei vegetații
bogate și valoroase din punct de vedere pastoral, firuță – Poa pratensis, păiuș
de livadă – Festuca pratensis, pir Agropyron ssp., coada vulpii – Alopecurus
pratensis etc.). Vegetația aceasta de zăvoi este prezentă atât în albia majoră
a Argeșului (unde terenurile au însă destinație agricolă și de fâneață), cât
și în proximitatea văilor afluente ale Argeșului „pe pâraie”, unde se află și o
parte a pășunilor aferente satelor cercetate. Avantajelor conferite de condițiile
pedologice (prezența solurilor fertile, aluvionare care asigură o vegetație
valoroasă din punct de vedere pastoral) și de cele microclimatice (umiditatea
ridicată oferă o durabilitate mai mare vegetației în caz de secetă) li se adaugă
accesul facil al turmei la sursa de apă, pentru adăpare.
Spre deosebire de luncă, culmea dealului e întotdeauna mai uscată și cu
„iarbă mai slabă”.
5
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Terenurile „apătoase”, mlăștinoase sunt evitate întrucât favorizează
apariția contaminării animalelor cu viermele Fasciola hepatica, care provoacă
apariția bolii numite „gălbează”.
În satul Bucșenești, comuna Corbeni, era cunoscut un loc numit
„În Gălbează”, un teren umed care nu era pășunat6. În aceeași comună, în
hotarul satului Corbeni există un loc denumit cu toponimul mlacă, toponim
menționat și în actul de hotărnicire al comunei Arefu din 1546” (DHR, doc.
172: 210–211).
c. Distincția dintre pășunile „de față”, deci cele însorite de pe versanții
sudici și cele „de dos”, care primesc mai puțin soare întinzându‑se pe versanții
nordici, este menționată consecvent de persoanele intervievate. Conform
părerii unanime, pășunile de primăvară cele mai bune pentru oi sunt cele
însorite. Pe aceste pășuni iarba apare și crește mai timpuriu. Pășunile umbroase
sunt căutate în perioadele de secetă, atunci când pe versanții nordici se mai
păstrează verdeață, în timp ce pe cei sudici pășunea se „pârlește”, dar aceste
episoade de secetă survin în general după plecarea oilor la munte.
2. Pășunea de vară
Existența pășunilor alpine de pe crestele Făgărașului, aflate la distanțe
rezonabile de satele de pe valea superioară a Argeșului, a constituit condiția
necesară apariției sistemului pendulator de creștere a oilor practicat în această
zonă și a permis, prin asigurarea bazei furajere estivale, dezvoltarea numerică a
efectivelor de ovine.
În lipsa unei agriculturi semnificative și în absența unei culturi în câmpuri
succesive, nutrețul necesar creșterii animalelor era asigurat de fânețe și islazuri.
Masa furajeră rezultată de pe aceste terenuri nu era destinată în exclusivitate
ovinelor, satele din zonă deținând în trecut și efective însemnate de cornute
mari și cabaline. În aceste condiții, alternativa exploatării pastorale a pajiștilor
din etajul alpin, pe timpul verii, a reprezentat alternativa cea mai eficientă din
punct de vedere economic, care a făcut posibilă întreținerea efectivelor necesare
de ovine.
Pășunile alpine din Munții Făgăraș, plasate în general la altitudini de peste
1600 de metri, pe soluri subțiri și de cele mai multe ori cu o aciditate ridicată, sunt,
contrar opiniei general răspândite între necunoscători, destul de slab productive.
Zonele acoperite cu coarnă (Carex curvula), păiuș roșu (Festuca rubra), părușcă
(Festuca ovina sudetica) și pipirig (Juncus trifidus) au o productivitate mică (nu
mai mult de 3 tone pe hectar) și un grad relativ redus de consumabilitate (Marușca,
Mocanu, Haș, 2014: 37). Calitatea pășunilor scade și mai mult acolo unde se
dezvoltă părul porcului sau țepoșica (Nardus stricta). Ținând cont de acestea,
6
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amenajamentele pastorale întocmite pentru unele pășuni alpine, cum ar fi Oticu
sau Coastele Mari, aflate pe teritoriul comunei Aref, recomandă o încărcare cu
animale de 0,46 UVM pe hectar (HCL 286 din 22. 05. 2018 a Comunei Arefu),
ceea ce înseamnă mai puțin de trei oi pe hectar.
Calitatea pășunilor alpine de pe versantul sudic al Munților Făgăraș variază
în funcție de expunerea pantelor la radiațiiile solare. Ca și constatare generală
consemnată de majoritatea autorilor, care au studiat fenomenul pastoral
desfășurat în Carpații Meridionali, amintim că versantul acestei catene carpatice
este considerat mai favorabil păstoritului, fiind mai văratic. Mara Popp subliniază
în cazul masivului Făgăraș o concentrare mai mare a stânelor pe versantul sudic.
De asemenea, autoarea remarcă faptul că pe acest versant, altitudinea maximă la
care sunt amplasate stânele este mai mare, datorită condițiilor termice.
În cazul pășunilor montane exploatate pastoral de satele de pe Valea Argeșului,
pentru determinarea calității pajiștilor în funcție de raportul umbrit–însorit
trebuie să ținem seama și de o componentă temporală. Imediat după urcarea
la munte, oile găsesc iarbă bună în zonele însorite, însă, în timpul verii, iarba
se usucă, se întărește și animalele o consumă greu. Lipsa hranei duce evident la
scăderea producției de lapte, „dacă mănâncă oaia, ai lapte, dacă nu mănâncă, de
unde draci să dea”,7 și, de asemenea, iarba slabă produce scăderi în greutate „le ia
din spate”. Când iarba de pe versanții însoriți se întărește, iarba crudă pe care o
caută mereu oile se găsește în locurile umbroase.
În mod analog funcționează și raportul vale‑creastă. Dacă la începutul
sezonului de pășunat estival iarba cea mai bună se găsește jos, în proximitatea
pădurii, la mijlocul verii oile sunt purtate în zonele de creastă, acolo unde
„zăpada face viermi”8. Repartizarea pășunilor pe categorii de ovine este impusă de
condiționările de natură tehnică implicate în etapa estivală a procesului pastoral.
Exploatarea efectivelor de oi cu lapte – mânzări – ridică problemele tehnice cele
mai complexe. Oile cu lapte trec, conform programului zilnic, prin două sau
chiar trei mulsori. Mulsul se face în strungile amplasate în proximitatea stânilor
și „consumă” câteva ore din timpul zilei, scurtând atfel intervalul disponibil
pentru păscut. Din acest motiv, locurile de păscut pentru mânzări trebuie alese în
apropierea amplasamentului stânii sau în zone rapid accesibile de la stână, locuri
care trebuie să aibă un potențial nutritiv cât mai ridicat. După mulsul de seară,
oile trebuie să aibă loc de pășune lângă stână, unde ele să poată fi „date la cină”,
adică să se mai poată hrăni până la căderea nopții.
Sterpele și mioarele au la dispoziție întreaga zi pentru păscut. Nefiind lactante,
cerințele lor nutriționale sunt oricum mai mici. În aceste condiții, turmelor de
7
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sterpe le sunt alocate pășunile de pe creastă, din văile și circurile glaciare, cu iarba
cea mai slabă, cu valoare nutritivă mai scăzută și cu condiții climatice mai aspre.
Mieii, având nevoie de iarbă crudă, sunt duși în căldările glaciare, unde
temperaturile sunt cele mai scăzute și „e iarbă măruntă și moale, că se coace mai
târziu, că e sus rău”(Gh. Mărgărita, Corbeni, 80 de ani). Spre deosebire de toate
celelalte categorii de ovine urcate la munte, mieii, deși aparent cei mai sensibili,
sunt capabili să reziste cel mai bine frigului, deoarece ei sunt „îmbrăcați”, netunși
până spre mijlocul verii.
Acest mod de repartizare a locurilor de pășunat, pe categorii de ovine, care
valorifică, pe de o parte trăsăturile caracteristice fiecărui tip de pășune alpină, pe
de altă parte ține cont atât de necesitățile fiziologice ale animalelor în funcție de
vârstă, cât și de posibilitățile logistice oferite de resursele umane implicate, este
prezent cu precădere la stânile de pe ambii versanți ai Carpaților Meridionali. Fie
că este vorba de oieritul practicat de locuitorii din Mărginimea Sibiului, fie că este
vorba de păstoritul practicat de cei din Țara Oltului (Herseni, 2006: 24), fie că
este vorba de organizarea pășunatului pe pășunile alpine ale satelor de pe Valea
Argeșului, distribuirea pășunii montane pe categorii de oi este similară și denotă
modul în care cunoștințele tehnice populare dobândite sunt utilizate pentru
eficientizarea exploatării potențialului pastoral limitat pe care îl oferă etajul alpin.
Tiberiu Morariu constată că în Munții Rodnei „sistemul acesta de pășunat
– oile sterpe în regiunea superioară a pășunii – este foarte puțin răspândit.
Se întâlnește doar în câteva locuri pe versantul de nord, în circurile glaciare”
(Morariu, 1937).
Având în vedere că pe același munte funcționau în timpul verii mai multe
stâni aparținând unor sate sau chiar unor comune diferite, era necesară
delimitarea trupurilor de pășune pentru fiecare stână în parte. Limitele dintre
pășuni erau moștenite și erau marcate prin elemente naturale: pietre mai mari,
muchii de culmi, pâraie, pâlcuri de arbuști. Deși aceste limite erau cunoscute, la
începutul pășunatului se adunau colectivele stânelor vecine și cădeau de comun
acord asupra lor. „Când ieșeam la munte, ne întâlneam cu ăi de aveau pășuni
lângă a noastră, ne înțelegeam, ne uitam (la semnele de grănițuire, NA), să nu
avem necazuri mai încolo…”9
FÂNEȚELE sunt terenuri cu utilizare pastorală, exclusivă sau cu dublă
destinație, pastorală și pomicolă, de importanță majoră pentru creșterea animalelor.
În sistemul montan pendulator de creștere a oilor, practicat în localitățile de
pe valea superioară a Argeșului, sistem care presupune furajarea efectivelor de
animale aflate în stabulație pe perioada iernii, de regulă în gospodărie, zonele de
fâneață au reprezentat principala sursă de hrană a animalelor în perioada rece
9
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a anului, prin fânul obținut. În același timp, fânețele aflate în hotarul satelor
au fost cel mai important tip de teren pășunat de cârdurile de oi, primăvara, în
perioadele în care, conform cutumei, animalele puteau pășuna liber, pe orice
fâneață permanentă. Toamna, după răvășitul turmelor, fânețele cosite erau de
asemenea deschise păscutului.
Din punct de vedere al genezei, fânețele satelor cercetate sunt pajiști secundare,
rezultate în urma defrișării pădurilor de foioase care acopereau odinioară
muscelele. Deși nu excludem posibilitatea ca unele dintre suprafețele de hotar,
care în ultimul secol au fost folosite doar ca fânețe să fi fost anterior arate, fapt
pe care ni‑l sugerează unele toponime odată cu dezvoltarea pomiculturii care a
luate mare amploare în zonă, permanentizând destinația suprafețelor pe care le‑a
luat în stăpânire, hotarul localităților studiate este dominat de terenuri plantate
cu pomi fructiferi pe care se produce, concomitent, și furaj. De altfel, se pare
că sensul inițial al cuvântului „livadă” se referă la locuri despădurite, curățate și
folosite drept fânețe, fapt sesizat de Henry H. Stahl: „Dacă runcul era lucrat mai
cu atenție, dacă fusese curățat de cioturi, transformat într‑un loc de cosire (o
„groapă de cosire”, „o livadă de fân” sau „coasă”), atunci durata sa era ceva mai
mare” (Stahl, 1998: 250). Înaintea sociologului, geograful I. Conea semnala în
1935 similaritatea: „a runcui–a livezi” (Conea, 1935: 118). Această semnificație a
cuvântului livadă se mai păstrează în satele din zona Muscelului, după cum arată
Mihaela Avram în studiul ei de toponimie geografică. Autoarea consemnează în
ancheta de teren pe care o întreprinde în Corbeni descrierea unei livezi de fân ca
fiind o „suprafață împrejmuită, îngrijită în mod special, cu productivitate mare”
(Avram, 2013: 179). Dăm ca exemplu doar comuna Albeștii de Argeș, unde
termenul livadă a generat toponimele Livada Mare sau Livadea Mare, loc situat
spre granița cu localitatea Cicănești și Livada Ghinii, teren amplasat pe dealurile
de pe versantul stâng al râului Argeș.
Mai surprinzătoare este apariția toponimului „Vie” în satul Dobrotu al
comunei Albeștii de Argeș, toponim care denumește cel mai înalt deal din sat
unde erau duse sterpele la păscut în perioada premergătoare urcatului la munte.
Toponime legate de vița de vie a depistat și Mihaela Avram în zona muscelelor
Argeșului, sub diferite forme, toate denumind în prezent pajiști exploatate ca
fânețe (Avram, 2013: 178). Zona muscelelor Argeșului este caracterizată de
exploatarea mixtă a unui mare procent din suprafața hotarului, livezile căpătând
atât destinație pomicolă, cât și destinație pastorală.
Ca și în cazul islazurilor, calitatea fânețelor depinde mult de tipul de sol
și de poziția pe versanți. Cele mai productive fânețe naturale au fost cele din
Lunca Argeșului, acolo unde, pe solul aluvionar se dezvolta o vegetație bogată
în specii de leguminoase valoroase din punct de vedere pastoral: trifoiul, lucerna
și ghizdeiul. Odată cu sistematizarea cursului Argeșului, o mare parte din aceste
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terenuri au dispărut în favoarea albiei artificiale și a lacurilor de acumulare ce
deservesc microhidrocentralele. La polul opus se situează coamele de deal lutoase,
care produc fân mai slab. Semnificativ în acest sens este toponimul „pe Luciu”
care denumește un teren al localității Albești Ungureni, amplasat pe versantul
drept al Argeșului.
Terenurile productive erau cosite de două ori în anii favorabili pe când de pe
terenurile slabe nu se aduna otavă.
Includerea fânețelor în circuitul pastoral, ca și pășuni de primăvară și de
toamnă, are ca rezultat creșterea calităților solului prin târlire. Participarea
proprietarilor de oi la beneficiile târlitului nu sunt reglementate prin cutume
explicite ca și în cazul păstoritului local din Transilvania, practicat în hotarul
satului. Niciunul dintre informatorii intervievați din zona cercetată nu ne‑a putut
da detalii care să sugereze stabilirea unei anumite ordini la târlit: „Mergeam la
cine ne chema, venea cutare de‑ți spunea, „bă, să bagi oile și la mine”. Venea ăi
de strângeam noi oile de la ei”10.
TERENURILE ARABILE. Configurația hotarelor satelor din arealul studiat
se remarcă prin terenuri relativ accidentate, cu un grad scăzut de fertilitate și
puternic împădurite, caracteristici care ne indică faptul că existau de fapt
suprafețe puține și disipate pentru agricultură. Studiul toponimiei ne sugerează
și de această dată faptul că modul de exploatare a ternurilor în ultimul secol să
difere semnificativ față de ceea ce se întâmpla în veacurile precedente. Studiul
de toponimie geografică publicat de Mihaela Avram semnalează prezența
unor termeni care indică practicarea lucrărilor agricole și în satele de pe valea
Argeșului Superior. Termenul poartă, care formează toponime în Cicănești –
Poarta Mică și în Bucșenești – La poarta veche, precum și termenul pârloagă,
care generează toponimul Dealul Pârloagelor în Oești și Pârloagele în Arefu, au
pe lângă semnificația ce ne trimite spre utilizarea agricolă a terenurilor și alte
sensuri, fapt subliniat și de autoare. Astfel, dacă pentru poartă este binecunscut
și sensul legat de cale de acces în curtea gospodăriei, pe lângă cel al porților de
țarină, pârloaga, în afară de locul arat și apoi nelucrat câțiva ani, mai denumește
și terenurile defrișate–curăturile (Seche, Seche, 1982). Nu lipsește din toponimia
locurilor nici termenul care desemnează locurile amenajate unde se treierau
cerealele cu batoza, de exemplu La Arie, în Oești.
Catagrafiile existente sunt relativ sărace cu privire la suprafețele arate
cultivate, consemnările pe care le conțin referindu‑se mult mai des la numărul
pomilor cultivați și al povernelor care funcționează în fiecare sat. Informațiile
redate de multe ori sub formă centralizată, pe unități administrative mari, de
ordinul plaiului sau al plasei sunt totuși utile pentru înțelegerea raportului dintre
10

Romică Bârsan, Albești Ungureni- interviu
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diferitele tipuri de utilizare a potențialului funciar. De exemplu, din analiza datelor
pe care ni le furnizează Catagrafia de la 1838, putem constata că în plaiul Arefu,
care cuprindea și localitățile Aref, Căpățâneni Pământeni și Ungureni, Corbeni,
Bucșenești, Berindești, Tulburea și Oești Pământeni și Ungureni, suprafața totală
cultivată cu porumb era de 2377 de pogoane (un pogon este egal cu cca. 0,5
hectare), mai mică decât cea folosită ca fâneață, de 3725 pogoane. La acea dată
deja, pe întregul plai al Arefului creșteau peste 92000 pruni, în timp ce suprafața
cultivată cu grâu era total nesemnificativă – 50 de pogoane (Arhivele Statului). În
același an, în cazul Plasei Argeșului, ce cuprindea și satele care în prezent aparțin
administrativ comunei Albeștii de Argeș, raportul arabil – fâneață era favorabil
terenurilor arate, în această plasă cultivându‑se 3293 pogoane cu porumb, 548
pogoane de grâu, de doar 2718 pogoane rezervate fânețelor. Și aici, pomicultura
era deja bine reprezentată printr‑un total de peste 90000 pomi fructiferi (Arhivele
Statului). Punem ponderea ceva mai mare a arabilului pe seama faptului că o
parte din satele plasei Argeșului, cele din aval de Curtea de Argeș, dispuneau
de terenuri mai plane, propice culturilor agricole, spre deosebire de localitățile
Plaiului Arefu.
Adaptarea la presiunea demografică în satele din zona cercetată nu se
realizează prin extinderea suprafețelor arate pentru culturi agricole, ci prin
extinderea culturilor pomicole. Conform micromonografiei comunei Corbeni,
în anul 1941, cultivarea cerealelor ocupa 272 ha, porumbul fiind specia net
dominantă (246 ha). Grâul ocupa doar 19 ha şi mai sunt menționate 7 ha de orz.
Micromonografia comunei Arefu notează faptul că pentru 1938, sursele indică
cultivarea a doar 120 de ha, în special cu porumb și cartof. Această suprafață
reprezintă un procent mic din fondul funciar întins pe care îl dețineau în perioada
respectivă moșnenii arefani. În anul 1945, conform aceleiași micromonografii,
suprafața cultivată se înjumătățește, probabil și din pricina lipsei forței de muncă
cauzată de desfășurarea celui de‑al Doilea Război Mondial.
În concluzie, coroborând datele oferite de toponimia locală cu tradiția orală,
cu cifrele oferite de catagrafii și cu elemente caracteristice structurii tradiționale
a gospodăriilor (ponderea mare a anexelor cu destinație pastorală și slaba
reprezentare a celor cu utilizare agricolă), putem afirma că, deși, până în secolul
al XVIII‑lea cultivarea plantelor anuale pe suprafețe arate se poate să fi avut un
rol important în economia rurală a localităților din zona cercetată, începând cu
secolul al XIX‑lea ponderea ei scade. Din această perioadă, localitățile respective
își vor baza economia pe pomicultură, pe creșterea animalelor și pe activități
legate de exploatarea pădurilor. Comerțul cu produse locale transportate spre
sudul țării și migrația sezonieră pentru muncă la câmpie vor sprijini de asemenea
subzistența populației de pe valea superioară a Argeșului.
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În acest context, micile suprafețe agricole, mozaicate și împrăștiate printre
plantațiile de pomi fructiferi, pâlcuri de păduri și fânețe nu au nici pe departe
rolul important pe care imașul (terenul arabil necultivat, lăsat pentru pășunat)
îl joacă în mecanismul sistemului local de creștere a oilor, care nu dispune de
pășune montană.
Suprafețele rămase în urma recoltării culturilor agricole au o contribuție
nesemnificativă la furajarea efectivlor de ovine. Micile porțiuni de miriște, acolo
unde au existat, ar fi fost bune de păscut în cursul lunii august, perioadă în care
oile se află încă la munte. Porumbiștile, deși ocupau suprafețe mai mari, puteau fi
utilizate pastoral doar după recoltarea porumbului, moment caracterizat însă de
apariția primelor brume. În plus, tulpinile de porumb erau de cele mai multe ori
tăiate după recoltare și transportate acasă.
Dezvoltarea comerțului cu fructe și cu produsele obținute din acestea are ca
prim rezultat extinderea plantațiilor de pomi fructiferi. Aceste plantații având
caracter peren nu permit o cultură în câmpuri, însă, așa cum am mai arătat și
anterior, sunt exploatate eficient pastoral, atât prin cosire, cât și prin pășunatul
de toamnă și de primăvară. Fructele și podusele obținute din fructe devin o
valoroasă marfă de schimb pe care țăranii de pe valea superioară a Argeșului
o comercializează în satele din câmpie, obținând în schimb grâul și porumbul
necesare în economia gospodăriei.
În ultimul secol, un rol tot mai important în asigurarea furajului pentru
efectivele de animale l‑a avut cultura plantelor leguminoase furajere: lucerna,
trifoiul alb și roșu și ghizdeiul. Înființarea culturii se face pe suprafețe arate, dar
terenurile însămânțate produc câțiva ani la rând. Până spre mijlocul secolului XX,
se obișnuia semănarea trifoiului în holdă, pe micile suprafețe cultivate cu grâu,
astfel că în primul an, gospodarii beneficiau și de o anumită producție de grâu de
primăvară.
Culturile de leguminoase se semănau și în plantațiile de pomi fructiferi,
caz în care se evita lucerna care se credea că nu face bine prunilor. „Lucerna
are rădăcină adâncă în pământ, nu e bună între pruni. Acolo puneam trifoi sau
ghizdei”11. De asemenea, alături de legume și porumb, leguminoasele furajere
erau adeseori semănate pe terenurile intravilane din localități.
Analiza elementelor care conturează coordonata spațială a sistemului
pendulator montan de exploatare a ovinelor relevă complexitatea mecanismelor
de adaptare a vieții pastorale la condițiile specifice de mediu oferite de versantul
nordic al Munților Făgăraș și de dealurile subcarpatice de la sud de aceștia, și
dependența oieritului local atât de pășunile alpine, cât și de fânețele din hotarele
satelor studiate. De asemenea, modul de exploatare pastorală a fondului funciar
montan caracteristic satelor de pe Valea Argeșului se dovedește a fi unul foarte
11

Petre Popa, 82 ani, Albești Ungureni–interviu
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asemănător cu cel caracteristic păstoritului transhumant și celui pendulator
practicat de oierii de la poala nordică a masivului făgărășean.
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INFORMAȚII DIN ARHIVA MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI REFERITOARE LA AȘEZĂRI ȘI CASE
IOAN TOȘA
Cluj‑Napoca
Information captured in the documents kept in the archive of the Transylvanian
Museum of Ethnography regarding the settlements and houses
There are presented some aspects regarding the settlements and houses
captured in the documents kept in the archive of the Transylvanian Museum
of Ethnography, insisting on geographical position, toponymy, number and
occupation of inhabitants, building materials, housing, furniture, cooking and
heating appliances, and customs.
Keywords: settlements, farmstead, house, roof, customs

I

deea unei arhive, în care să fie adunat materialul culturii materiale și
spirituale a poporului român, păstrat pentru a forma o arhivă a materialului
etnografic și folcloric în vederea salvării acestuia pentru posteritate și punerii la
îndemâna cercetătorilor, datează din primii ani de activitate a Muzeului Etnografic
al Transilvaniei.
Pentru realizarea acestui deziderat, în condițiile în care Muzeul ducea lipsă de
fonduri materiale și de personal de specialitate1, s‑a recurs, pe lângă cercetările
directe de teren, și la culegerea informațiilor prin intermediul chestionarelor,
pentru completarea cărora s‑a apelat „la toți intelectualii noștri de la țară, țărani
fruntași, studenți și elevi care, ca fii de țărani, n‑au pierdut încă contactul cu
sufletul satelor noastre”2.
Un prim chestionar a fost redactat în cursul anului 1923, de către Romulus
Vuia. Lista obiectelor care trebuiau colectate pentru Muzeul Etnografic, publicată
În perioada 1922–1926, personalul Muzeului era format din directorul Romulus Vuia şi secretar
N. Buta, student la Litere (1923–1924), V. Gogan (1 noiembrie 1924–1 iunie 1926) și E Herbay. În 1926,
personalul Muzeului se mărește cu: Ion Mușlea (1 aprilie 1926–1 ianuarie 1930), L.T.Netoliczka, Andrei
Orosz, custode conservator (martie 1926‑decembrie 1928), pe baza Ordinului Ministerului Instrucțiunii
Publice nr. 32.211 /1926 primind leafa de la Minister, Ștefan şi Aurica Creţ, oameni de serviciu.
2
Muzeul Etnografic Cluj, Chestionarul 1, Obiceiurile de la Crăciun p. 1
1
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de Fundația „Principele Carol” în revista Lamura3, cuprindea un inventar al
principalelor elemente ale culturii populare materiale și imateriale.
În urma măririi numărului personalului, în anul 1926, R. Vuia, împreună cu
I. Muslea, au redactat chestionarul „Obiceiurile de Crăciun” care cuprindea un
apel, îndrumări și întrebări privind: I. Colindatul (24 întrebări), II. Steaua (16
întrebări), III. Irozii sau Vicleimul (11 întrebări), IV. Vicleimul cu păpuși (18
întrebări) și V. Cerbu (21 întrebări).
Nemulțumit de răspunsurile primite, în anul 1927 R. Vuia a hotărât să
retipărească chestionarul întregit cu „Obiceiurile de Anul Nou” și „Tovarășii de
feciori și fete” în vederea sărbătorilor, și l‑a trimis Fundației pentru a fi tipărit în
3000 exemplare4.
Tot în anul 1927, Muzeul a trimis un Chestionar „Cerbu” (jocurile capra,
turca, brezaia, clanța) separat, „cu rugămintea ca răspunsurile să sosească înainte
de 1 februarie 1928”.
Pentru a putea obține cât mai multe răspunsuri la noul chestionar din data
de 28 noiembrie 1927, R. Vuia solicită revizoratelor școlare „lista comunelor și
adresele învățătorilor de la țară care ar putea fi de folos”5.
La cele două chestionare s‑au primit, în anii 1928–1931, răspunsuri trimise
din 364 de localități6, iar la chestionarul „Cerbu” s‑au primit răspunsuri din 26
localități (C 346–C 372) și un număr mare de răspunsuri scurte privitoare la
existența sau nu a obiceiului, care sunt păstrate în patru caiete (C 369–C 372).
Cu înregistrarea și ordonarea răspunsurilor a fost însărcinat I. Muslea, care
a pus bazele Arhivei etnografico‑folclorică a Muzeului etnografic al Ardealului.
În anul 1926, R. Vuia a participat, alături de Sextil Puscariu, Ștefan Pop și
Ștefan Pasca la elaborarea Chestionarul „Casa” al Muzeului limbii române, cel
mai complet instrument de cercetare etnologică a arhitecturii populare, existent
la ora actuală în România7.
Pe baza acestei colaborări, în anul 1931, Muzeul a trimis chestionarul
„Casa”, redactat după chestionarul Muzeului limbii române, întrebările vizând
în special planul casei, vatra, accesoriile vetrei și ale cuptorului, mobilierul,
Lamura, 1–2, oct.- nov. 1923, pp.52–55.
Adresa nr. 181 din 26 noiembrie 1927.
5
Adresa nr. 182 din 28 noiembrie 1927.
6
Colaboratorii Arhivei şi răspunsurile primite la Chestionare „Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”
în 1927 au fost menționați în Culegătorul, Buletinul Arhivei etnografico‑folclorice a Muzeului Etnografic
din Cluj, An 1, Nr. 1, Cluj, 1933, pp. 78–81.
7
Chestionarul „Casa” cuprindea următoarele capitole: I. Generalități; II. Derivate şi alte înțelesuri
ale cuvântului casă; III. Locul unde se clădește casa; IV. Materialul; V. Temelia; VI. Pereții casei; VII. Ușa;
VIII. Fereastra; IX. Dușumeaua; X. Podul şi tavanul casei; XI. Coperișul casei; XII. Prispa, cerdacul,
pridvorul, târnațul; XIII. Pivnița; XIV. Încăperile; V. Soba, vatra, cuptorul, hornul; XVI: Luminatul;
XVII. Văruirea casei; XVIII. Curtea, grădina, îngrădirea; XIX. Șura, grajdul şi alte acareturi; XX. Fântâna;
XXI. Obiceiuri şi credințe legate de casă.
3
4
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materialul și construcția casei, curtea, credințe și obiceiuri în legătură cu casa,
locuințe temporare la care s‑au primit răspunsuri trimise din 35 localități8. O
parte din răspunsurile primite la acest chestionar se păstrează în Arhiva Muzeului
Etnografic care mai cuprinde și Culegeri de materiale folclorice9, lucrări de seminar,
având ca teme: Obiceiurile de peste an10, Obiceiurile în legătură cu viața omului11,
8
Chestionarul „Casa” cuprindea următoarele capitole: I. Generalități; II. Derivate şi alte înțelesuri ale
cuvântului casă; III. Locul unde se clădește casa; IV. Materialul; V. Temelia; VI. Pereții casei; VII. Ușa;
VIII. Fereastra; IX. Dușumeaua; X. Podul şi tavanul casei; XI. Coperișul casei; XII. Prispa, cerdacul,
pridvorul, târnațul; XIII. Pivnița; XIV. Încăperile; V. Soba, vatra, cuptorul, hornul; XVI: Luminatul;
XVII. Văruirea casei; XVIII. Curtea, grădina, îngrădirea; XIX. Șura, grajdul şi alte acareturi; XX. Fântâna;
XXI. Obiceiuri şi credințe legate de casă.
Trimise de: Șilvia Tamaș, studentă din comuna Chinez jud. Șălaj; N. Popa, înv. dir. din comuna
Pogănești, jud. Severin; Livia Rusu, studentă din comuna Firminiș, jud. Sălaj; Gh Horoianu, înv.
din comuna Icloda, jud. Timiș; Ioan Tigareanu, înv. dir. din comuna Borlovenii Vechi, jud. Caraș;
Vasile Banyai, student din comuna Aluniș, jud. Someș; Hanga Traian, înv. din comuna Hidișelul de
Suș, jud. Bihor; Torok Ioan, student din satul Coșteni, zona etnografică, Țara Lăpușului, azi județul
Maramureș; Olariu Dorina, stud. din comuna Poplaca, jud. Șibiu; Ilie Panda, înv. din comuna
Ferice, jud Bihor; Șinișie Mot din comuna Lupești Arad; Dobar Maria, studentă din comuna Ogra,
jud. Târnava Mică; Vior Maria, studentă din comuna Izvin, jud. Timiș; Ioan Șandru, înv. dir. din
comuna Șicula, jud Arad; Valer Criștea, preot înv. din comuna Zimbru, jud. Arad; Romul Șuciu,
paroh comuna Ticvanul Mic, jud. Caraș; Miloșitș Bela, student din comuna Oșia, jud. Mureș;
Șovrea Minodora, studenta din comuna Fânețe, jud. Satu Mare; Nicu Stanciu din comuna Stupini,
jud. Arad; Manciulea Petru, înv. din comuna Ciurgai, jud. Hunedoara; Gnandt Ioan, student din
comuna Foeni, jud. Sălaj; Minerva Trenca, studenta din comuna Lupoaia, jud. Sălaj; Matei Doboș,
înv. din comuna Ibănești, centru jud. Mureș; Șilaghi Angela, studentă din comuna Șolduba, jud.
Satu Mare; I. A. Henteș, student din comuna Topârcea, jud. Sibiu; Olivia M Harșan, studentă din
comuna Tăureni, jud. Turda; Vior Maria, studentă din comuna Recaș, jud. Timiș; Sasu Viorica,
studentă din comuna Șanț, jud. Năsăud; Cornel Ștefăneșcu, înv. din comuna Verendin, jud. Severin;
Domide D., înv. din comuna Dalci, jud. Severin; Școala de Stat din comuna Cârnecea, jud. Caraș;
Tănase Viorica, studentă din comuna Brabant, jud. Alba; A. M. din comuna Petriș, jud. Arad;
Motolan Martin din comuna Slatina Timișului, jud. Severin, Răspunsuri la Chestionarul „Casa”
în anii 1932-33, în Culegătorul Buletinul arhivei Etnografico-folclorice a Muzeului Etnografic din
Cluj, 1933, Nr. I, pp. 89-90.
9
Făcute de Ion Chelcea, Florian Pop, Gh. Paveleșcu și D. Galloway.
10
Teodor Podariu, Plugarul din Pintic Mureș; Ludmila Palii. Obiceiuri de la Paşti din Anatol; Ismail
Teodor Buta, Obiceiuri de Paşti din Petea de Câmpie (strigatul peste sat, furatul clopotelor, judecata
flăcăilor; Florea Susana, Obiceiuri de peste an din Ciugudul de Jos; Fucs Terezia, Obiceiuri de peste an din
Popești Cluj; Ioana Cătiou, Obiceiuri de peste an din Gura Râului; Nicola Ion, Obiceiuri de peste an din
Veza, Târnava Mică; T. Lupşanu, Obiceiuri şi credinţe de peste an din Bulzești Dolj; V. Bujor, Obiceiuri de
peste an din Orăștie.
11
Băloni Ana, Obiceiuri în legătură cu viaţa omului din Globu Craiovei, Caraș‑Severin; Popa
R. Maria, Nunta în Ludişor, Făgăraş; Kadar Iosif, Câteva obiceiuri din viaţa secuilor din Şesul de răsărit
Trei Scaune; Cedreghi Vasile, Nunta din părțile Sătmarului; Florea Paraschiv, Obiceiuri de nuntă din
Ciugudul de Joș, Alba; Floca Aurica, Obiceiuri de la naştere, nuntă, înmormântare din Beclean Făgăraș;
Damian Nicolae, Nunta în Arpaşul de Joș, Făgăraş; E Maier; Obiceiuri de naștere, nuntă, înmormântare
din Războieni, Turda; Romul Pop, Nunta în satele din jurul Abrudului; E. Maier, Obiceiuri la naștere,
nuntă și înmormântare în comuna Bozovici, jud. Caraş; Maria Ionescu, Obiceiuri de la naştere nuntă şi
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Păstoritul12, Portul13, Medicina populară14, Olăritul15, Cojocăritul16, Monografiile
sătești17, Așezările și casa18.
Potrivit informațiilor cuprinse în lucrările de seminar vom prezenta câteva
aspecte privind asezările și casa. Un prim aspect se referă la așezarea geografică,
toponimia, numărul, etnia, religia, situația socială și ocupația locuitorilor.
Satul Uricani este menționat ca întinzându‑se pe o lungime de circa 8 km,
prin mijlocul căruia curge râul Jiu. Locuitorii sunt români greco‑catolici și au, din
1890, o școală confesională. Locuitorii au ca ocupație păstoritul: „la Sânjorz bagă
oile în măsură, cam 7 gazde laolaltă ţin o stână de vreo 500 oi mânzări, 250 mioare
și vreo 300 de miei și berbeci. Oile sunt păstorite pe rând după numărul oilor ce
le au, după 10 oi o săptămână de păstorit”. Alimentația se bazează pe „mămăliga
care-i stâlpul casei și mălaiul, cartofii în zeamă, brânză, legume”.
Satele săsești sunt situate geografic „în podișul din jurul Mediașului în care
apa principală este Târnava Mare, unde se varsă pâraiele Mosnei, Ibisdorfului și
al Vorumbacului după care și‑au luat numele trei sate”. Din punct de vedere etnic,
patru localități săsești erau locuite majoritar de sași19 și una era locuită majoritar
de români,20 românii având casele lor aparte de cele ale sașilor în toate așezările.
Satul Dridif este situat in pantă, partea de sud a satului este mai înaltă „de
aceia când merg în acea direcție locuitorii zic că merg în sus” și este format din
moarte din Şendreni, jud. Covurlui; Elena Popovici, Obiceiuri de la naştere, nuntă şi înmormântare din
Cincu Mare, Făgăraş; Dediu Mihalache, Obiceiuri de la naştere, nuntă şi moarte din Osman; Brăila Viorel
Grivan, Obiceiuri de la naştere nuntă şi moarte din Nepos, Năsăud; Aurelia Pelin, Obiceiuri de la naştere,
nuntă şi moarte din Lascăr Catargiu, jud. Covurlui.
12
Ionel Aldescu, Păstoritul în Verendin Șeverin; Rodica Iordache, Păstoritul în Breţcu, Covasna;
Moldovan Victoria, Păstoritul în Petroșani, Hunedoara; Cutuțiu Toader, Păstoritul în Dumbrăviţa,
Someş; V. Ceuca, Păstoritul în Munţii Rodnei; G. Lupaş, Păstoritul local din Chisindia, Arad.
13
Pal Andrei, Portul popular din Rimetea, Alba; Gocs Elisabeta, Portul popular din Jebuc, Cluj; Ion I
Guţiu, Portul naţional de la confluenta Târnavelor.
14
M Ghiuţă, Plante medicinale din Săuceşti, Bacău; Laura Greavu, Farmaceutica din Oprea Cîrţişoara,
Făgăraş; Elvira Brânzău, Medicina populară din Voiteşti, Gorj.
15
Nicolescu Virginia, Un sat de olari din Vâlcea Olari; Rajneaschi, Ceramica din Turda; Maria Bucur,
Olăritul în comuna Băhăneşti, Bacău.
16
Ardeleanu Viorica, Cojocăritul din Lugoj.
17
Iraida Chirovici, Monografia satului Enichioi Ismail; Petree Lungociu, Monografia comunei Dridrif,
Făgăraş; Ion Marinescu, Monografia satului Optaşi, Olt; Niculescu Virgina, Un sat de olari, Olari, Vâlcea.
18
Adorjan Ștefan, Casa românească din Întorsura Buzăului, jud. Brașov; Walter Carol, Casa din
Periam, Timiș; Csiszer Iosiv, Casa din Ciuboteni Ciuc; Kugler Heribista, Tipuri de așezări și case din Ţara
Bârșei; Romulus Sorescu, Interioarele țărănești din Armășești Ialomița; I. Munteanu, Așezări şi casa din
jud. Alba; Olariu Dorina, Casa din Poplaca, Sibiu; Vasile Banyai, Casa din Aluniș, Someș; Pitică Petru,
Casa în satul Poiana lui Iuraşcu, com. Negri, jud. Roman; Petre Nistor, Casa din Susag, Arad.
19
Satele: Prostea Mare (azi Târnava) avea 1070 sași, 268 români, 17 unguri; Porumbacul avea 727
saşi, 682 români, 15 unguri; Ibișdorf (azi Ighișu Nou) avea 757 sași, 566 români, 7 unguri; Moșna avea
1,470 sași, 588 români, 10 unguri.
20
Brateiu avea 708 români, 656 sași, 31 unguri.
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184 case așezate pe ulița principală și pe cele patru ramificații. Despre populația
satului aflăm că era de 900 locuitori din care 35 familii greco‑catolice, 10 familii
sectanți adventiști, 130 familii de ortodocși, 9 familii de ţigani. În sat erau trei
biserici, una greco‑catolică și alta ortodoxă, situate în centrul comunei, una în
fața celeilalte, iar adventiștii au biserică asezată pe o altă uliță.”
Din cauza unor neînțelegeri cu preoții, unii credincioși ordodocși sau
greco‑catolici au trecut la adventiști, care nu țin sărbătorile și nici duminica ca zi
de repaus, ci sâmbăta. Pentru că lucrau duminica, au apărut certuri cu ceilalți și
bătăi până ce autoritățile din Făgăraș i‑au obligat să respecte repaosul duminical.
Starea materială a locuitorilor era bună, aveau case de piatră ca la oraș, pământ
bun și vite multe, deoarece majoritatea bărbaților au fost în America, unde și‑au
agonisit o avere frumoasă.
În Șanţ, primele case au fost ale grănicerilor, „ele aparțineau statului și erau
construite din piatră, cu mai multe încăperi, patru din ele mai există și acum
modificate puțin. Au fost apoi locuințele temporare ale proprietarilor din Rodna
Veche, care au fost înlocuite cu casele din bârne necioplite așa cum erau cele de
unde veniseră. Alături de casa din gospodăria din sat locuitorii aveau și locuințe
temporare”. Locuitorii care au loc de fân departe de sat îşi fac aici colibe pentru a
se adăposti pe timpul cât sunt la lucru. Sunt și colibe de iarnă care sunt însă mai
rare. Colibele de vară se construiesc astfel: „se bat două furci în pământ, cam la
3–4 pași departe una de alta. Din furcă în furcă, se pune o durubaţă pe un par
de lemn, de durubaţă se reazemă lodbe de amândouă laturile, ori scânduri, ba
câteodată se face hăizaş de dranițe ori se pune scoarță de molid pe niște pari. De
o lature se pun lodbe mai lungi şi mai pectâş şi de o lăture mai scurte așezate mai
drept. În partea une‑s lodbele mai scurte se face uşa colibei. De durubaţă se acață
un lanț la capătul căruia se pune căldarea, ori se bate cuşbă în pământ lângă vatra
focului. Vatra se face lângă ușă, oamenii se culcă pe jos cu picioarele la foc, cu
capul pe fân sau pe haine. Până când se duc din colibă le acață în sărșieri să nu
le vadă cosașii. Coliba de iarnă se face bătând o furcă în pământ pe care se pune
o durubaţă cu celălalt capăt pe pământ. De durubaţă se reazemă, de amândouă
laturile, lodbe ori răzlogi şi se acoperă cu pământ. Ușa se lasă de o lature sau de
alta. La coliba de iarnă îi zicem cort. Cortul îl face numai cine are fân în câmp
unde iernează cu oile. La oi se face staul de răzlogi ori corlă. Corla e în forma unui
staul rotund, se bat furci în pământ, pe ele se pun durubaţă pe care se reazemă
răzlogi ori lodbe de fag, brad cu celălalt capăt pe pământ, şi la mijloc rămâne o
deschizătură în formă rotundă. Acolo oile îs scutite de omăt şi lupii nu se pot
băga. Mai demult era corlă în sat în loc de grajd. La munte sunt stâne numite
mutări care se fac în felul colibei de vară, dar mai mari, iar în fundul colibei se
așază un trunchi de lemn cioplit pe două feţe, ori cu scobituri numit cupar pe care
se pun cupele şi lingurile. Stâna este împărțită în două printr‑un gărduţ, într‑o
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parte se păstrează bărbânţele, căldarea cu zerul, chiagorniţa, fedeleşul şi mâncarea
ciobanilor, în cealaltă e vatra cu focul unde dorm ciobanii. Lângă stână se află
sărşieru pe care se agaţă strecurătoarea cu brânza şi gălețile pentru a se aerisi, iar
la 2–3 m se află pătulul format din patru furci bătute în pământ cu durubate din
furcă în furcă pe care se aşează lodbe de formează un pod dreptunghiular pe care
se pune cașul la zvântat. Pătulul era acoperit cu scoarță de brad.
Locuitorii satului Optași sunt moșneni, asezați de‑a lungul râului Vedea,
în vechime terenul comunei era stăpânit de câțiva moși. Bătrânii își amintesc
că au auzit și ei numele unor familii, Cârmenţii și Bugeţii asezați pe linia mare,
din primii se trag Ciordăneștii, ramura a doua a fost continuată de protopopul
Dumitrașcu al cărui fiu a servit ca mare dregător pe timpul lui Mihai Viteazu.
Fiind puțini la număr, moșii stăpâneau moșii întinse și comasate pe câtă vreme
urmașii lor de azi posedă fâșii înguste datorită împărțirii capetelor de familie cu
drept de moștenire.
La 1871, Optașii de Jos formau o comună cu satele Jugaru, Vităneștii de Jos și
de Sus, având 1525 locuitori, la 1895 era formată din Optași, Jugaru și Zăvoiu și
avea 1500 locuitori, 750 bărbați și 715 femei, 250 capi de familie, 270 contribuabili
și 272 case de locuit. În anul 1924, satul avea 1476 suflete și 380 capi de familie.
Toponimia localității Optași provine, potrivit bătrânilor, „de acolo că la o
numărătoare s‑au găsit numai 8 case sau că provine de la forma de 8 a satului din
capătul de N., sau de la sunetul primului clopot al bisericii care era auzit strigând
optași, optași, sau de la faptul că sătenii ar fi răscumpărat moșia plătind 8 ași”.
(Optași)
Satul Sânmărtinul de Câmpie, jud. Mureș, este format din 380 case așezate „cu
fațada spre răsărit” și are 2400 locuitori din care 318 familii de români, 50 familii
ţigănești care sunt botezate de preotul greco‑catolic din localitate și 12 familii
ungurești. Satul are 2301 iugăre și 414 vite mari, 29 cai, 1073 oi și o capră. Satul
este condus de un primar care în trecut era ales de oameni acum este numit de
prefectura Mureș. Dacă primarul nu este pentru folosul și în interesul sătenilor, el
este schimbat, alegându‑se altul”.
Satul Enichioi este format „din 2/3 bulgari și 1/3 găgăuți urmași ai cumanilor
care s‑au creștinat și au fost colonizați în Basarabia prin 1750–1846. Bulgarii au
venit după războiul ruso‑turc din 1806–1812 și s‑au bucurat de drepturi speciale
dăruite printr‑un ucaz imperial.
Comuna era administrată de un comitet popicitel format din popiciteli,
ajutorul său, un secretar și 2 copiști pentru întreținerea cărora se percepea anul
24 copeici de contribuabil până în 1918, asta știu de la bunica mea a cărui tată a
fost popicitel în comună.
Ca tip de așezări satele sunt așezări răsfirate „satul Uricani se întinde cam 8
km de‑a lungul Jiului” așezări adunate:
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– in jurul unei piețe: „satul Mosna are casele fiind aranjate în jurul unei
piețe. Azi satul are mai multe străzi, dar casele cele mai vechi sunt în jurul
unei piețe, iar casele din celelalte străzii sunt mai recente”,
– de‑a lungul drumului: satul Vorumbac are casele de‑a lungul drumului,
iar casele din celelalte străzii sunt mai recente”,
– de‑a lungul râului: „satul Ibisdorf este un sat tipic de‑a lungul râului,
el este așezat într‑o vale, legătura dintre pâraie și așezare este așa de strânsă,
încât forma satului este determinată de pâraie, ulița principală e pârâul”, iar
„satele Prostea Mare (azi Târnave) și Brateiu au printre cele două șiruri de
case un loc liber cam de 30 m de lat unde sunt așezate biserica și școala”.
– de‑a lungul unei ulițe principale: „pe care sunt perpendicular celelalte,
în timp ce satele săsești sunt adunate cu o singură uliță din care se resfiră,
perpendicular celelalte ulițe. Prin ulița principală curge un pârâu. În centru
se alege locul bisericii, în jurul căreia este piața (satele românești Țânțari,
Vlădeni, Crizbav).
Satul Enichioi pare înecat într‑o pădure de salcâmi cu străzi largi, cu biserica,
școala, piața, primăria în centru, iar satul Susba este așezat în zonă de câmpie cu
străzi drepte largi de 50–50 m, ce se întretaie perpendicular.
Gospodăria, unitatea social‑teritorială formată dintr‑un complex de
construcții (casa și anexele economice), ridicate în cadrul unui spațiu delimitat,
aparținătoare unei familii ce locuia și administra în comun toate bunurile care
formau proprietatea ei, era formată, în toate localitățile, din curte în cadrul căreia
se aflau ridicate casa și anexele economice, precum și grădina cu pomi fructiferi
și legume.
Gospodăria, prin modul în care era organizată, prin numărul și dimensiunile
construcțiilor din cadrul ei, reflecta atât anumite caracteristici ale mediului
înconjurător natural și social, cât și calitățile gospodărești ale membrilor familiei
respective.
În Uricani și Întorsura Buzăului, predomina gospodăria cu curte simplă21,
caracterizată prin dimensiunile relativ mari și forma relativ neregulată și o
aranjare a construcțiilor în cadrul curții la libera voință a proprietarului, casa
fiind ridicată pe un loc de unde proprietarul să poată supraveghea întreaga curte
și construcțiile ce se găseau ridicate în cadrul ei.
În Uricani, în cadrul curții, se găseau ridicate „casa, 2–3 cotețe cu șură între ele, grajdul în care
iarna țin vitele, iar vara rămâne gol că vitele sunt la munte, o colniță din trei pereți de lemn de brad; în
locul celui de‑al patrulea perete sunt câțiva stâlpi, aici se țin uneltele; cămara cu pereții din lemn de brad,
nelipiți în care țin hainele de sărbătoare, de dulcele, lâna, pânzeturile, fuioarele”. În Întorsura Buzăului,
în cadrul curții se găsea „casa, grajdul în podul căruia se ținea nutrețul, șura în care se țineau uneltele,
șopronul pentru oi şi cotețul pentru porci. Tot în curte se găsea fântâna cu roată, în care o dată pe an
se curăță nămolul din fund pentru ca apa să fie bună ca apa de izvor. Curtea e înconjurată cu gard de
scânduri, uluci în picioare; lângă curte e o grădină de zarzavat şi câțiva pomi”.
21
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În satele săsești predominau gospodăriile cu curte închisă pe cele patru părți,
„în partea dreaptă găsim casa după care urmează grajdul, în partea din dos se
afla șura, iar în partea stângă cocina, fântâna și o casă mai mică în care locuiesc
bătrânii” (Prostea Mare).
În cadrul curții, casele sunt așezate „în poziție laterală dacă curtea este lată,
iar dacă curtea este îngustă, este nevoit s‑o zidească în poziție frontală spre
stradă. Partea dreaptă a casei este mărginită de poartă si portiță, pe poarta mare
pe unde intră carele, iar pe portiță circulă oamenii. La unele case la care târnațul
se continuă până la poartă, portița este în peretele din frontul casei” (C. 390), în
timp ce în satele românești, casa este plasată după cum dorea proprietarul.
Gospodării cu curte dublă sunt menționate în Enichioi22 și Ibisdorf, „ țăranii,
având nevoie de mai multe grajduri, au încheiat partea din dos a curții nu cu șură,
ci cu două grajduri, lăsând liber în mijlocul lor pentru a putea trece cu carul în a
doua curte, care este încheiată cu șura” (Ibisdorf ).
Gospodăria cu ocol întărit este menționată în unele localități din Ţara Bârsei
în care predomina viața pastorală, unde „casa este contopită cu clădirile accesorii
într‑un ocol de formă pătrată, ocupând una dintre laturile pătratului. Aceste părți
sunt legate de amândouă laturile cu un acoperiș îngust, adăpostind un loc deschis
spre interiorul ocolului, servind ca adăpost oilor în timpul iernii. În curte se mai
află o șură pentru furaje, fânul este așezat în câmp în clăi sau la hodaie. Curtea este
închisă spre stradă printr‑o poartă scundă care are un mic acoperiș de șindrilă. În
curte se află câte o mică potecă din grinzi.” (C.438)
Casa a fost construcția cea mai importantă din cadrul unei gospodării, ea
fiind locul în care se desfășura atât cea mai mare parte din viața cotidiană a unei
familii, cât și cele mai importante momente din viața unui individ, ca nașterea,
nunta și moartea. Din cauza rolului pe care‑l avea în cadrul vieții cotidiene a unei
familii și a semnificațiilor pe care le avea în cadrul comunităților rurale, casa era
prima construcție care se ridica în cadrul unei gospodării, prezența ei indicând
existența unei familii, și implicit, a unei noi unități sociale, independente, cu
identitatea ei proprie.
Pentru ca o construcție să se numească casă, ea trebuia să fie ridicată la
suprafața pământului23, să fie formată din cel puțin două încăperi, din care una să
fie utilizată ca locuință de către o familie, iar încăperea cu destinația de locuință
să aibă ușă, ferestre, pod și un sistem de încălzire și preparare a hranei, precum și
de evacuare a fumului în afara odăii.
„ieșind din casă, vezi două curți, una în care se găsește casa mare şi cuhnea şi alta din dos”
(Enichioi).
23
„să fie o construcție ridicată la suprafața pământului cu pereții din bârne rotunde sau cioplite,
ridicați pe tălpoi, rezemate pe pietre, formată din cel puțin două încăperi din care una servind ca
locuință permanentă pentru o familie” (Uricani).
22
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Dată fiind importanța pe care o avea în viața familiei tradiționale, o casă nouă
trebuia să se construiască pe un loc curat, loc care să îndeplinească toate cerințele,
pentru ca viitoarea construcție să fie norocoasă și bogată, să nu rămână pustie, să
fie ferită de strigoi, vâlve, duhuri necurate.
Din aceasta cauză, la construcția unei case noi „unii oameni duc pe popa
să facă sfeștanie pe locul unde vrea să pună casa” (Șanț), iar în fundația casei,
„se pune un pui de găină, tămâie și praf de pușcă, ca să fie ferită casa de duhuri
necurate, și bani de argint ori de aur, pentru ca să fie casa norocoasă și bogată,
iar înainte de zidire se face praznic pentru norocul casei” (Slatina Timișului),
sau „în piatra cea dintâi a fundamentului care vine în colțul de răsărit se face o
scobitură și se pun trei șire de grâu, trei de tămâie, trei de piper, sare și ai. Grâul
se pune ca să fie belșug în casă, iar restul ca să fie casa cu noroc și să fugă duhurile
necurate. Se mai pune câte un ban că cine sparge casa să știe pe ce vreme o fost
făcută” (Șanț).
Pentru a avea noroc de o casă bună, în timpul zidirii, „ în partea de răsărit
nu-i slobod să stea nimeni să-i zidească umbra că n‑are noroc la casă.” (Slatina
Timișului), iar pentru a nu muri niciun căsean, când începeau pereții se punea
in perete „un pui viu cu capul sub aripă pentru a nu muri nimeni” (Sânmartinul
de Câmpie).
La ridicarea casei, în satele românești se ținea seama de punctele cardinale, de
drum și de vecini. În satele românești, casele se construiau cu fațada spre răsărit
sau sud, „380 case sunt cu fațada spre răsărit” (Sânmartinul de Câmpie), excepție
făcând casele din Întorsura Buzăului care sunt ridicate cu fațada către vest, din
cauza crivățului care bate din direcția estică.
Casele se ridicau „la uliță sau în fundul oborului” (Slatina Timișului), sau la o
anumită distanță de drum, pentru a nu se vedea din drum în casă, perpendicular
pe drum, dar au început a se clădi și „de‑a lungul drumului, așa că ocupă mai
toată lățimea grădinii, nelăsând loc decât pentru intrarea în curte” (Susba).
În ceea ce privește vecinătatea, casele nu se ridicau „prea aproape de casele
vecinilor, ca să nu fie primejduite de foc” (Șanț), excepție făcând cele din
satele săsești.
Ca materiale de construcție s‑au folosit lemnul, pământul și piatra, ponderea
lor variind în funcție de zona geografică în care se găseau satele.
Lemnul a deținut ponderea principală în ierarhia materialelor de construcție,
fiind utilizat în unele localități, pentru ridicarea întregii construcții, „casele
vechi sunt construite din bârne” (Dridif, Brașov) și în toate localitățile, pentru
construirea podului și a șarpantei acoperișului.
Principalele esențe lemnoase folosite au fost alunul, carpenul, salcia,
mesteacănul sub formă de nuiele și stejarul, bradul, fagul, salcâmul sub formă de
bârne.
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Lemnul era folosit sub formă de „bârne rotunde pe tălpoi, rezemate pe
pietre”(Uricani) de bârne cioplite în patru fețe la ridicarea pereților și șarpantei
acoperișului, și sub formă de scânduri tăiate cu ferăstrăul.
În toate localitățile, lemnul sub formă de nuiele a fost folosit pentru construirea
gardurilor, „gardul de nuiele se face din pari de gorun și nuiele de fag împletite
după pari. Acest fel de gard începe să dispară, fiind înlocuit cu gardul cu table,
care se face din stâlpi de gorun, de care se prind tablele de fag (Slatina Timișului),
a porților (vranițe), a leselor și costeielor „care se împleteau din nuiele de alun”
(Aluniș).
În Aluniș, gardul de nuielele în furci sau în talpă era folosit și pentru ridicarea
pereților, „bătrânii spun că cele mai multe case au fost făcute din nuiele îngrădite
fără fundament. Se alege locul pentru casă și se sapă 30–40 cm, așa că casa se
slobozea în pământ, după aceia se bat furcile în pământ care susțin cununa”.
În cazul în care pereții erau în talpă „furcile erau băgate în talpă și cununa cu
coadă. În furci „se fixau în pământ întâi furcile între care se fixau fusteii și apoi se
îngrădește cu nuiele. Pereții pe ambele păreți se bat cu tină și apoi se lipesc. După
ce pereții s‑au terminat, se pune o cunună și apoi grinzile și urmează acoperitul”
(Aluniș).
Stejarul, a fost utilizat sub formă de bârne cioplite ca tălpi, „tălpile erau făcute
de stejar, iar pereții de brad”(Întorsura Buzăului), sub formă de grinzi la pivnițe,
„iar la casele mai largi, pe mijlocul casei, de‑a lungul se pune meștergrinda de
stejar care susține grinzile să nu se rupă sub greutatea podului” (Aluniș).
Bradul a fost folosit sub formă de bârne rotunde, și sub formă de grinzi,
„pereții din bârne rotunde ridicați pe tălpoi rezemate pe pietre” (Uricani) și la
șarpanta acoperișului în toate localitățile „când s‑o făcut cele mai vechi case din
sat, n‑o fost sirez și să lucra numai cu securea, bârnele de brad ori de molid le
puneau necioplite” (Șanț).
Bradul sub formă de grinzi „cioplite în patru fețe clădite, una peste alta”
(Slatina Timișului) se folosea pentru ridicarea pereților „în trecut și azi casele
sunt făcute din lemn de brad cioplit” (Poplaca) și la realizarea podului, „grinzile
sunt așezate în curmeziș pe cunună în crestătură” (Aluniș). „Bârnele din pereți
erau încheiate în cheutori sau în căței”. În cheutori se încheiau bârnele de aceeași
lungime, fixate pe tălpile de pe fundație în cununi orizontale suprapuse, iar „la
capătul unde vine cornul casei, bârnele se încetorează în cetoare. Cetorile erau
lăsate mult mai lungi și femeile urzeau pânza pe ele. Capetele de la tălpi erau
încă mai lungi și avea făcută nojiţă, un orificiu care străbătea talpa de jos în sus.
Dacă la un om nu-i plăcea locul casei, înjuga mai multe perechi de boi la tânjală,
bagă un lanț prin nojiță și‑l lega de tânjală și trage amândouă tălpile și muta casa
unde-i plăcea. Lucru era ușor, pe atunci casele n‑aveau fundament și nu erau nici
podite” (Șanț).
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Pereții în căței se construiau atunci când se foloseau bârnele mai scurte.
Pentru asigurarea securității pereților, bârnele aveau la capete căței, care intrau în
jgheabul făcut stâlpilor fixați între talpă și cunună. Numărul stâlpilor și distanța la
care erau fixați în talpă era determinat de lungimea bârnelor folosite.
Pământul a fost folosit pentru ridicarea pereților construcțiilor sub formă de
ceamur24, „casele în mare parte sunt făcute din ceamur pământ amestecat cu paie,
fundamentul făcut din piatră adusă de la marginea satului” (Enichioi), cărămidă
nearsă și cărămidă arsă.
Pământul sub formă de năglag, „pământ amestecat cu paie sau pleavă, udat
și călcat cu picioarele”, cărămida, „casele vechi sunt făcute din lemn, cele de azi
au numai un schelet de lemn, restul de cărămizi” (Susba). Cărămida arsă a fost
folosită după primul război mondial pentru ridicarea caselor noi, în majoritatea
localităților din cărămidă, „în satele din jurul Sibiului greu mai găsești o casă
veche, cele noi se deosebesc prin materialul de construcție care înainte era lemnul,
iar azi cărămida” (Poplaca).
Piatra a fost folosită în toate localitățile la temelia și fundația construcțiilor.
Construcțiile vechi de lemn n‑aveau fundație, ci o temelie, adică bolovani puși din
loc în loc sub talpă, spațiul gol dintre ei fiind completat cu piatră mai măruntă,
sub formă de zidărie uscată.
Fundația s‑a făcut la casele mai noi, mai ales cele ridicate pe terenuri situate în
pantă „din zidărie de piatră cu tencuială de nisip, înaltă de 1 m, 0,50 m în pământ
și 0,50 m în afară. Pe fundație se așează tălpile din lemn de stejar și pereții din
bârne de brad în cheutori” (Întorsura Buzăului).
Înălțimea fundației era determinată, în primul rând, de panta locului și de
amenajarea unei pivnițe: „pivnițele vechi aveau pereții și gârliciul din piatră și
tavanul din bârne cioplite de stejar” (Susba).
Piatra a fost folosită pentru zidirea pereților, mai ales la casele noi, „casele
vechi sunt construite din lemn, casele noi sunt făcute din piatră” (Dridif); „se alege
întâi locul și se sapă fundația cam o jumătate de metru, apoi se începe clădirea
zidului, la fundament se pun pietre mai mici. Pietrele sunt legate cu culiman sau
tină” (Aluniș).
Odată cu ridicarea pereților, se fixa locul ușii. La pereții de bârne, în talpa
construcției, se scobesc cu tesla locașuri pentru a se putea introduce cățăii
usciorilor. Ușorii ușii „în lungimea lor sunt scobiți cu tesla ca să putem băga
capetele bârnelor din pereți, care se îmbracă cu scândură, formând tocul ușilor”
(Șanț).
năglag, „pământ amestecat cu paie sau pleavă, udat şi călcat cu picioarele”, a fost utilizat pentru
ridicarea pereților în zonele sărace, în păduri și se folosea prin baterea lui între cofraje de scândură sau
clădit cu furca (Sânmartinul de Câmpie).
24
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Ușile la casele vechi se făceau din scânduri sau dintr‑un fund, „o tablă mare
de frasin, așezată în țâțâni de lemn ori de fier. La mijlocul ușii este înțepenită în
perete o scoabă de fier de care se prinde ușa când se închide. Încuietoarea ușii este
reteză de lemn (Uricani) și încuietori cu cheii de lemn” (Șanț). În Aluniș, ușile la
unele case vechi erau făcute „din nuiele împletite că n‑o fost atâta scândură”.
Luminatul natural al casei se făcea prin intermediul ferestrelor care se fixau în
pereți când aceștia „ajungeau la înălțimea de un metru, se pun ușorii ferestrelor,
la fel ca cei ai ușilor și, ajungând cu clăditul deasupra ușorilor, acolo pun bârne
întregi ca să lege ușorii de la ferestre cu cei de la uși” (Șanț). Ușorii ferestrei se
îmbrăcau cu scândură formând tocul ferestrei (Întorsura Buzăului).
Ferestrele la casele vechi erau mici „întărite în pereți, împărțite în părți, peste
care este lipită o bășică în loc de sticlă, la casele noi ferestrele sunt prevăzute cu
geamuri” (Uricani). Sunt menționate două tipuri de ferestre, cu ramă și cu toc.
Ferestrele cu ramă erau formate din ramă peste care era întinsă o bășică „atunci
nu era glajă, la ferestre se punea, în loc de glajă, burduhan de oaie pe care‑l făcea
din rânza oii. Îl ducea la apă și‑l curăța pe dinăuntru partea mai groasă să rămână
numai cea de tot subțire, pe care o întindea pe niște bețe lungi și‑o punea să se
uște, când le trebuie o pune la fereastră. Până amu vo cinzeci de ani o fost moda
asta” (Șanț).
Rama cu burduful era fixată în locul gol lăsat în perete pentru ferestre și se
lipea iarna, cu lut jur împrejur, pentru a nu intra frigul. La casele noi, burduful
a fost înlocuit cu sticlă și rama a fost prinsă de toc cu balamale lucrate de ţigani
(Poiana lui Iurașcu).
Iluminatul artificial al interiorului se realiza cu opaițul și lumânări de ceară.
„Ș‑apoi numai amu vo șaptezeci de ani o venit lămpile, până atunci nu era decât
opaițul în care să arde unsoare de porc ori său de oaie din care se făcea și luminile.
Cine avea stupi făcea lumini de ceară.” (Șanț)
Când pereții ajung la o anumită înălțime, se pune cununa, o bârnă groasă,
pe care se fixau grinzile. Grinzile „sunt cioplite în patru fețe din lemn de brad,
așezate în curmeziș pe cunună în crestătură. La casele mai largi, pe mijlocul casei,
de‑a lungul se pune meștergrinda care susține grinzile să nu se rupă la mijloc
(Aluniș).
Pentru a apăra temelia de umezeală, la casele învelite cu șindrilă, capetele
grinzilor se prelungeau „în afara pereților, cu cca 1 m, pe care se fixa o bârnă
(vantură) pe care se așezau căpriorii acoperișului (Întorsura Buzăului).
Podul casei se află deasupra tuturor camerelor, cu excepția tindei unde se află
cuptorul de copt pâine. La casele vechi ale săracilor, la pod se foloseau lese de
nuiele, „între grinzi erau puși fuștei care se împleteau cu nuiele, care se acopereau
cu bătut cu pământ și spoit. Ba la unele case și ușile o fost împletite, nu era atâta
scândură, leațul n‑o fost cunoscut” (Aluniș).
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Podul caselor era cu grinzi aparente, peste care se așeza „o pardoseală de
scânduri” (Poiana lui Iurașcu), „lipite una de alta sau puse cu clop, două scânduri
puse peste grinzi la o anumită distanță care era acoperită de o a treia scândură”
(Sânmartinul de Câmpie).
Pentru apărarea interiorului de curenții de aer rece25, „deasupra, podul se
lipește cu lut amestecat cu argilă, pleavă și bălegar” (Aluniș).
Podul caselor era folosit ca o cămară în care se păstrează porumbul,
lădoaiele cu orz, ovăz și obiecte scoase din uz, și uneori butoiul cu varză așezat
deasupra hornului, ca să nu înghețe, ba chiar vârtelnița, urzoaia, rășchitorul și
stativele” (Șanț).
Când pereții ajungeau la o anumită înălțime, se încheiau cu o cunună, de pe
care se ridică șarpanta acoperișului. În legătură cu ridicarea acoperișului sunt
menționate câteva obiceiuri din Slatina Timișului și Șanț.
În Slatina Timișului, la începerea ridicării șarpantei „când se ridica lemnul
casei, ţărmanii (dulgherii) pun la fruntar un steag făcut din mai multe cârpe
și o sticlă cu rachiu, un caier de lână, astea toate sunt cinstea dată ţărmanilor
și zidarilor.
În Șanț, „înainte de a începe la drăniţit, se pune în vârf un buchet de flori și
ramuri verzi și gazda plătește adălmașul. Când construcția este gata, în vârf se
pune o cracă de mesteacăn sau de brad, menită să îndepărteze spiritele rele de
casă. Înainte de a ședea în ea, trebuie chemat popa să facă o sfeștanie ca să fugă
necuratul. O casă nouă cere un mort”.
După felul de realizare a șarpantei, construcțiile aveau două tipuri de acoperiș,
cel românesc la care perechile de căpriori se sprijină cu capătul mai gros pe
cununa pereților, „bârna groasă pusă pe pereți care susține caferi” (Poplaca) sau
„pe vântura pusă pe capătul grinzilor de ambele părți, pusă pentru prelungirea
strașinei” (Uricani) și cel nemțesc la care capetele căpriorilor sunt fixate în capetele
grinzilor „în scobiturile făcute cu dalta în care se bagă cățeii capetelor căpriorilor”
(Întorsura Buzăului).
La ambele tipuri de acoperiș, căpriorii erau încheiați perechi, în formă de
unghi la capătul subțire. Pentru a avea stabilitate, „la un metru mai jos de vârf ”,
căpriorii sunt prinși cu o cătușă cu cuie de lemn de stejar (Întorsătura Buzăului).
Perechile de căpriori ai șarpantei erau întărite cu leațuri care serveau și ca
suport pentru materialul învelitor (paie, draniță, țiglă). Leaturile la acoperișurile
învelite cu paie „erau făcute din crengi și erau prinse cu cuie de lemn, mai demult
erau legate cu gujbe” (Aluniș), iar la cele învelite cu șindrilă, leaturile erau de brad
„bătute pe căpriori, în funcție de lungimea șindrilei la distanță cam de 1 m, cât de
lungă era praștila” (Uricani).
25
„Podul casei care este podit cu scânduri deasupra grinzilor, iar deasupra se lipește cu lut, argilă,
pleavă de ovăz sau orz, bălegar. Acest amestec se întrebuințează şi la lipitul caselor” (Întorsura Buzăului).
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La construcțiile vechi, dranița „era cusută cu cepuri de brad și de molid, că
nu era cuie de ser, numai târziu o începu a face țigăni. Cep se numește ramura
de brad, mai ales partea tare din ramură care intră în tulpină. Ca să poată bate
cepurile, făceau prin draniță găuri cu un ser ascuțit (Șanț).
Ca formă, șarpanta acoperișului era în două ape sau în patru ape. Acoperișul
în două ape a fost întâlnit mai ales la casele săsești la care șarpanta era formată
numai din perechi de căpriori, cu două frontoane de zid la capete „acoperite cu
un amestec de var și praf de cărbune, după care se acoperă cu un strat de var alb
în care zidarul sapă figuri geometrice sau florale, azi făcând loc unor ornamente
de ghips lipite pe fronton” (C 390).
Acoperișul în patru ape avea șarpanta formată din perechi de căpriori
încheiată cu doua triunghiului la capete formate din „6 căpriori într‑o bucată
uniți cu o grindă de lemn lucrată artistic bold” (Poiana lui Iurașcu).
Termenul de casă desemna încăperea care servea ca loc în care se desfășurau
cele mai importante activități din viața cotidiană a unei familii și a unui individ.
Ca plan, casele fac parte din tipul cu tindă cu două sau trei încăperi, în funcție de
vechime „casele vechi erau formate din două încăperi, sobă și cuină, soba servește
camera de șezut și de dormit, iar în cuină este locul vetrei” (Slatina Timișului)
și de situația socială a proprietarului26, „casele de om bogat aveau 3–4 încăperi,
două camere, tindă și cămară, iar cele de om sărac are două încăperi, casa și tinda”
(Întorsura Buzăului).
Dintre încăperile unei construcții, casa era numai „odaia unde locuiește
întreaga familie” (Poplaca), de aceea la casele vechi erau mari, deoarece ele
serveau ca locuință și ca loc de gătit mâncarea pe timpul iernii. La casele cu două
încăperi de locuit una, casa dinainte, nu era locuită efectiv, ci era păstrată curată,
„casa dinainte unde se păstrează hainele de sărbătoare care este deschisă numai la
sărbători mari” (Poplaca). În camera curată, „sunt 2 paturi cu perne mari, scaune
așezate lângă paturi, iar în mijloc spre geam, masa acoperită cu faţă de masă,
masa este folosită numai la ocazii mari. Tot aici se păstra și zestrea fetei” (Poiana
lui Iurașcu).
Mobilierul caselor romanești era relativ puțin și simplu, fiind compus din
mese. Sunt menționate două tipuri de mese, „masa mică care se întrebuințează
numai la mâncat pe ea, locul ei de ședere este în cuină, unde este într‑un colţ”
(Slatina Timișului), „pe care mănâncă din același vas, stând toți în jurul ei”
(C 438) și masa mare de formă pătrată, așezată pe patru bucăți de lemn, câte
două la un capăt, puse cruciș câte două” (C 438) care se găsea în mijlocul
casei (Aluniș).
26
Cele mai multe o avut numai tindă şi casă, numai gazdele o avut casă dinainte, tindă şi casă
dinapoi (C 450).
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Pentru șezut și depozitat textile se foloseau lavițele27 și scaunele. Lavițele
erau așezate pe lângă pereți „lângă peretele din fund, întărită cu cuie pe patru
pociumbi” (Uricani), sau lăiţări, un fel de laviță cu spate și cu sertare în care se
păstrează hainele (Șanț), de care te servești pentru șezut și pentru păstrat diferite
țesături (Dridif). Pe aceste laviţe se stă și se doarme pe ele, se păstrează zestrea
fetelor și hainele de sărbătoare (C 438).
Pentru păstrarea hainelor se folosea și lădoiul, „o bancă care se deschide și ia
forma unui pat cu margini înalte unde se poate dormi mai ales copiii” (Întorsura
Buzăului), „în care se păstrează cojoacele și hainele mai groase, și o ladă înflorată”
(Poplaca), sau lada de haine (Șanț).
Patul sau priciul se folosea pentru dormit. Priciul se făcea așa, „se lua 6 sau
8 table de fag ori de frasin care se așezau cu un capăt pe lavița de lângă peretele
vis‑a–Vis cu ușa casei și cu celălalt pe vatră. Uneori numai un capăt era pe vatră
iar celălalt era sprijinit pe niște picioare care nu erau altceva decât scaune cu 4
picioare făcute dintr‑un trunchi de brad despicat în două, cu ramurile retezate
mai lungi, așa ca să fie bune de picioare (Șanț).
În Aluniș, în fiecare casă se află două paturi, unul așezat în fund pe latura
unde este cuptorul, acesta e patul principal și e cumpărat din târg; al doilea
e așezat imediat după ușă, e de același format, dar mai mic și e făcut de
dulgherul din sat.
Paturile erau de „scânduri de brad pe picioare înalte, în care e așternut fân
peste care se pune un poclad de lână (Uricani) pe care se așează un strai (pătură
de acoperit) și o pernă la cap, procovețe (pături) frumos lucrate făcute din lână”
(C 395).
În Șanț, „atât în timpul trecut, cât și acum, pe peretele de lângă cuptor,
deasupra patului, se face rudă, se prinde o rudă groasă cu frânghii de grinzi și
peste ea se atârnă pături multicolore de lână. Rudă se face de obicei în casa de
paradă unde se pun ștergare frumoase la fiecare farfurie și icoană (Șanț).
Pe pereți28 erau fixate cuiere în care sunt atârnate oale, căni și făgașe cu blide.
Nelipsită era găleata de apă „pusă pe un știom (pociumb) cu un fund în capăt”
(Uricani).
În casele vechi, farfuriile nu se agățau de‑a dreptul în cuiul din perete, ci erau
cuiere de lemn cu flori care se puneau pe fiecare perete, sub icoane, și în ele se
agățau blidele. În cuierul de deasupra ușii se punea de obicei oale înflorite, cănti,
hârdaie (Șanț).
„de scânduri acoperite cu covoare, într‑un colţ plapome, perne puse până în tavan” (Enichioi).
În Aluniș, în casa de locuit, pe perete se află agățată o rudă de lemn pe care se pun ștergare şi
tindeaua, cusute fain cu spăgmă (ață) roșie şi de alte culori. Tot pe perete se mai pune un cuier pe care se
agață diferite vase ce servesc mai mult de podoabă, decât pentru întrebuințare şi se mai agață şi icoane
sfinte.
27
28
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Pentru gătit mâncarea și pentru încălzit, se folosea vatra și cuptorul. În
Uricani, se mai folosea vatra cu căloniu care se găsea într‑un colț al casei. Căloniu
era „o alcătuire de lemn deasupra vetrei focului, ca să prindă fumul ce iese prin
budureţ în capră sau ursoaie, de unde se suie în pod și iese apoi pe sub streașină.
Căloniu este cusut de grindă printr‑un lemn tare, indrea, în care cam la mijloc
este bătut un cui mare de lemn pentru agăţat traista. În căloniu sunt oale și alte
scule de casă, sub căloniu este cuptorul lung ca de 1,5 m clădit din lespezi de
piatră, cu lut între ele și spoit cu humă. Gura cuptorului–partea unde se pune
oala, în partea dindărăt este o apertură largă pe unde se bagă lemnele pe foc.
Deasupra focului atârnă lanțul de care atârnă căldarea; un coș larg iese din cuptor
în pod, unde este o clădire de grădele în forma unei prisme căreia îi lipsește un
fund–ursoaia”.
În Slatina Timișului, pentru gătit se folosea vatra, „o suprafață plană zidită
din cărămidă arsă”, spoiertul format din cămineţ, tăpsanu din cărămidă arsă și
fierăria și cuptorul de fier de fabrică. Pentru gătit, se folosea „căldarea făcută din
fier pentru făcut mămăliga, coliesea, pentru nevoile de fiert, ciganea tot din fier
pentru fript carnea, raina pentru fiert, oalele de lut pentru fiert legumele. Jarul
din cuptor se scoate cu vătraiul. Țestul de tuci cumpărat se folosește pentru făcut
pâine și mălai din făină de porumb, un fel de pâine făcută din făină de porumb.
Lespedea de copt plăcintă se numește fund de scoverzi.
În Șanț, vatră liberă era așezată în tindă „având forma dreptunghiulară, cu
o latură lipită de peretele ce separă tinda de casa de locuit. Tinda n‑are tavan,
numai peste ea se pune o prăjină mai groasă cu un capăt pe podul cămării și cu
unul pe podul casei, de ea atârnă în dreptul vetriţei un lanţ ori un cârlig de lemn
de care se agață căldarea în care se face mămăliga.
Cuptorul de copt și hornul sub care este o vatră pentru foc, formând un
singur aparat, se află în casă, așezat în colţ lângă peretele ce desparte tinda de
casă, ca fumul să iasă în tindă deasupra vetriţei și de aici în pod. Hornul are formă
pătrată pe partea dinspre centrul casei, iar cele două laturi sunt mai înguste și fac
legătura cu partea dindărăt care e tot pătrată. Partea dinainte e sprijinită pe două
bastonașe de fier, iar partea dindărăt e clădită pe cuptorul de copt pâine. Sub horn
e o vatră pe care se face focul, de aceea i se zice vatra focului și pe care se gătește
în timpul iernii.
Cuptorul are bază comună cu vatra, făcută din zid și care pe trei părţi e mai
lată decât ocupă cuptorul și hornul, și se continuă cu scânduri formând laviţe care
se sprijină pe niște picioare numite pripciţi.
La casele noi nu mai există vetriță în tindă care are tavan, iar în casă pe lângă
horn și cuptor s‑a adăugat și o sobă, sau s‑a zidit o mașină de gătit pe care o
numesc ploatăn. Pe vatră, sub horn, nu se mai face foc decât rar, încălzirea casei
făcându‑se cu ajutorul ploatănului.
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Pentru prepararea bucatelor se folosește căldarea, ceaun, oale, hârdauă, cratiţe
numite laboșe, cratiţe cu picioare numite tigăi. Pe vetriţă se foloseau căldarea de
făcut mămăligă, coleașă care se freacă cu coleșeru, un băţ mai gros și rotund, tigaia
cu picioare sub care se trăgea jar și în care se frigea carnea, tigaia cu picioare, oala
de fier pe vatră care se pune pe pirostrii numite cal de sier, spre deosebire de calul
pe care se reazemă lemnele pentru a arde mai bine.
La aceste vase se mai adaugă vasele de lemn: cofele în care se aduce apă; doniţa
pentru lapte, gâful în care se frământă pâinea clopotoriu sau fundul de mămăligă
și linguri de lemn. De la casele vechi nu lipsea nici piua pentru sfărmarea sării
și pentru scoaterea uleiului din sâmburi de dovleac cu care se prepara în timpul
postului. Pentru prepararea clătitelor sau a plăcintelor care se numesc scoverzi se
întrebuinţează o tigaie de tinichea cu coadă lungă de formă rotundă.
Farfuriile sunt majoritatea de lut smălțuit, de porţelan mai rar, și de
tinichea. Sunt și farfurii de lemn rămase din bătrâni. Pentru aprinderea focului
se întrebuința înainte amnarul, cremenea și iasca, iar pentru scormonit în foc,
cociorva și tănjeriu care azi nu se mai întrebuințează decât la câmp în colibe, în
sat fiind înlocuite cu clești și cârlige.
În Poplaca, pentru fiert se folosește o formă mai nouă a vetrei care a dispărut
aproape complet, plaţu care se folosește atât la fiert, cât și la încălzit. Este făcut din
cărămidă și pământ, se găsește în tindă când este locuită.
Cuptorul de copt pâine are o vatră mică înainte, apoi o deschizătură ovală
astupată cu o ușă de tinichea cu un mâner și o deschizătură deasupra ușii, pe unde
iese fumul, care se numește răsuflătoare.
Cuptorul de încălzit, plaţul, are o formă dreptunghiulară, îndărăt fiind mai
ridicat, unde se găsește frigătoarea în care se coc cartofi și dovleci. Sub ușa
frigătoarei este o ușiţă prin care se scoate funinginea. Sub ușa prin care se pun
lemne pe foc se află o altă ușă, în dosul căreia e camera unde cade cenușă printr‑un
grătar. Sub plat, mai cu seamă sub frigătoare, e gaura de lemne. Se întrebuințează
la foc lemne de diferite calități. Se încălzește numai o odaie unde stau cu toții și
unde se și gătește.
Se gătește pe ploatăn, combustibilul sunt lemnele, sub care, ca să ardă, se
pune un căpătâi de piatră, mâţul, care se folosește ca pe el să se pună sucitorul de
kirtos. Vasele folosite sunt de fier și de lut, oala de lut și de fier, tigaia de lut și de
fier. Pentru a servi mămăliga pe masă, se pune curpătoru. Pentru copt plăcinta,
se întrebuințează lespedea de plăcinte și lipii, care de cele mai multe ori e de
piatră, dar se află și de șer cu picioare, făcută de ţigani. Pentru fript carnea, se
întrebuințează laboșe de lut sau un fier lung în formă de furcuță, numit frigare.
Pentru a muta jarul dintr‑un loc în altul, se folosește o lopișcă de fier, vătraiul.
În Poiana lui Iurașcu, pentru gătit se întrebuința „soba și cuptorul cu hoarnă,
pe care se găsesc pirostriile pe care se fierbe mâncarea în vase de metal. Coșul
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hoarnei e numai până în pod. Cuptorul e clădit din cărămidă nearsă ca și soba.
În partea opusă vetrei, la o înălțime de 1,50 m se află poliţa, o scândură susţinută
de niște cuie bătute în perete, pe care se ţin străchinile, oalele de făcut mâncare.
Tinda, în general, era o încăpere de dimensiuni mai mici care servea pentru a
avea acces la celelalte încăperi ale casei29, de aceea, ea se găsea „alături de camera
de locuit sau la mijloc, între cameră și cămară” (Șanț).
Tinda caselor din Șanț n‑avea tavan, numai o prăjină mai groasă cu un capăt
pe podul cămării și cu unul pe podul casei, de care atârnă în dreptul vetriţei un
lanţ ori un cârlig de lemn, de care se agaţă căldarea în care se face mămăliga.
Tinda „la casele vechi are pământ sau lut pe jos, iar la cele noi, podea de
scânduri (Dridif).
În tindă, iarna nu sunt mobile decât obiecte de lucru, „vetrița sau vatra liberă”
(Enichioi), „căldarea pentru fiert hainele, cuptorul de copt pâine și un plaţ pentru
gătit mâncarea” (Poplaca).
Casele familiilor bogate aveau trei încăperi, tinda, casa și cămara, o cămăruță
în care „se păstrează slănina și alte alimente în care se intră din tindă” (Dridif).
Pentru păstrarea lucrurilor mai mărunte, butoiul cu varză, cu rachiu, vin, alături
de tindă sau „în spatele ei se află un chiler” (Poiana lui Iurașcu). În unele localități,
cămara era o construcție separată, „din lemn de brad, nu-i lipită, unii au pivniță
sub cămară în care se ţineau hainele de sărbătoare, dedulcele, lâna, pânzeturile,
fuioarele” (Uricani).
În cămară se păstrează butia cu curechi, tocul cu brânză și hambarul (Aluniș),
lada cu făină de porumb, cu făină de grâu, cartofii, slănina și fasolea. În casele
oamenilor bogați, în cămară se mai ține câte un ciubăr cu brânză, cu varză acră,
curechi cu castraveţi (Slatina Timișului), bărbânțe cu brânză și cu lapte, budacă
cu făină, gâfuri, budăi cu curechi. Când cămara lipsește, atunci acestea se pun în
tindă și în pod (Șanț).
Casele vechi romanești n‑aveau târnaț, numai prispă sau prismă, care
înconjura casa pe trei părți, iar uneori numai înaintea casei, casele mai noi au
și pridvor construit prin prelungirea acoperișului cu cca 2 m, se proptește pe
patru grinzi de lemn deregi (Poiana lui Iurașcu), pentru a împiedica pătrunderea
curenților de aer în interior.
Prispa se construia așa, se lua o scândură sau o bârnă cioplită pe patru fețe și se
așeza la o jumătate de metru, adică atât cât ține streașina se întărea cu pociumbi,
se umplea distanța dintre bârnă și talpă cu pământ bătut. Înălțimea prispei era
Din tindă se intră în camera de la uliță, căsuța, cu ulcele şi blide pe pereți, şi tindeaua, o laiță
jur împrejurul camerei, servește pentru șezut şi pentru păstrat diferite ţesături, soba pentru gătit, patul
sau priciul şi lada care cuprinde toată zestrea fetei. Tot din tindă se intră în camera dinapoi care este
împodobită cu ulcele, blide de porţelan cu flori. Aici găsim sobă, laiţă şi pat, şi ea este locuită iarna, iar
primăvara se mută în casa dinainte (Dridif).
29
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cât talpa (Șanț). Prispa „la fațada casei mai lată, de 40 cm la casele vechi și mai
îngustă pe părțile laterale de 30 cm” (Poiana lui Iurașcu).
Târnațul este o formă mai nouă la case, înainte „era foarte simplă și mică,
ținând numai cât e tinda, iar roată pe lângă casă era o prismă pe care șed”
(Aluniș). Târnațul era folosit toamna pentru depozitarea unor produse (fasole,
floarea soarelui), pentru a se usca, „spre curte este închis cu scânduri crestate în
formă de stea, cruce sau alte forme geometrice și niște stâlpi” (Poplaca), pentru a
nu intra pasările.
În satele săsești, târnațul se afla aproape la fiecare casă, forma cea mai
primitivă, un acoperiș mic, destinat să apere ușa de ploaie, susținut de doi pari de
lemn, iar forme mai evoluate „sub forma unui coridor deschis la care, pentru a fi
apărate de incendii, stâlpii de lemn de la târnaţ au fost înlocuiţi cu stâlpi de zid,
formând colonade boltite” (C 390).
Pivniţa la casele vechi lipsea, ea se construiește numai în mod excepțional.
„Mai demult nu avea nimeni pivniţă sub casă. Se făcea o groapă de cele mai multe
ori în casă, sub pat, ori în tindă, ba și‑n grădină, și cine avea hie și pe câmp. Se
săpa o groapă afundă cam de un metru jumătate, rotundă, o samă din ele sunt
zidite cu piatră, cele mai multe nezidite. În cele din casă se ţine napi și legume,
morcovi, curechi, petrinjei, pentru că poţi umbla în voie când vrei. În cele de
afară, nu umblam de toamna până primăvara și se țin în ele numai cartofi. Cele
din casă se astupă cu scânduri și pământ, cele din grădină ca cele din grădină. Pe
câmp se astupă cu lodbe ori cu răzlogi. Gropi s‑o făcut numai la casele vechi care
erau nepodite, amu la cele noi se face pivniţă (Șanț).
Gropile30 erau folosite în mod special pentru păstrarea cartofilor „în groapa
din grădină, adâncă de un metru, în care se pun paie pe care punem cartofi și-i
acoperim cu pământ să nu se strice” (Slatina Timișului).
Casele săsești aveau, dar nu toate, pivniţă, „o groapă lată de 2,50 m, lungă de
2,80 m și înaltă de 1,80 m, săpată în pământ sub tindă”, în care se intra din tindă,
din grădină așezată în fața casei, sau direct din stradă (C 390).
Din unele localități au fost înregistrate și câteva credinţe și obiceiuri în
legătură cu casa, portul și ocupația locuitorilor și obiceiuri și credințe pe care le
vom prezenta.
În Slatina Timișului, locul de casă se alege cum vrea omul, după ce l‑a ales, și
a adâncit de jur împrejur fundamentul, se pune un pui de găină, tămâie și praf de
pușcă ca să fie ferită casa de duhuri necurate. Se face un praznic pentru norocul
casei și atunci se începe zidirea. În afară de puiul de găină, tămâia, praful, banii
„Oamenii săraci, pentru păstrarea cartofilor pe timpul iernii, săpau în grădină o groapă de formă
dreptunghiulară, adâncă de un metru, în care se punea un rând de paie și un rând de cartofi, până se
umplea groapa și se acoperea cu un capac de scândură și pământ, ca să nu pătrundă apa” (Poplaca).
30
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de argint ori de aur, pentru ca să fie casa norocoasă și bogată, sub locul vetrei și a
cuptorului nu se îngroapă nimic.
Când se zidește în partea de răsărit, nu-i slobod să șeadă nimeni să-i zidească
umbra, că n‑are noroc la casă.
Atunci când zidarii și ţărmanii (dulgherii) ridică lemnul casei, se pune la
fruntar un steag făcut din mai multe cârpe și o sticlă cu rachiu, un caier de lână,
astea toate sunt cinstea dată ţărmanilor și zidarilor.
Când se mută în casă nouă, se face slujbă la casă și se bagă în casă cu o lumină
aprinsă și cu tămâie pe vătrai, ca să fie păzită casa de duhuri necurate. Mutatul în
casă nouă e bine să se facă Joia ori Duminica, joia ca să vină oamenii la casă ca
la târg, duminica cum se duc oamenii la biserică, așa să vină la casă. Dacă nu se
face slujbă la mutatul în casă nouă, are să moară un cap de om și să faci praznic.
Sfeștania în casă are mare putere, ea se face de preot cu apă cu busuioc, să
îndepărteze toate necurăţeniile din preajma casei. În casă se află duhuri rele, se
crede că acolo o fost cineva care o avut bani de aur, care nu‑s curați, de aceia
locuiesc duhuri necurate și la masă iar șed duhuri rele, iar șed duhuri rele sub
roată, la crâșmă și îndeamnă pe oamenii să se bată. Duhuri necurate locuiesc și în
case părăsite. Pe casă îi bine să pui o cruce de lemn la fruntări sus, lângă acoperiș,
ca să fie apărată de duhuri rele și să ai noroc la casă.
Vâlva este o putere mare de la Dumnezeu, când ai vâlvă ești în stare să omori
lumea toată. Ușa și ferestrele îi bine să fie unse când moare un om din casă sau un
neam, cu o unsoare făcută din untură, se unge ușa și ferestrele și se tămâiază prin
casă ca să nu vină strigoii.
„În strașină nu-i bine să te piși, că în ea șed ălea sfinte și dacă n‑asculţi ai să
oblojești”. Păsările iubite și mai curate sunt rânduneaua care a fost odată o fată
foarte credincioasă și de aceia o prefăcut‑o D‑zeu în rândunică. Din Enichioi
aflăm că găgăuţii sunt destul de înalţi, au faţa trasă, nas lung, puţin încovoiat.
Sunt puţin ospitalieri, foarte tradiţionaliști, materialiști, arţăgoși. Bulgarii sunt
de statură potrivită mijlocie, bine legaţi, rotunzi la faţă și rumeni. Sunt vicleni,
ipocriţi, tenace, mândri faţă de cei slabi, foarte lingușitori faţă de cei tari și
foarte lăudăroși.
Portul este același și la bulgari și la găgăuţi, cămașă din pânză de casă cu guler
înalt, adesea brodat. Cămașa se poartă în pantaloni care sunt făcuți din dimie.
Peste cămașă poartă un mintan, în picioare opinci, iarna mai poartă un suman
lung. Femeile poartă bluză care la mâneci e tivită cu o danteluţă, apoi o fustă
foarte încreţită.
Hrana la bulgari, borșul ciorbă de carne cu legume și friptură cu ardei foarte
mult, apoi câvărma, un fel de plăcintă cu smântână. La găgăuţi: bulgur, un fel de
pilaf de griș, mangeo, tocană de carne cu ardei, ghelemeli, un fel de plăcintuţe.
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Găgăuţii mănâncă pe o masă rotundă joasă, în jurul căreia se pun niște scăunașe.
În mijlocul mesei se pune cratiţa cu mâncare din care mănâncă toţi.
La naștere, moașa duce pruncul la popă cu un pahar și flori uscate, popa citește
rugăciuni și pune agheasmă în pahar. Moașa stropește cu agheasmă pe mamă și
copil, apoi face o pită pe care o pune pe masă, vin vecinele, rudele care aduc câte
ceva pentru copil, moașa le tămâiază pe toate cu tămâie, pe urmă femeile‑și spală
mâinile și mănâncă pita.
La bulgari, în ajunul nunții, se face bărbieritul mirelui și a nasului, iar nașa ia
daruri pentru mireasă. Darurile sunt așezate pe o tavă și cu alai și muzică, sunt
duse la mireasă. Vorniceii primesc vin drept mulţumire, apoi se întorc la mire
și petrec singuri băieţii. La mireasă se adună fetele care vor fi druste și petrec.
În ziua nunţii, flăcăii merg cu muzicanţi după nași și-i duc la mireasă unde vine
și mirele.
Înainte de a pleca la cununie, mirele și mireasa îngenunchează înaintea
părinţilor care ţin câte o icoană în mână și trebuie să bată 3 mătănii, după care
părinţii îi binecuvântează. După cununie, mirele și mireasa sunt întâmpinaţi în
prag cu dulceaţă, apoi cu pâine și sare, apoi se așează la masă.
La sfârșitul mesei, primul vornicel ia o tavă și pune câte un dar dedicat pentru
nașă sau socri, și dansând, le oferă darul. De la mire, invitaţii merg la părinţii
miresei după zestre, dacă mireasa are surori nemăritate, acestea se opun la luarea
zestrei și nu o lasă până ce vorniceii nu promit că o vor lua și pe ea. Seara se
prânzește la mire, după care nașii îi duc pe noii căsătoriţi la casa lor. Mirele dă
nașei apă să se spele pe mâini, nașul dă miresei busuioc și banii strânși ca dar. A
doua zi după cununie, mirele trimite socrilor un berbec împodobit cu panglici
și clopoţei, care se taie și se mănâncă în onoarea tinerei perechi. La fel este și
la găgăuţi.
La înmormântare, în fruntea alaiului mortuar merge un copil mai măricel
care ţine un copăcel pe care sunt atârnate diferite bomboane, covrigi; copăcelul se
înfige lângă crucea celui mort. Când se scoate mortul din casă, se închid ușile și
ferestrele să nu se întoarcă sufletul mortului îndărăt.
La colindat, dacă în casă este fată mare, aceasta face un colac mare frumos din
cea mai fină făină. Șeful grupului ia colacul și banii în mână, se apropie de icoană
și urează belșug și sănătate în casă. În dimineaţa zilei de Crăciun, toţi tinerii se
adună la stanine unde începe vinderea colacilor. Întâi se împart în 2 grupe, în
una sunt colacii fetelor, iar în a doua colacii luaţi de la alţi gospodari. Colacii
din grupa a II‑a sunt vânduţi mai ieftin. Colacii fetelor trebuie cumpăraţi de
simpatiile lor, iar dacă sunt 2 rivali, preţul crește. Din banii obţinuţi se cumpără
ceva pentru biserică, iar cu restul se plătesc lăutarii. Din prima zi de Crăciun până
la Bobotează, se umblă cu steaua.
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În ajunul Anului Nou se umblă cu buhaiul, gospodinele fac plăcintă cu
nuci, brânză, bostan în care pun bani mărunţi. Când s‑a pus cina, capul familiei
tămâiază împrejurul mesei, apoi copilul cel mai mare spune rugăciunea și se bat
mătănii, apoi se așează la masă. Vacile se lasă libere, nelegate, ca duhul rău să nu
le ia laptele și să n‑aibă smântână. Fetele umblă pe la ferestre ca să audă primul
nume de bărbat, căci așa îl va chema pe viitorul soţ. Înainte de culcare, mănâncă
3 turte mici făcute din 3 degetare de făină, 3 de sare, 3 de apă amestecate și coapte,
iar băiatul visat noaptea că-i aduce apă, acela e ursitul ei. De asemenea, topesc
plumb, ceară sau se arde hârtie și se uită la umbra de pe perete: dacă iese o cruce
înseamnă moarte în casă. Se aruncă pantoful peste poartă și dacă cade cu vârful
spre casă, nu se mărită, iar dacă cade invers, se uită în ce direcţie e vârful și de
acolo îi va veni ursitul.
Pentru curban, se crește un taur care până la 7 ani e lăsat liber și apoi este
înjunghiat și se ospătează tot satul. Este și curban familiar care se face cu ocazia
însănătoșirii cuiva sau a vreunei nunți, și atunci se taie mai multe oi. La cel obștesc
se taie un taur și mai multe oi și se face la sfinţirea bisericii sau la un alt eveniment
de seamă.
La 1 mai, la bulgari, fete mai măricele de 7–12 ani se împodobesc cu cununiţe
de flori pe cap și umblă din casă în casă, cântând „Peperude zlata”. În fruntea lor
merge o fată mai frumoasă îmbrăcată mireasă, li se dă făină, ouă, iar cineva din
casă le udă ca să fie anul ploios. La găgăuţi, în aceeasi zi după‑masa, fetele fac o
păpușă de lut pe care o îngroapă cu bocete în grădină.
Din Dridif se transmit informații despre portul naţional și ocupația locuitorilor.
Bărbaţii nu și‑au schimbat portul moștenit din bătrâni, cioareci strâmţi pe picior,
din pănură. Peste cioareci au cămașă albă, lungă până la genunchi, iar peste
cămașă se încing cu un șerpar lat de 10 cm de piele, de culoare roșie gălbui,
frumos împodobit cu flori de diferite culori, în care se păstrează banii, briceagul
și tutunul. Peste cămașă poartă recălul făcut din pănură de culoare gri sau neagră.
Iarna, pe sub recăl, poartă pieptarul căptușit pe dinăuntru cu lână. În picioare,
vara au ghete, iar iarna cizme. Pe cap poartă vara pălărie și căciulă iarna. Iarna,
când călătoresc, se îmbracă cu sarică lungă până la gleznă.
Femeile au început să neglijeze portul, primind influenţe de la oraș, fetele
poartă rochii de mătase plisată, pantofi cu tocuri înalte, iar părul nu‑l mai poartă
în plete, lăsat pe umeri, ci coafat în fiecare sâmbătă.
Femeile au o ie lungă albă cu puișori negri, iar în faţă un sorţ ţesut din arnici
negru, fiind șorţ cu flori colorate; în spate o catrinţă de lână de culoare neagră.
Femeile mai bătrâne se încing peste mijloc cu bete lungi, iar pe cap au cârpe de
pluș. În timpul verii, când lucră la câmp, bărbaţii poartă opinci, iar femeile umblă
și ele cu opinci.
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Ocupaţia de căpetenie e agricultura și creșterea vitelor, mai ales bivoli. Fiecare
ţăran ţine cel puţin 3 bivoli și 2 cai. În timpul verii, bărbaţii lucrează la câmp de
când se luminează, femeile acasă pregătesc mâncarea pe care o duc la câmp cu
ţecherea. Toată vara, ţăranul e ocupat cu coasa, secerișul și transportul recoltei în
felderă. Toamna, la curăţatul porumbului, se adună 2–3 familii și se ajută.
În Șanț, casa se clădește pe loc potrivit, nu prea aproape de vecin, ca să nu fie
primejduită de foc; unii oameni duc pe popa să facă sfeștanie pe locul unde vrea
să pună casa.
În piatra cea dintâi a fundamentului care vine în colţul de răsărit se face o
scobitură și se pun trei sire de grâu, trei de tămâie, trei de piper, sare și ai. Grâul
se pune ca să fie belșug în casă, iar restul ca să fie casa cu noroc și să fugă duhurile
necurate. Se mai pune câte un ban ca cine sparge casa să stie pe ce vreme o fost
făcută. Când dulgherii au ridicat cornii înainte de a începe la drăniiţit, se pune în
vârf un buchet de flori și ramuri verzi, și gazda plătește adălmașul.
Când cineva se mută în casă nouă, se face sfeștanie ca să nu moară nimeni
dintre locuitori și să nu se apropie necuratul de casă. În casele pustii stă dracul și
noaptea se adună mai mulţi ca să facă sfat, de aceea se aud ţipete pe la 12 noaptea
prin podul caselor pustii.
Bătrânii credeau că fiecare casă are șarpele ei, care-i norocul casei. Se zice că
are culoarea albă și nu e bine să‑l omori că‑ţi mor vitele, unii pun o farfurie cu
lapte dulce lângă talpa casei, ca să hrănească șarpele.
În Poplaca, când construcţia este gata, în vârf se pune o cracă de mesteacăn
sau de brad menită să îndepărteze spiritele rele de casă. Înainte de a ședea în ea,
trebuie chemat popa să facă o sfeștanie ca să fugă necuratul. O casă nouă cere
un mort.
Casele nelocuite de multă vreme și morile părăsite sunt locuri unde se adună
în timpul nopţii spiritele rele. Copii nebotezaţi și muierile care au făcut farmece se
fac strigoi, iar cine iese la miezul nopţii, când umblă strigoii, se schimbă la minte.
Ca să fugă spiritele rele de la casă, lângă pragul ușii se bate o potcoavă, iar ca
să fugă de vite, se face cruce cu ai pe dosul șurii și al grajdului. Fiecare casă are
șarpele său, care la unii îi bun, la alţii rău. Rândunele sunt păsările cele mai iubite.
În Aluni, locul pentru casă se alege în fundul curţii, nu lângă drum, ca
să nu fie dispuși obrăzniciei oamenilor beţi și din fereastră să poată vedea
întreaga curte.
Sub temelie se pune, în fundament, la cele patru cornuri, câte o cruce de tei,
să nu vie cel necurat și ca să nu fie ceva sminteală în casă. În cornurile zidului se
pun grăunţe, grâu, fasole, sâmburi de bostan ca să fie casă cu noroc și gazdacă,
apoi se pun griţari de argint să nu umble cel necurat. Îi bine să faci casa pe cap de
mâţă și cap de câine, că atunci mor mâţele și trăiesc oamenii, iar dacă o faci pe cap
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de câine nu s‑apropie tâlharii de casă. În zid se pune cap de pasăre, să nu scurme
streașina casei; se mai pune cap de șoarece ca să nu sie șoareci în podul casei.
Când zidarii gată zidul, ori meșterii dulgheri gată învelișu, să pune în vârf o
cunună ori o ciuhă verde pe care gazda trebuie să o ude și să deie meșterilor o litră
de jinars, că de nu, stă învelișul.
La mutarea în casă nouă, se ia în mâna stângă o cofă plină cu apă, în mâna
dreaptă o pită albă, susuoară o covată cu făină de mălai, de grâu și cu sare, și așa
încărcat cu tăte intră în casă și le pune pe masă.
Când se mută, se tem că moare cineva din casă, de aceea plătesc o sfântă
slujbă înainte de a se muta. Dacă-i beteag un copil și moare, atunci pot ședea
hodiniți în casă, că casa s‑o plătit.
Feștania se face de popă și diac, ca să nu moară nimeni în casă nouă și să nu
umble dracul. Duhurile rele șed în casele vechi și pustii.
În prismă trăiește un șarpe care-i noroc la casă, cel negru îi rău că te mușcă,
cel alb îi noroc, nu-i bine să‑l omori, mulţi îi dau lapte să beie. La Blagoveștenie să
poartă lanţuri pe lângă casă, roată să nu vie șerpii pe lângă casă și se strigă: „Fugiţi
șerpi și sopârle, că vin blagovatele și vă rupe spatele!” Așa nu vin șerpii veninoși.
Rânduneaua îi sfântă și nu strică nimic, se roagă și ea ca omul, că-i făcută
dintr‑o fată năzdrăvană, nu-i bine s‑o prindă că li se uscă mâna.
Cocostârcul nu-i bun la casă, că dacă dai după el, îţi aduce foc și‑ţi aprinde
casa. Rândunica-i sfântă, că-i făcută dintr‑o fată năzdrăvană. O fost dată un om
și‑o femeie și ei o avut o fată singură la casă și o fost năzdrăvană. Odată o venit
un fecior și o cerut‑o. Părinţii o dat‑o, da numai așa, dacă nu o sudui niciodată
și dacă ar face orice. Omul uo dus‑o și la un an o dat Dumnezeu de o născut un
copil și după ce l‑o născut, s‑o uitat la el, apoi i‑o sucit grumazul și l‑o îngropat.
La un an o născut o fată și amu o fost îndedaţi că ce s‑a face cu fata, da n‑o putut
zice nimic și o trecut și asta. Femeia a făcut și cu fata ce‑o făcut cu copilul și o
îngropat‑o. Bărbatul iar n‑o zis nimic și o trecut și asta. După aceea, i‑o murit
la femeie tatăl, ea atunci s‑o îmbrobodit înapoi și o fost voioasă într‑atâta, de
doamne până l‑o îngropat.
După aceea o murit și mă‑sa și atunci fata o fost așa de voioasă, da nu putea
zice nimeni nimic. Da când o dată moare birăul satului și când o fost să‑l îngroape,
s‑o dus și femeia asta năzdrăvană. Când l‑o dus la groapă, femeia tot tulai striga
și plângea, de toți oamenii s‑o minunat de ea. Amu la bărbatu‑so de tot i‑o fost
ciudă și dacă s‑o dus acasă, o început s‑o suduie: „Tu blăstămată, ţi‑o fost drăguţ
de te‑ai cântat așa după el! Când o murit tatăl tău și mă‑ta, ți‑o părut bine, în
loc să te cânţi și amu când o murit blăstămatul acesta de birău, te‑ai cântat, tu
blăstămată, ţi‑o fost drăguţ!” Și o suduit‑o și bătut‑o.
Femeia tot a zis să‑și aducă ce‑o zis când o cerut și că dacă vrea să rămână cu
ea, să-i deie pace, că dacă a spune de ce a făcut așa, nu mai pot rămâne laolaltă.
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Da bărbatul nu i‑o dat pace și atunci femeia i‑a spus că de ce o omorât copilul,
că dacă acela creștea ar fi fost cel mai mare tâlhar, și prin toate temniţele ar fi
fost, iar pe fată a omorât‑o, că de nu, era cea mai blăstămată fată din sat. La
înmormântarea birăului a plâns, că acela o fost om blăstămat și l‑o dus dracii în
iad, iar la îngroparea părinților i‑o părut bine, că aceia o fost buni și i‑o dus îngerii
în rai. Și după ce i‑o spus astea, s‑o întors păstă cap și s‑o făcut rândunică și o
bătut în ochiul de la fereastră și o zburat afară, dar cum o spart ochiul s‑o zgâriat
pe din sus de nas și de aceea sângerează și acum acolo.
În Sânmărtinul de Câmpie, îmbrăcămintea bărbaților este compusă din
cioareci albi, huioș negru, laibăr negru, opinci de gumă sau de piele, iarna căciulă,
vara clop de paie. Bătrânii din sat poartă și acum sumane negre sau mnerii, părul
lăsat lung și alb cărunt.
Satul este condus de un primar care, dacă în trecut era ales de oameni, acum
este numit de prefectura Mureș. Dacă primarul nu este pentru folosul și în
interesul sătenilor, el este schimbat, alegându‑se altul.
După moartea unui părinte, dreptul de proprietate îi revine fiului, iar dacă
n‑are fii, trece în posesia unei rude sau se îngrijește și se adoptă un copil orfan.
Copii din flori sunt mai frumoși și mai destepţi. Femeia însărcinată trebuie
să se ferească de ridicături grele care ar duce la pierderea pruncului, să nu poartă
flori, ca să nu aibă pruncul pete.
Dacă muierii îi place mai mult bărbatul decât ea lui, va naște fată și invers.
Cei născuţi în aprilie sunt rânzoși, iar cei din septembrie sunt băutori. Copilul
este botezat de nașii care au cununat părinţii, dar și de alții. Numele este al tatălui,
dacă este băiat, și al mamei, dacă e fată. Daruri pentru copii: o cămășuţă de
bumbac; moașa duce copilul la botez. Mama nu iese din curte până nu-i face
popa molitva după 6 săptămâni; dacă în această perioadă scoate apă din fântână,
apa face viermi. Ghicirea ursitei se face la Anul Nou: numără parii de la gard, pun
obiecte sub blide.
Pentru căsătorie, părinţii băiatului merg pe vedere și cer zestrea fetei. Dacă
fata este logodită cu băiat, poartă beartă pe cap, iar feciorul în prima duminică
merge la joc cu peană pusă de mireasă.
Căsătoria civilă se face la notariat în fața a doi martori, după care la 2
săptămâni se face cununia. La ospeţe iau parte rudele apropiate și prietenii din
partea amândurora. La nuntă se adună zestrea: miei, porci și bani.
Moartea este prevestită de vise: dacă visează roi de albine, mort se arată la
casă, cântă cucuveaua pe crucea casei, urlatul câinelui prelung, găina cântând
cocoșește în pragul casei.
Pentru ușurarea morţii, se fac rugăciuni la biserică, apoi maslu. Muribundului
i se face o lumânare de ceară, toiag, armă de apărare pentru a trece cele 7 punţi.
Vestirea morţii se face prin clopotele care trag toate după cel în vârstă, iar
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pentru copil numai clopotul cel mic. În sicriu se pun jiluiturile scândurilor de
la copârșeu. Din prima seară se adună la priveghi. Pomul se face după mort și se
duce la biserică în Joia Mare și i se dă nașului. Steagul se face pentru cei tineri și
se duce la biserică.
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INSTALAȚIILE TEHNICE POPULARE ȘI MEȘTEȘUGURILE
DIN ZONA VALEA GURGHIULUI (JUDEȚUL MUREȘ)1
ADRIANA ȚUȚUIANU
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Peasant technical installations and crafts from the area of the Gurghiu Valley
(Mures County)
On the Gurghiu Valley are spread settlements, some of which are first mentioned
in an official document from newer or ancient times. Those at the lower valley
are clustered settlements, and those upper rivers are scattered, generally found
in upland regions: Bicașu, Toaca, Dubiștes, Isticelul, Arșicea, Uricea, Tireul,
Ibănești–Pădure, Blidireasa, Zimți, Piriul–Mare, Dulcea, Bradețel. Eleven
settlements developed on this valley: Solovăstru (1853), Jabenița (1453), Adrian
(1393), Gurghiu (1248), Orșova (1453), Cașva (1453), Glăjarie (1760), Hodac
(1453), Toaca, Ibănești–Sat (1453), Ibănești–Pădure.
History of villages from the Gurghiu Valley was related to the fortress and
Gurghiu domain for many centuries. In August 1329, a document mentioned
Petru Georgyu. However, the fortress was only firstly documented in 1364, on the
appointment of Dionisie as voivode of Transylvania. Now, besides the castellans
of fortresses from Deva, Hunedoara and Ciceu, also appears Iohannis Lepesde
Gurghen as castellan of Gurghiu fortress.
Development of the economic life and ever increasing requirements of the
population led to improvement and development of peasant technical installations
(mills, oil mills, traditional rural whirlpools, sawmills) but also crafts and trades
(carpentry, flute making, wheel righting, blacksmithing, pottery). Manufactory
plants were set up, beginning with the 17th century; these were the first form of
Cercetarea a fost realizată între anii 1960–1970 de către Anton Badea (fondator al Muzeului
Etnografic Reghin).
Anton Badea (n. 23 iunie 1931 București – 15 mai 1994 Reghin) a absolvit Școala Medie Tehnică
Agricolă din Târgu Mureș, apoi Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, Facultatea de Istorie,
obținând licența în iunie 1973. În ianuarie 1960 înființează Muzeul Etnografic din Reghin, depunând
o muncă impresionantă de cercetare în localitățile din: Valea Mureșului Superior, Valea Beicii,
Gurghiului, Luțului, Munții Călimani și Câmpia Transilvaniei. Cu acestea a organizat o expoziție de
bază și numeroase expoziții temporare.
Considerând că fiecare obiect are rostul său în viața omului, le‑a adunat, constituind o colecție
formată din 4300 piese muzeale, peste 15000 diapozitive și 90 de filme pe 16 mm; dintre care amintim:
„Plugarul”, „Păpălugura la măsura oilor”, „Boul înstruțat”, „Treieratul cu îmblăciul”, „Pescuitul cu ostia”
„Vânătoarea de Albine”.
1
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industrialisation, based on work division and manual techniques, a preliminary
stage of transition from small‑scale commodity production to large‑scale
machine production.
Keywords: Gurghiu Valley, peasant technical installations, mill, crafts, wood
processing

Cadrul geografic și istoric
alea Gurghiului se întinde la est de Reghin,pierzându‑se în munții
ce-i poartă numele. Aria se învecinează cu Carpații Orientali, Câmpia
Transilvaniei și zona de izvoare a Târnavei Mari. Munții Gurghiului ce străjuiesc
valea au înălțimi cuprinse între 377–1777 m (Chindea, Lateș, 1971: 5).
Pe Valea Gurghiului sunt răspândite o serie de așezări, dintre care unele sunt
atestate documentar din vremuri mai noi sau, altele, mai vechi. Cele situate în
josul văii sunt așezări de tip adunat, iar cele din susul râului sunt răsfirate‑tipice de
munte: Bicașu, Toaca, Dubiștes, Isticelul, Arșicea, Uricea, Tireul, Ibănești‑Pădure,
Blidireasa, Zimți, Pîrîul‑Mare, Dulcea, Brădețel.
Așezările atestate de pe această vale sunt 11 la număr: Solovăstru (1853)
(Teleki, 1853: 396–399), Jabenița (1453) (Suciu, 1967: 69), Adrian (1393) (Idem:
25), Gurghiu (1248), (Ibidem: 275), Orșova (1453) (Idem 1967: 20), Cașva (1453)
(Idem: 122) Glăjărie(1760), (Istoria României, v. III 1967: 411), Hodac (1453)
(Suciu, 1967: 290), Toaca (1913) (Idem: 198), Ibănești‑Sat (1453) (Idem: 302),
Ibănești‑Pădure (Ibidem).
Istoria satelor de pe Valea Gurghiului a fost legată multe secole de cetatea și
domeniul Gurghiului. În anul august 1329, un document îl menționează pe Petru
Georgyu (Documente, 1955: 537). Cetatea este însă atestată abia din anul 1364,
cu ocazia unei adeveriri a lui Dionisie, voievodul Transilvaniei. Acum, alături
de castelanii cetăților Deva, Hunedoara și Ciceu, apare și Iohannis Lepesde
Gurghenîn calitatea sa de castelan al cetății Gurghiu (Barabas,1895: 133).
De la începuturile ei, cetatea a fost concepută de către regalitatea maghiară
drept un punct de supraveghere a secuilor din scaunul Mureș, dar și un obstacol
în calea circulației populației, în primul rând a iobagilor înspre Moldova. Deci,
nu întâmplător, până la mijlocul secolului al XVI‑lea va fi reședința permanentă a
comitelui secuilor și a voivodului Transilvaniei (Documente, 1955: 537).
Domeniul cetății Gurghiu, fără a-i fi înscrise și satele aparținătoare, este
menționat prima oară în anul 1426, pentru ca în anul1453 să fie înscris lui Iancu
de Hunedoara și fiilor săi, Ladislau și Matei. Cât timp a fost în stăpânirea acestora
nu se cunoaște, dar este sigur că din a doua jumătate a secolului al XV‑lea, atât
cetatea, cât și domeniul și‑au schimbat stăpânii, datorită conjuncturii politice și
economice a vremii. Astfel, domeniul a fost donat, zălogit și răscumpărat, dar
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tot timpul a fost tratat ca un domeniu fiscal (Szabo, 1895: 119). Domeniului îi
aparțineau 21 de localități, unele fiind din punct de vedere geografic în afara Văii
Gurghiului. Așezările Zimți, Blidăreasa, Dulcea, Ibănești‑Pădure, Tisieu, Toaca,
Dubiștea, Larga sunt semnalate în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea sau chiar
mai târziu, și atunci ca și cătune ale altor sate. Glăjăria intră în documentația
vremii din a doua jumătate a secolului al XVIII‑lea. Statisticile atestă în satele Văii
Gurghiului o populație masiv românească, exceptând parțial Glăjăria și Gurghiul
(Ursuțiu,1972: 187–196).
Principalele îndeletniciri ale locuitorilor satelor de pe vale sunt agricultura,
creșterea animalelor, meșteșugurile generate din necesitățile vieții, lucrul la
pădure, ce se va intensifica mult către jumătatea secolului al XIX‑lea și care a
înlesnit tot timpul dezvoltarea meșteșugurilor și instalațiilor tehnice populare.
Agricultura se practică îndeosebi în zona luncii create de Valea Gurghiului,
dar și pe dealurile defrișate. O parte a hotarului satelor era rezervat pentru
pământul alodial al domeniului, iar o altă parte sesiilor iobăgești; pentru folosirea
acestora, iobagii trebuiau să presteze obligații în natură și muncă.
Cerealele cultivate în hotarul satelor sunt: grâul de toamnă și de primăvară,
secara, ovăzul. Pe lângă acestea, într‑o cantitate mai mică, și alte semănături ca:
meiul, hrișca, lintea, fasolea, inul și cânepa. Anul 1687 consemnează ½ găleată
de porumb însămânțată, apoi anul 1688 trei mierțe de porumb care a pierit din
pricina vremii reci. În anul 1677 o claie de grâu îmblătită a dat 1,3 mierțe, și tot
atunci una de secară (Ibidem) (Fig. 1).
Dezvoltarea vieții economice și cerințele mereu crescânde ale populației au
dus la perfecționarea și dezvoltarea industriei țărănești, dar și a meșteșugurilor și
meseriilor. Începând din secolul al XVII‑lea, iau naștere manufacturile (ateliere
mari), prima formă a industrializării, bazată pe divizarea muncii și pe tehnica
manuală, constituind etapa pregătitoare de trecere de la mica producție la marea
industrie mecanizată.
Industria țărănească.
Morile.
Pentru veacul al XIII‑lea sunt menționate în Transilvania 26 de mori, iar în
veacul al XIV‑lea sunt pomenite 159 de mori, dintre care 10 cu câte două roți și 6
cu câte trei roți. Fără îndoială că numărul morilor a fost mai mare de 26 în secolul
al XIII‑lea,iarîn veacul al XIV‑lea ajung la 159 (Istoria României, v. II 1962: 225).
Pe Valea Gurghiului sunt amintite în documente morile țărănești abia foarte
târziu (Orșova 1652, Adrian 1665). În declarațiile iobagilor cu ocazia conscripției
din anul 1785, cei din Ibănești spun că „mori și în hotaru nostru și în vecini avem
destule” iar cei din Hodac–un număr de 9 mori (Mera, 1980: 170,165; Marc, 2010:
476, 475).
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Din informațiile statistice pentru anul 1724 reiese că la Adrian, Cașva și
Jabenița nu se consemnează nicio moară, la Hodac sunt 9, la Ibănești 4, la Orșova
4 și la Runk 2 mori. În anul1957, pentru toată Valea Gurghiului sunt amintite 24
de mori: la Hodac 7, Ibănești‑Pădure 4 (Magyar statisztikai, 1896: 214–216).
Cercetările de teren realizate între anii 1972–1973 pentru sfârșitul secolului al
XIX‑lea și prima jumătate a secolului al XX‑lea au scos la iveală un număr de 58
de mori pe toată aria Văii Gurghiului, dintre care un număr de 16 mori erau în
stare de funcționare, chiar dacă unele dintre ele fiind acționate de motor electric.
Majoritatea morilor au fost distruse de inundațiile din anul 1970, de altfel ca și
celelalte categorii de instalații cu roată de apă (Badea mss. 1970: 7) (Fig. 2).
Uleinițele.
Aceste instalații pentru producerea uleiului ce se obținea din semințe de
dovleac, in, cânepă sau jir au existat relativ puține la număr, raportate la populația
numeroasă a Văii Gurghiului, dar și la numărul celorlalte instalații. Totuși
fenomenul este justificat prin faptul că uleiul din astfel de semințe se folosea
numai în posturile mari de peste an și în cantități relativ mici, iar cel din floarea
soarelui se făcea la presa mecanică din Reghin.
Cercetările efectuate pe Valea Gurghiului au scos la iveală două tipuri
de zdrobitori: 1. zdrobitoarea (piua) de mână care se folosea pentru jufă și 2.
zdrobitoarea cu săgețiacționate de apă. Au fost identificate și trei tipuri de teascuri:
1. teascul cu pene verticale („zăvoare”), 2. teascul cu pene orizontale, 3. teascul cu
grindă și șurub de lemn, sau mai nou de fier (Ibidem: 12) (Fig. 3).
Pivele și vâltorile.
Din scriptele domeniului Gurghiului reiese că în zonă au existat un număr
foarte însemnat de pive și vâltori. Astfel la Ibănești (1652) sunt menționate 8, la
Hodac 9, la Cașva 2. Iobagii au fost obligați să dea anual cetății de fiecare pivă,câte
4 coți de postav. Aceste date sunt îmbogățite cu declarațiile iobagilor la 1785, când
cei din Ibănești spun că în afară de mori „sunt vâltori și pive din care putem c(h)
ereșc(h)edui (obține câștig- n.n), aproape de o sută”, iar la Hodac peste 30 de pive
și vâltori (Mera, Marc, loc. cit.).
În urma investigațiilor efectuate pe teren, reiese că pe întreaga Valea Gurghiului
de la sfârșitul secolului al XIX‑lea și a doua jumătate a secolului al XX‑lea, au
existat un număr de 12 pive și 24 de vâltori. Construcțiile acestor instalații erau
realizate din „șoși” și căptușite cu scândură, mai demult acestea erau din bârne cu
încheietori. Debitul mare de apă față de alte văi de pe Mureșul Superior, a făcut
posibilă folosirea unui număr de 8–12 ciocane mari cu coadă. Construcțiile se
acopereau cu draniță în patru ape, roțile motrice erau de obicei cu cupe căptușite
în cazul în care apa se primea pe deasupra, ori necăptușite–când apa se primea pe
dedesubt (Irimie, 1967–1968: 476).
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Pivele aveau în mod obișnuit și vâltori pentru țoale, care au fost prezente și
pe lângă mori, în localitățile unde nu s‑au găsit pive. De altfel, vâltoarea nu era
condiționată doar de pivă, ea putea să existe și separat, folosită de fapt la spălatul
țoalelor. Într‑o vâltoare intrau 4 țoale care trebuiau să se vâltorească 24 de ore.
Pivarii din Ibănești și Hodac mergeau după pănuri în Câmpia Transilvaniei,
până către Turda, Cluj, Dej, Beclean și pe Valea Târnavelor. La câmpie mergeau cu
căruțele după pănuri și tot ei le duceau înapoi. Pivăritul era plătit pe stânjen sau
pe metru, de obicei pe bani sau chiar pe bucate, după cum era înțelegerea.
Pivele trebuiau să dea un randament de 30 stânjeni de pănură pe o troacă,
deci la 2 ciocane în timp de o zi și o noapte. Normal că randamentul era în funcție
de debitul apei, starea instalației și priceperea pivarului.
Cutreierând Câmpia Transilvaniei și o parte din Zona Târnavelor, pivarii și‑au
menținut instalațiile în stare de funcționare pe tot parcursul anului. Pănura din
care se confecționau piesele de port (cioarecii, sumanele, glugile, obielele) trebuia
dată la pivă ca să se bată, pentru a se îndesa și uniformiza.
Modernizarea mereu crescută care a pătruns în zona rurală face ca pănura
țesută în casă să fie tot mai mult înlocuită cu produse ale industriei orășenești,
de aici vine și tot mai mica importanță a industriei țărănești de pivărit (Ibidem:
477–479) (Fig. 4).
Joagărele.
Identificarea exploatărilor forestiere, cât și necesitățile mereu crescânde de
construcție a locuințelor și anexelor datorită creșterii rapide a populației în a doua
jumătate a secolului al XIX‑lea, au dus pe Valea Gurghiului la apariția joagărului
cu roată de apă. Primele joagăre au apărut la sfârșitul secolului al XIX‑lea, urmând
să se înmulțească din secolul al XX‑lea și până în prezent.
În aceste joagăre se tăiau bușteni groși de stejar și mai ales de brad. Scândura
era tăiată în lungul bușteanului pe mai multe categorii. Cea tăiată de pe margini–
rotundă pe o față, era numită lăturoaie și era folosită la confecționarea gardurilor.
Poșta avea cea mai mare grosime, de cca. 5 m, și era folosită la confecționarea ușilor
și ferestrelor. Scândura tăiată mai subțire decât poșta, de cca. 2,5 cm era numită
scândură de un țol și era folosită la poditul caselor. Cea de trei sferturi (1,75 cm)
și cea de o jumătate de țol era folosită la înfundat. Pentru tăierea buștenilor în
joagăr, proprietarul lua vamă tot a cincea scândură sau a patra pentru cei care
comercializau și tot a șaptea pentru cei mai săraci, care nu se ocupau de comerț.
Cu timpul, aceste joagăre au produs și ele pentru schimb. Materialul lemnos
transformat în scânduri era dus cu căruțele la târguri sau la comandă în satele
din Câmpia Transilvaniei, apoi schimbat cu cereale sau vândut pe bani (Chindea,
Lateș, 1971: 101–106).
Pe apa Văii Gurghiului nu au existat multe joagăre, la număr s‑au găsit 6 din
totalul de 21 aflate pe întreaga arie. Restul apar repartizate: 5 pe Tireu, 8 pe Isticeu,
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și câte unul Cașva și Orșova. Ultimul joagăr de pe Râul Gurghiu a fost în cadrul
complexului de la Solovăstru, construit în anul 1937 și demolat în 1946, când a
fost oprit de autorități (Badea mss.: 15–16) (Fig. 5).
Meșteșugurile.
Zona montană a Văii Gurghiului a oferit lemnul de toate esențele din belșug,
favorizând astfel dezvoltarea unei puternice industrii țărănești și a unei diversități
însemnate de meșteșuguri. Până nu demult, toate construcțiile erau realizate
în exclusivitate din lemn, la fel și majoritatea obiectelor de strictă necesitate
(lingurile, gălețile, covețile, vasele pentru stână, uneltele agricole, carul, sania,
instalațiile tehnice).
Dacă uneltele mai simple erau realizate de fiecare gospodar, pentru anumite
produse speciale care necesitau o îndemânare deosebită, se dezvolta o ramură
care nu lucra doar pentru o piață, ci pe comanda specială a unei clientele sătești
(Ibidem: 21–22).
Dulgheritul.
Uneltele principale de care se folosea dulgherul erau: fierăstrăul pentru retezat,
ciocanul, cuțitoaia, dăltițele pentru scobit, barda pentru cioplit, securea pentru
despicat, sfredelul pentru găurit, mosorul cu ață pentru marcarea liniilor drepte.
Cioplirea buștenilorse făcea la „ață”: sfoara înmuiată în apa înnegrită cu praf de
cărbuni era fixată de cele două capete ale bușteanului și întinsă bine. Se prindea
apoi sfoaracu două degete de la mijlocul lungimii ei și se trăgea în sus. Lăsată
liberă, sfoara lovea lemnul, marcând o dâră neagră, după care meșterul se ghida
ca să cioplească drept. Meșterii dulgheri construiau casele și anexele gospodărești
din bârne de stejar cu încheietori, apoi în șoși.
Butnăritul.
Meșteșugul butnăritului a fost practicat de către meșteri specializați, care
confecționau produsele atât pentru nevoile satului, cât și pentru târgurile de
pe Mureș și Câmpia Transilvaniei. Butnarii foloseau ca materie primă pentru
confecționarea doagelor lemnul de molid, stejarul și rareori dudul. Lemnul cel
mai frecvent utilizat era totuși molidul, acesta trebuia tăiat din pădure toamna,
când era mâzga oprită și lemnul era îndesat, apoi se curăța de crengi și coajă și
se alegea de la cioate în jos. Dacă lemnul nu crăpa drept, nu putea să fie folosit
pentru doage. Bușteanul, secționat la 1–2-3 m, se crapă cu securea și „zăvorul”
(icul de lemn și măciuca) la o grosime de 3 cm, ori dacă era mai scurt, cu cuțitul
de despicat. Materialul pentru doage astfel obținut se ținea la soare să se usuce
timp de 1–2 săptămâni, după care intra la atelier.
Pentru confecționarea cercurilor se folosea lemnul de alun recoltat toamna
târziu, „când mâzga stătea în loc”, pentru că altfel se putea rupe. Lemnul de alun
era crăpat, apoi tras în cuțitoaie și făcut colac, pentru a fi pus la păstrare la loc
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umbros și umed. După ce se măsura pe vas, i se făcea „barbă” unde trebuia să se
încheie, apoi se trăgea pe vas și se bătea cu ciocanul de lemn.
Uneltele folosite de butnari erau: fierăstrăul, securea, cuțitul pentru despicat,
compasul, cuțitoaia dreaptă, cuțitoaiele curbate, tesla, jilăul (unul mare, două
mici), sgârieciul, gărdinariul, scaunul pentru jilău.
Butnarii confecționau berbințe pentru brânză de diferite mărimi, căzi, ciubere
pentru spălatul hainelor, pentru stână, găleți, fedeleșe, cofe, butoaie. Produsele
meșterilor satisfăceau nevoile văii și ale satelor învecinate, apoi cele ale unor
târguri, având ca singuri concurenți pe meșterii din Munții Apuseni (Ibidem: 22)
(Fig. 6).
Lingurăritul.
Inițial, lingurarii se ocupau de confecționarea mai multor categorii de obiecte:
linguri pentru bucătărie, de stână, pentru cereale; coveți, crinte pentru ciobani,
troace, cozi de unelte, furci din lemn, coșărci. Pe Valea Gurghiului, satul specializat
în confecționarea coveților, lingurilor și fuselor era Cașva. Celelalte categorii de
obiecte se confecționau și în alte localități (Ibănești, Hodac, Toaca, Adrian). Tipul
de lucru cel mai intens este de la sfârșitul verii până spre primăvară. Meseria s‑a
moștenit din tată‑n fiu, produsele lor au fost și sunt foarte apreciate la târguri.
Materialul cel mai frecvent folosit era plopul, care se recoltează începând de la
diametrul de 10–15 cm și până la 1 m. După aspectul exterior meșterul cunoaște
lemnul fără noduri, care se va crăpa ușor și va fi rezistent. Plopul se recoltează
în tot timpul anului din pădure, după doborâre lemnul se fasonează, apoi se
taie în bucăți de 2–3 m și se transportă cu căruța acasă. Urmează apoi tăierea în
trunchiuri de cca. 30 cm pentru linguri mici și alte dimensiuni pentru celelalte
categorii de obiecte.
Uneltele folosite de meșteri erau confecționate de fierarul satului: firezul,
securea, securicea, securea de cioplit, tesla, scoaba, cuțitul și cuțitoaia (Fig. 7).
Confecționarea lingurilor. Materia primă preferată este plopul. Odată
materialul secționat după nevoile categoriilor de obiecte ce se confecționează,
sunt respectate următoarele faze de lucru:
I.
Crăpatul în două se făcea cu securea, apoi fiecare jumătate se despica în
sferturi și optimi.
II.
Lospitul consta în cioplirea optimilor cu toporașul.
III. Ușuratul se executa tot cu toporașul, când lingura începea să prindă
formă.
IV. Cioplitul se făcea cu o secure mai îngustă la gură, când lingura prindea
mai multă formă.
V.
Tesluitul se făcea cu tesla, de fapt era momentul când începea să se
formeze găvanul lingurii.
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VI.

Făcutul din cuțit era faza de lucru când lingura se așeza între genunchiul
stâng și piept, apoi se sprijinea cu coada pe genunchiul drept și se
cioplea înspre afară. Pentru a se subția coada lingurii, se ajusta găvanul,
apoi se făceau crestăturile de la baza cozii.
VII. Scobitul era realizat cu ajutorul „scoabei”, când găvanul se subția pe
dinăuntru în felul următor: lingura se sprijinea cu coada pe piept și cu
găvanul în căușul palmei; apoi scoaba era condusă de mâna dreaptă și
împinsă cu degetele mâinii stângi. Tot la fel se lucra și din partea opusă.
VIII. Uscatul se făcea la grindă (Ibidem: 23–25).
Fusăritul.
Confecționarea fuselor
Fusele se confecționează tot din lemn de plop, folosindu‑se uneltele specifice
și trecându‑se materia primă prin anumite faze de lucru.
I.
Crăpatul–dintr‑un trunchi de „două palme” se realizează cu securea, la
fel ca pentru linguri.
II.
Lospitul–se cioplește cu securea „din mare”, obținându‑se o „lospă” mai
groasă la un capăt și mai subțire la celălalt.
III. Cioplitul ‑cu securea se dă în mare forma de fus în patru muchii.
IV. Uscatul–se face în lejniță la fum, unde se ține 3–4 zile la foc mare.
V.
Mutlitul–se face cu cuțitul, rotunjindu‑se partea de la mijloc în jos.
VI. Trasul în piept–se face cu cuțitul, fusul sprijinindu‑se cu un capăt în
piept iar cu celălalt într‑un butuc, apoi se trage cu cuțitul înspre piept.
VII. Oblitul–se execută cu cuțitul, subțiindu‑se lemnul la cele două capete,
în așa fel încât la rotire să fie drept.
VIII. Strunjitul–se face într‑un strunguleț foarte simplu, cu sfera încolăcită
pe lângă capul ce ține presa între pop și cepuș. Fusul se pune în rotire
prin mișcări alternative de tragere în jos și de împingere în sus.
IX. Vopsitul unor cerculețe ornamentale se face pe fus tot la strung, cu o
vopsea obținută din frunze pentru culoarea verde și iască pentru maro
(Ibidem: 25–26).
Celelalte categorii de produse confecționate de meșterii specializați au fost:
covețile, pentru care se folosește lemn de plop și fag; crintele pentru stână, la care se
întrebuințează plop, salcie și paltin; troacele se făceau din jugastru, paltin sau plop;
cozile de sapă erau din alun, salcie sau plop; la cotețele pentru porci era preferat
arinul, fagul și plopul. Coșărcile și măturile din nuiele le confecționaumeșterii
țigani (Ibănești, Hodac).
Producția de fluiere a satisfăcut la început nevoile locale, iar mai târziu au
început să se producă pentru vânzare la târguri, mărindu‑se în acest fel numărul
meșterilor. Pentru confecționarea lor se foloseau: lemnul câinelui, alunul, prunul
și cireșul sălbatec.
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Lemnul pentru fluiere se recolta pe tot parcursul anului, dar exista preferință
pentru perioada când nu mai circula seva, deoarece materia primă se usca mai
ușor. Se alegeau mlădițele mai drepte cu diametrul de 2–3 cm și se tăiau la lungimi
diferite, după mărimea fluierului. Tăierea se realiza cu ajutorul unui firez mic,
iar materialul necesar pentru 150–200 de fluiere se transporta într‑o pereche de
desagi.
Meșterii foloseau o serie de unelte pentru făurirea fluierelor: firezul, oblitorul,
sfredele de diferite mărimi, butucul, cosorul, dăltuța, cuțitașul, măsurile care
indicau distanțele dintre găuri la diferite mărimi de fluiere, dopurile de legat gura
fluierelor cu metal turnat, lingura pentru turnat compoziția, suveacul, drodul (o
sârmă lungă cu care se scoteau din nou dopurile pentru ajustare) (Alexandru,
1965:271–305) (Fig. 8).
Fazele de lucru la fluiere
I.
Oblitul se făcea la scândura de îndreptat materialul pentru fluiere
(„oblitorul”).
II.
Găuritul cu sflederul–loza se găurea pe măduva lemnului în pătrare.
III. Trasul de coajă era operația prin care se înlătura coaja cu ajutorul
cosorului. În cazul lemnului prea gros, acesta se cioplea până se subția.
IV. Uscatul se făcea pe poliță deasupra sobei.
V.
A doua oblire se făcea dacă materialul s‑a strâmbat în timpul uscării,
adică se reteaza capătul de sus cu cosorul.
VI. Rasul cu sfredelul pe dinăuntru era necesar pentru a îndepărta „scama”
de la prima sflederire.
VII. Trasul pe genunchi se făcea cu cosorul.
VIII.	Șlefuitul se realiza cu hârtie sticlată.
IX. Legatul se făcea cu ajutorul dopului de legat, turnându‑se cositor topit
care pătrundea în șanțurile tăiate. După răcire se curăța cu cosorul.
X.
Vrenatul cu dăltuța–se împungea gaura de vrenat, iar vreana se lucra cu
cuțitașul pe dinafară, apoi se tăia în interior.
XI. Dupatul–se punea dopul făcut din pătrare bine uscate de loză și rotunjite
din cosor.
XII. Măsuratul găurilor se făcea la fiecare mărime de fluier în funcție de
măsura lui. Cu ajutorul dăltiței se realizau 6 găuri, apoi se rădeau cu
cuțitașul, și la urmă se netezeau cu suveacul.
XIII. Vopsitul se făcea cu zeamă fiartă de arin, măceș, prun sau măr. Înainte,
fluierele nu se vopseau, ci se lăsa culoarea lemnului.
Fluierașii din Hodac au realizat în mod curent fluiere cu dop de mărimea I și
a II‑a, mai puțin de a III‑a și a IV‑a. La comandă făceau și fluierele gene, cavale,
piculine. Câteva familii au lucrat ca salariați ai cooperativei meșteșugărești, dar
cei mai mulți pe cont propriu. Casa de creație din Târgu Mureș a înființat o
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școală în Hodac, care a avut scopul de a continua această tradiție cu elevii școlii,
punându‑le la dispoziție un instructor salariat (Chindea, Lateș, 1971: 107)
Rotăritul.
Rotarii erau acei meșteri care nu confecționau atât roțile, cât și carul cu căruța.
Tot ei făceau plugurile din lemn, grapele și teleguțele. Pentru confecționarea
butucilor de la roți se întrebuința strungul din lemn, acționat cu roată de
mână. Acești meșteri aveau un inventar destul de numeros de unelte: dălți de
diferite mărimi și profile, cuțitoaie demai multe dimensiuni,sfledere potrivite
operațiunilor, linguroaie pentru curățitul găurilor la butuci, securea, barda,
măsură pentru spițe și fierăstraiele.
Fierăritul.
Cercetările efectuate au dus la un inventar foarte bogat de obiecte confecționate
în atelierele de fierărie de pe Valea Gurghiului. Fiecare sat avea fierarul propriu,
cele mai dezvoltate aveau 2 sau chiar 3 fierari. Încă în jurul anului 1900 se
confecționau foi acționați cu mâna, ce suflau aerul la vatră prin alternanță. Mai
târziu s‑au răspândit foalele mari acționate cu piciorul.
Pentru vânătoare se confecționau diverse capcane din fier ca de exemplu:
pentru urși, vulpi și alte animale mici. Interesantă este diversitatea de soluții
tehnice folosite la realizarea acestor piese atât de ingenioase. Pentru pescari erau
confecționate diferite cârlige și mai ales ostiile de diferite mărimi.
Agricultura i‑a solicitat încă destul de mult pe fierari. După ce s‑a trecut
la carul legat cu gânjuri, de la roțile fără raf la cele legate cu fier, a trebuitsă fie
executate o mulțime de piese pentru acestea. Fiarele și cuțitele executate pentru
plugurile cu corn de lemn, ce îmbogățesc astăzi patrimoniul muzeelor, erau făcute
tot de acești meșteri, la fel ca și potcoavele pentru animale, piedicile pentru cai,
botnițele pentru viței, lanțurile și țapinele.
Toți meșterii erau nevoiți să apeleze la fierari, adică dulgherii, rotarii, cojocarii,
olarii, fluierarii, covătarii, butnarii și drănițarii. Amintim că fierarii confecționau
anumite legături la sulurile morilor, grindeele altor instalații, zăvoarele, grădelele
pentru ferestre, scoabele și frigările. Trebuie să menționăm că fierarul făcea și
piesele necesare procesului său de muncă: nicovalele, baroasele, dar și alte unelte
mărunte (Fig. 9).
Olăritul.
Olăritul s‑a practicat numai în Gurghiu, unde a luat ființă către jumătatea
secolului al XIX‑lea fabrica de porțelan a lui Trepera, care a funcționat până după
primul război mondial. Nu se cunoaște dacă acest Trepera a găsit sau nu meșteri
locali la acea vreme, cert este însă faptul că din anul 1870 încoace au existat 8
familii de olari: Maghyaroși Iosif, Kerekszegy Ioan, Febian Francisc, Fabian Iosif,
Kiss Aron–venit de lângă Odorhei ca ucenic la olarii din Gurghiu în anul 1880,
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Kiss Ștefan, Kiss Peter (singurul olar care a mai lucrat până în anul 1970 împreună
cu fratele său Kiss Ștefan) (Chindea, Lateș, 1971: 98–99).
Olarii din Gurghiu au confecționat vase, olane pentru cuptoare, cahle și
jucării. Toate aceste produse satisfăceau nevoile oamenilor de pe Valea Gurghiului
și a Târgurilor din județ: Rîciu, Deda, Brîncovenești, Reghin și Târgu Mureș.
Acest fenomen s‑a petrecut după al Doilea Război Mondial, pentru că cei mai
bătrâni olari nu mergeau în târguri, ci vindeau produsele la țigani, pe care aceștia
le comercializau la rândul lor.
Materia primă folosită la confecționarea produselor de ceramică era lutul roșu
și spoiala. Lutul roșu se procura din cimitirul din localitate, acesta se utiliza la confecționarea vaselor de uz casnic. Pentru celelalte categorii (cahle, jucării, olane),
lutul roșu se amesteca în proporție de 1 la a 3‑a parte cu spoială. Uniformizarea
într‑o singură pastă a lutului roșu cu spoiala se făcea prin călcarea cu picioarele și
mâinile, apoi se tăia din nou din bloc cu cuțitul și se frământa din nou.
După ce se confecționau vasele la roată, se puneau la uscat pe polițe, apoi erau
introduse în cuptor, unde se ardeau timp de 4 ore.
Smalțul, cumpărat din comerț și măcinat la râșniță, se dizolva în apă, apoi
era aplicat pe obiecte cu ajutorul unei linguri. În cazul în care se dorea vopsirea
în verde, atunci operația era puțin mai complicată. Verdele se obținea din aramă
oxidată cu sare și arsă în cuptor împreună cu o cantitate de piatră albă de râu.
După ardere acestea se măcinau și se amestecau cu smalțul apoi seaplicau pe
obiecte. Astfel, smălțuirea putea fi roșie (culoare care o dădea lutul roșu după
ardere) și verde după procedeul amintit. Pentru confecționarea cahlelor, jucăriilor
sau a altor obiecte decorative, se foloseau tipare din ghips (Fig. 10).
În zona Văii Gurghiului, meșteșugurile sunt atestate încă din perioada medievală. Primele mici ateliere meșteșugărești de rotărit și fierărie produc uneltele
necesare muncilor agricole. Cu timpul au luat ființă și altele, numărul lor variind
în funcție de necesitățile zilnice ale populației.
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MAGIA MANEI ÎN CULTURA POPULARĂ
DIN MARAMUREȘ
PAMFIL BILŢIU
Baia Mare, Maramureș
The magic of manna in the folk culture of Maramureş
Based on our direct field research, we have dedicated this study to a very rich
chapter of magic, that of manna (abundance), as it appears in the folk culture of
Maramureş.
In the first part we analyzed the concept of the manna in the Romanian and the
universal folk culture, but also the categories of rites through which the magic of
the abundance is performed.
We reserved the investigation part to the rites of defense, conservation and
magical stimulation of the fields production. In this chapter we have focused on
the rites that are practiced at certain times considered by people to be critical:
the beginning of ploughing and sewing. We have reserved due space to the study
of the rites related to the abundance of the fields in the spring customs, which
represent a large category, then in the rites within the winter customs.
A large of our research was dedicated to the rites related to the defense and magical
stimulation of animal products abundance. In this chapter too, we focused on
the rites dedicated to critical moments: taking out the sheep, climbing the sheep
in the mountains, the first milking. In our research, we have dealt extensively
with the categories of rites related to the defense and stimulation of cow milk
production.
A chapter of our study approaches the magical practices of stimulating tree
fruits abundance, some preserved in traditional customs such as the threat to the
barren tree. In this chapter we analyzed reminiscences of the stimulation of the
manna of the trees in the old carols, such as “White apple flowers”.
Another chapter of our research is dedicated to the rites of stimulating the
abundance of poultry products.
A complex chapter is devoted to the rites of taking away the manna of milking
animals.
I have reserved an equally extensive chapter to the rites of getting back the manna
of milking animals, at the end of the research.
Keywords: manna, rite, animal, custom, tree
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Î

n cultura populară maramureşeană, magia manei s‑a conservat în
impresionanta ei bogăţie şi varietate. Drept argument ne slujeşte numărul
mare de practici ritualico‑magice, legate atât de apărarea şi conservarea manei,
cât şi cele legate de stimularea şi întoarcerea ei.
Mana a suscitat un interes aparte din partea specialiştilor români şi străini
care au studiat diversele ei aspecte, inclusiv conceptul de mană. După Mauss mana
este în acelaşi timp calitate, substanţă şi activitate (Mauss, Hubert, 1996: 137). Gh.
V. Brătescu tratează pe larg conceptul de mană, subliniind că cel mai important
sens al acesteia, în credinţele populare, este cel de substanţă alimentară, în
special grâu şi lapte, reflectându‑se, aici, o consecinţă a îndeletnicirilor populaţiei
carpato‑danubiene. Mana înseamnă, la un popor de agricultori şi păstori, prin
excelenţă, o calitate deosebită a grâului, laptelui sau a câmpului şi a vitelor. În
afara grâului şi laptelui, mana a constituit un atribut al unor substanţe alimentare:
mana ca rod al viei, mana pomilor (fructelor), mana albinelor (Brătescu, 1985:
59). Gheorghe Pavelescu subliniază că cele mai multe practici magice sunt legate
de protejarea, sporirea şi conservarea manei. Acelaşi autor este de părere că toate
riturile magice în legătură cu ocupaţiile cele mai diferite ale omului au ca scop
sporirea sau păstrarea manei şi se leagă şi de reuşita îndeletnicirilor respective
(Pavelescu, 1944: 38–39).
Trebuie să subliniem că aglomerarea de practici magice, având ca finalitate
conservarea manei, o întâlnim în o serie de momente care în accepţia omului din
popor erau critice şi caracterizate „gingaşe”: scoaterea oilor, urcarea lor la munte
şi constituirea turmelor, la fătarea vacilor, precum şi la anumite sărbători de peste
an: Sângeorzul, Blagoveştenia, Sfântul Andrei, Rusalile, Crăciunul, Anul Nou. La
astfel de sărbători se credea că duhurile malefice sunt cu mult mai active.
Practicile magice de protejare, stimulare şi întoarcerea manei le putem
categorisi în trei grupe: a). Practici ritualico‑magice bazate pe cumulul magic,
în componenţa cărora intră mai multe piese de instrumentar magic, substanţe,
agenţi magici, alimente etc.; b). Practici magice simple; c). Practici magice
combinate alcătuite fie din piese de instrumentar magic, fie din agenţi magici,
alimente, elemente de cult bisericesc, plante etc. Desigur, ca şi practicile magice
generalizate în magie, şi cele legate de mană cuprind în componenţa lor formule
orale la care se adaugă o gestică ritualică mai mult sau mai puţin dezvoltată. Să
mai adăugăm că într‑un mare număr de practici piesele de instrumentar, precum
şi alte elemente utilizate erau preparate magic în scopul eficientizării riturilor.
Dacă anumite vrăjuri precum cele de luat mana vacilor erau oficiate de babe
meştere, marea majoritate a riturilor legate de mană erau oficiate şi cunoscute
de gospodinele din oricare familie. Să luăm spre exemplu riturile la scoaterea
animalelor, pornirea plugului sau cele oficiate la sărbători.
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Pornirea plugului era unul dintre momentele critice, drept urmare, ocaziona
o serie de rituri, unele cu deschidere către stimularea manei. „Când să iesă cu
plugul din ocol îi bine să pui la plug băniţă, să să facă bucatele” (Deseşti). „Când
ieşem cu plugu’ să punè su’ car on blid cu grâu, on ou şi o găleată cu apă. Când
pleca plugul să stropea cu apa plugu’, animalele şi omu’. Grâu’ era aruncat pă plug,
ou îl spărjei sau aruncai păste casă ca să fie roadă bună” (Botiza).
Ritul este din categoria celor bazate pe cumulul magic. Apa îndeplineşte o
dublă funcţie de purificare şi de fertilitate. Oul semnifică un principiu generator
şi fecund, de aceea este prezent în riturile fertilităţii şi în sărbătorile de renovare
a naturii (Evseev, 1998: 338). Grâul e simbolul hranei ce asigură imortalitatea.
Grâului i se asigură o origine divină, de aceea este prezent în toate obiceiurile
calendaristice, în care constituie şi un mijloc de stimulare a fertilităţii (Evseev,
1998: 166–167).
Sunt numeroase şi interesante riturile la scoaterea plugului prin multitudinea
elementelor lor componente, unele asociind şi cultul focului. „Când se scoate
plugu’ în spate, sub căruţă, se pune un ou, o lopată de jar şi sare. Femeia înconjoară
caru’ cu o foarfecă, taie păr, la fiecare rotire, din fruntea animalelor, care se pune
pe foc cu un grăunte de tămâie. Cu un grăunţ de ai se face cruce în frunte la
animale. Când iesă căruţa apa se aruncă pe plug pentru a fi recolte bune şi a fi
feriţi plugarii şi animalele de vânturi rele şi necurăţănii” (Văleni, Maramureş)
(Bilţiu, Bilţiu, I, 2009: 77–79). La Săcel, pentru stimularea manei câmpului, când
se iese cu plugul la arat, la ambii cai li se leagă sub coamă un mic săculeţ în care se
pun trei grăunţe de grâu, trei bucăţele de tămâie şi trei bucăţele de sare grunjoasă.
Sarea şi grâul se pun pentru rodul pământului, iar tămâia pentru apărarea cailor
(Grad, Pop, 2012: 323–324).
În acest rit, în afara unor elemente de largă răspândire în magie precum
sarea, grâul, tămâia şi focul, joacă un rol important şi părul animalelor. În vechea
simbolistică vegetaţia se prezenta ca un fel de păr crescut pe corpul gliei. Pletele
lungi, părul despletit al femeilor mai erau asimilate şiroaielor de ploaie căzând
din înălţimile cerului (Evseev, 1998: 354).
Începutul aratului ocaziona o serie de practici ritualico‑magice. Capătă o
importanţă aparte ritul primei brazde. „De mult, în jurul grădinii să trăjea o
brazdă.” Este prezent în această practică cercul magic protector. Ca urmare a
procesului de încreştinare, în unele sate, ritul primei brazde lua formă de cruce.
În scopul stimulării manei, sub prima brazdă se îngropa un ou „să fie
roadă bună” (Vişeu de Jos) sau „un mălai” (Bicaz). La Rogoz mălaiul se mânca
în comun de plugari, iar ce rămânea se îngropa sub prima brazdă. În alte sate
(Mara, Borşa, Şieu), prima brazdă se întorcea pe o pâine sau o turtă coaptă pe
sobă (Bilţiu, Bilţiu, 2009: 80). La Călineşti, la pornitul plugului, prescripţiile
ritualice impuneau ca plugarii să mănânce împreună la tarla o pâine neîncepută.
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Funcţia ritului de stimulare a manei câmpului ne este certificată de formula orală,
rostită de gospodine când puneau pâinea în traista plugarilor. „Io v‑am pus pâine
neîncepută, / Să fie recoltă multă, / Multă, multă şi întreagă / Cine samână să
şi culeagă.”
Practica asociază mâncatul pâinii în comun, mai răspândit în folclor, iar
pâinea ca şi colacul asigură succesul în toate treburile gospodăreşti, inclusiv
câmpul, podgoria, vitele (Caraman, 1983: 476). Este limpede că apa îndeplineşte,
în riturile legate de pornirea plugului, o funcţie fertilizatoare, aşa cum ne‑au
sugerat şi performerii. „Apa îi pântru rodu’ bogat.”
În unele localităţi se aruncau boabe în cele patru părţi ale pământului şi se
zicea: „Cum nu văd eu amu aşè să nu vadă păsările sămânţa şi s‑o mânânce”
(Deseşti). Ritul are la bază orbul magic, dar şi vechi credinţe chtoniene.
Sunt interesante şi de certă vechime riturile de protecţia manei care asociază
necromanţia. „Ca să nu mânânce păsările holda, înainte de răsăritul soarelui, o
fată fecioară ia lut de pe morminte şi o lumânare de la om mort, cu care merge la
holdă. Se dezbracă în pielea goală, aruncă lutu’ de pe morminte pe holdă, apoi ia
într‑o mână lumânarea aprinsă, în cealaltă tămâie aprinsă pe un vas. Cu acestea
înconjoară holda zicând: Cum omu’ mort nu vede nimica aşè păsările să nu vadă
holda. Cum pă cer nu să vede soarele aşè nici păsările să nu vadă holda” (Deseşti).
Ritul este axat pe cumulul magic şi asociază ritul nudităţii magice prezent la
o serie de popoare preindoeuropene, printre care şi la evrei (Muşu, 1971: 159).
Se ştie că în folclorul nostru anumite părţi ale corpului unui mort, obiecte ce au
aparţinut lui sunt prezente în magie. Aşa cum arată Ceauşanu, la toate popoarele
se crede că fiecare parte a leşului omenesc este bun de magie (Ceauşanu, 2001:
123). Acelaşi cercetător aminteşte de vrăjurile făcute cu ochii închişi, cu lut de pe
morminte (Ceauşanu, 2001: 124). Tămâia, larg răspândită în magie, aparţine de
straturi mai vechi, când era folosită la gonirea spiritelor. În afara ritului lumânării
aprinse, în această practică magică joacă un rol important analogia. În alte rituri
de protecţia manei se miza pe ritul lumânării aprinse şi efectul magic al grâului.
„Pentru a se feri grâu’ de tăciune se ia o lumânare aprinsă, se înconjoară casa,
apoi se urcă cu ea aprinsă în pod şi se stinge într‑on vas cu grâu” (Oarţa de Sus).
Unele practici de protecţia manei asociază magia hornului şi grâului. „Ca să nu
să facă tăciune în grâu se făcea on mănunchi de spice de grâu, să punea în horn
şi să zicea: Aşè să să‑ntoarcă tăciunele la holdă cum nu să‑ntoarce fumu‑n horn”
(Oarţa de Sus) (Bilţiu, Bilţiu, 2009: 82).
În sărbătorile de primăvară, datorită funcţiei lor de rituri de trecere, se oficiau
rituri de stimulare a manei, unele având ca miez cultul focului. La Sânziene, în
sate de pe valea Vişeului s‑a conservat un obicei cu valoare de unicat – umblatul
cu făclia. Făclia este construită dintr‑un ţăruş de brad, crăpat la capătul gros, care
se despica cu mai multe pene. În deschizătură se introducea multă răşină, aşchii
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de brad şi câlţi, pentru ca arderea să fie cât mai intensă. De cum se înserează,
copii şi tineri urcă pe coame de dealuri, aprind făcliile, le rotesc în jurul capului,
simulând mersul soarelui pe cer şi strigând: „Făclia, măi! sau Făclia, măi coconi!”.
După ce ajung acasă, şi făclia se termină de ars, dar încă fumegă, o dau gospodinei
care o împlântă în grădina de zarzavaturi sau în holdă, pentru stimularea
rodului (Borşa).
În obiceiurile de primăvară abundă riturile de protecţie şi de stimularea
manei. Un exemplu ilustrativ ni‑l oferă „Tânjaua de pe Mara”, obicei consacrat
celui mai harnic gospodar care iese primul la arat. Obiceiul mai persistă şi astăzi,
la Hoteni, care odinioară se practica la Sângeorz. Tânjelele sunt împodobite cu
crengi de mesteacăn, care joacă un rol de protecţie. Formulele orale, rostite de
către cel mai în vârstă cetăţean din sat, după ce îl spală pe faţă pe sărbătorit, sunt
edificatoare în privinţa funcţiei de stimulare a manei câmpului. „Mâneci largi oi
sufulca / Şi cu apă te‑oi spăla, / Ca s‑avem holde bogate / Şi la noi şi‑n alte sate.”
„Să rodească holdele hotenarilor, şugătanilor, berbeştenilor.”
Trebuie să subliniem că în cadrul obiceiului Tânjaua de pe Mara, precum şi
în varianta sa „Udătoriul” care se mai performează la Şurdeşti, a doua zi de Paşti,
performerii ne‑au sugerat că plugarul sărbătorit nu este numai o simplă persoană
exemplu de gospodar, consacrat în colectivitate prin purtarea pe tileguţă şi
spălarea lui pe faţă, ci el devine în cadrul obiceiului şi un factor mediator între
forţele chtoniene şi uraniene şi astfel joacă un rol în stimularea şi asigurarea
rodului pe cale magică.
În satul Cupşeni din Ţara Lăpuşului se mai oficiază şi astăzi un obicei complex
„Armindenul”, îndeplinind o funcţie preponderent agrară. Cel mai înalt brad,
al cărui vârf se lasă cu crengi verzi, este împodobit de ceata fetelor cu cununi
vegetale, adunate din flora spontană. De‑a lungul copacului se pune o ghirlandă
cât lungimea bradului tot din flori, denumită „cununa armindenului”, semnificând
fertilitatea ţarinei, care ne este certificată şi de faptul că odinioară se ridica în
ţarină. Astăzi armindenul se ridică în curtea bisericii.
Unele tradiţii de stimularea manei sunt axate pe cultul focului. La Sânziene,
odinioară, nu se concepea ca vreun gospodar să nu aprindă foc ritual în grădină
sau livadă. Focul era menit a combate dăunătorii biologici care perturbau mana.
„Să face foc, să nu s‑apropie de casă insecte, omide, tăt feliu de gâdigănii care
strâcă recolta.” Se credea că al cărui foc va arde mai intens va avea rod mai bogat.
Dimpotrivă cel care nu face foc va avea un an agrar slab. (Asuaju de Jos). Aprinderea
mai multor focuri rituale stă sub semnul reduplicărilor mitico‑magice. La Rona
de Jos se aprindeau şase focuri, la Bogdan Vodă, două, în unele sate câte trei, în
acord cu mistica cifrei trei (Bilţiu, Bilţiu, 2009: 69).

https://biblioteca-digitala.ro

120

Pamfil BILŢIU

Focurile ceremoniale, aşa cum arată cercetările, nu au nicio legătură cu
soarele, ce au pur şi simplu un scop de purificare, fiind destinate a arde şi nimici
toate influenţele vătămătoare (Budiş, 1999: 106).
La unele sărbători de primăvară: Sfântul Gheorghe, Florii, Paşti, Rusalii,
se puneau, în anumite puncte ale gospodăriei, ramuri verzi, cele mai multe la
adăposturile animalelor. La Paşti se înstruţau diferite puncte ale gospodăriei,
mai ales adăposturile animalelor cu crengi de tei, teiul fiind un arbore sacru şi
ocrotitor, frecvent utilizat în magie. La Sângeorz, arborele pus să protejeze mana
animalelor era rugul preparat magic prin împletire. Era de efect şi rugul înfurcit.
Aşa cum arată cercetările, semnificaţia iniţială a ramurii verzi este de ofrandă
rituală adusă zeităţilor vegetaţiei şi inclusiv de protecţie vegetală (Budiş, 1999: 88).
În obiceiurile de Bobotează copiii umblau cu Chiralexa. Din traistele lor copiii
aruncau mari cantităţi de boabe de grâu pe prispa sau în curtea gospodarului.
Formulele orale care însoţesc ritul sunt edificatoare în privinţa funcţiei obiceiului
de a stimula rodul bogat în grâne: „Grâu de primăvară / Şi‑n pod şi‑n cămară / Şi
pă prispă afară.”
În Ţara Lăpuşului, în cadrul obiceiului umblatului cu Chiralexa, de Bobotează,
stimularea manei pe cale magică capătă o formă aparte, cuprinzând, nu doar o
anumită categorie de mană, ci tot ce înseamnă prosperitate la casa gospodarului.
După ce capul familiei însoţit de un copil înconjoară casa cu păpuşa ceremonială,
cu care se primeşte preotul, când dau să intre în casă li se închide uşa şi are loc
un dialog magic al celor doi cu cei din casă. „–Voi, pă unde aţi umblat, / Ce
semne voi aţi aflat? / ‑Noi, pe unde am umblat, / Bune semne am aflat. / Am
văzut holde de grâu, pline de secerători. Am văzut cară pline cu saci de grâu.
Am văzut cară încărcate cu mălai mergând la moară. Am văzut pomi încărcaţi
de rod. Am văzut vaci cu lapte şi oi urcând la stână. Sunt întrebaţi din nou: Şi
ce‑aţi mai văzut? / ‑Noi am mai văzut iepe cu mânji, scroafe cu purcei, oi cu mulţi
miei, mult mălai în coştei, multă fărină în sâsâiece. –Vă prindeţi că le‑aţi văzut?
/ ‑Ne prindem că suntem oamini sănătoşi, nu suntem nişte oamini mincinoşi.”
Celor doi li se deschide uşa, iar lumânarea păpuşii ceremoniale, cu două braţe,
una reprezentând ţarina de sus, cealaltă ţarina de jos, se stinge într‑un blid cu
grâu, apoi se numără boabele prinse de cele două braţe, spre a se vedea care ţarină
va fi mai roditoare (Cupşeni).
În unele rituri mixte rezervate stimulării manei se miza pe efectul magic al
oului şi al păpuşilor rituale şi ele mai răspândite în magie.
În civilizaţiile vechi păpuşa figura unele divinităţi malefice sau benefice sau să
reprezinte sufletele strămoşilor. Păpuşile au înlocuit, la un moment dat, jertfele
umane oferite divinităţilor naturii (Evseev, 1998: 353).
În practicile de stimularea manei au pătruns şi credinţe populare. În scopul
stimulării manei era esenţială până şi starea psihică a gospodinei. „Dacă nevasta
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este femeie blândă, holda i‑a si tătă o formă. Dacă nevasta-i mai hodrâncată
(nervoasă) i‑a si holda cu ponoară şi i‑a si siru’ cânepii pre lung şi subţâre”
(Călineşti).
Ca urmare a procesului de încreştinare, unele practici de apărare a manei
au în componenţă elemente de cult bisericesc. „Când răsare grâu’ mere gazda
şi stropeşte holda cu apă în care se pune prescură slujită şi nafură, să nu strâce
grâu’ păsările” (Deseşti). La Valea Stejarului, în scopul protejării manei oile şi
vacile erau trecute peste sare, aghiasmă şi tămâie. În timp ce animalele trec se
rostesc rugăciuni.
În economia sedentară ţărănească, creşterea animalelor, mai ales, în zonele
de deal şi de munte, capătă o importanţă aparte. Un reflex al acestei importanţe
este şi repertoriulu bogat de rituri de apărare, conservare şi stimulare a manei lor.
La unele sărbători mari ale iernii şi primăverii adăposturile animalelor se ung
cu usturoi la uşile de intrare şi la ferestre. Vacile mulgătoare se ungeau şi ele pe
frunte, la genunchi, pe spinare cu usturoi de care fug toate duhurile malefice.
În unele sate ritualul era însoţit de rostirea de formule orale care ne sugerează
că ritualul îndeplinea şi funcţia de stimulare a manei vacilor. „Când îi mere la
câmpie, / Mana ta‑napoi să vie, / Mana groştiorului gros şi groştioros” (Deseşti).
În unele sate ritualul ungerii cu usturoi era însoţit de presărarea de boabe de mac
înaintea uşii grajdului ca să nu vie duhurile rele să ieie mana vacii (Călineşti).
Macul este asociat morţii şi are legătură cu zeii subpământeni, cât şi cu
divinităţile uraniene. În cultura românească macul se numără printre plantele cu
puteri magice şi apotropaice (Evseev, 1998: 241).
La unele sărbători mari ale primăverii se puneau la uşile adăposturilor
animalelor crengi de arbori precum mesteacăn, salcie, tei şi rug menite a proteja
mana animalelor. În unele sate ritul era reduplicat mitico‑magic. „Deoparte
punem rugu’, deoparte răchita să nu ieie laptele de la vaci, că vin la ele duhuri
rele” (Deseşti).
Locul central al sistemului semnificaţiilor salciei îl ocupă asocierea ei cu
principiul creşterii şi fecundităţii. Funcţia apotropaică a salciei derivă şi din
asocierea ei cu cultul Maicii Domnului (Evseev, 1998: 406).
În satele maramureşene, pentru apărarea şi stimularea manei vacilor se oficiază
şi astăzi obiceiuri complexe cu valoare de unicat. La Deseşti, la o săptămână după
Paşti, în duminica Tomii, gospodinele serbează „Paştile animalelor”. Fiecare
gospodină care are în gospodărie animale pregăteşte un coş în care pune un
colac împistrit, care se prepară la Paşti, din acelaşi aluat din care se face pasca.
„La colacu’ acela îi zâce păscuţa animalelor, că la noi, în sat, au şi ele paşti. În
dimineaţa sărbătorii fiecare femeie culege tot felul de buruieni din grădină, flori
de câmp dar şi frunze din pomi sau din copaci. „O samă pun şi cucuruz de mălai,
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alţî pun fărină de mălai sau păsat, că păsatu-i al animalelor.” În coşarcă se mai pun
boabe de grâu sau făină de grâu şi sare. Se mai pun un litru de ulei ş o lumânare.
Când vine ora slujbei, fiecare gospodină merge cu coşul pregătit la biserică.
Coşurile se pun în formă de cerc înaintea bisericii. Preotul iese şi sfinţeşte coşurile
care sunt descoperite şi au lumânările aprinse. După slujbă gospodinele se duc
acasă şi dau la animalele mulgătoare câte o bucăţică de colac şi frunze verzi,
rostind formule orale de genul „Ia, Suraie, mânâncă frunză sfinţâtă şi colac sfinţât,
să dai lapte mult, gras şi groştioros, să fii sănătoasă şi să ne hrăneşti pă tăţ’, să te
apere Dumnezău de duhurile răle.” Din conţinutul coşului să dă la vaci trei zile la
rând, înainte de răsăritul soarelui. O bucată de colac se pune pe grinda grajdului
şi să dau bucăţi din el când se îmbolnăvesc (Bilţiu, Bilţiu, I, 2009: 153–154).
Scoaterea animalelor la păscut era un moment critic. Se credea, în popor, că
sunt expuse acţiunilor duhurilor malefice şi ale vrăjitoarelor luătoare de mană.
În scopul protejării manei lor vacile erau unse cu usturoi, trecute peste lanţ, care
exprimă un principiu al captivităţii. La Oarţa de Sus am înregistrat un rit cu
valoare de unicat. În cadrul obiceiului colindatului se pune la pragul de intrare
în casă lanţ peste care trec colindătorii. Când se scot animalele la păşune şi oile
trec peste acest lanţ „să nu leşe strâjile să strâce laptele”. Petru Caraman este de
părere că actanţii colindatului sunt încărcaţi cu energie magică, fiind capabili să
săvârşească adevărate miracole (Caraman, 1997: 5 ).
Omul din popor s‑a folosit de diferite mijloace pentru a proteja mana
animalelor. Cercetările noastre ne‑au furnizat surpriza descoperirii unui
descântec „de neluat laptele de la oi”, care se oficia în staul sau în poiată, înainte
de scoaterea oilor la păşune. Descântecul este pe bază de poruncă directă: „‑Unde
mereţ’ voi, muroi, voi, strigoi? / ‑La stâna lui Ion să luăm laptele de la oi. / –Voi
acolo dacă‑ţ’ mere, / Cu cuţâtu’ v‑oi tăie‑re, / Cu suliţa v‑oi împunje, / Cu acu’
v‑oi străpunje, / Stâna să rămâie curată, / Ca de Dumnezău lăsată” (Berci Ileana,
80, Călineşti,1978). Practica descântatului constă în ameninţarea duhurilor, pe
parcursul rostirii poeziei, cu cuţitul, suliţa şi acul, piese de instrumentar magic,
generalizat în magie, care asociază ritul metalului prelucrat.
Odată scoase oile din poiată sau staul erau stropite cu aghiasmă, erau trecute
peste lanţ, preparat magic prin înfocare sau îndoirea lui în două, trei părţi.
Totodată peste oi se arunca sare. Lanţurile, împreună cu alte lucruri metalice,
sunt folosite ca obiecte apotropaice în ritualurile de izgonire a duhurilor rele
(Evseev, 1998: 218).
Urcarea oilor la munte ocaziona şi alte practici magice de apărarea manei lor.
Oile erau trecute printre găleţi, aşezate pe două rânduri, în care se punea apă şi
seceri. Secerea este emblema morţii şi unul dintre instrumentele de tăiat folosite
pe larg în practica descântecelor (Evseev, 1998: 423). Pentru a apăra mana oilor
păstorii, când urcau oile la munte, îşi puneau în traiste sare şi usturoi. Dacă o
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femeie le ieşea în cale cu o găleată goală, care era semn de farmece, pentru a nu
se lua mana oilor ciobanii îşi dădeau jos gatiile şi cămăşile şi jucau pe ele (Săcel)
(Grad, 2011: 49). Până ce oile urcă şi ajung la locul stânii ciobanii sună incontinuu
din trâmbiţă pentru purificarea spaţiului de duhurile malefice.
După constituirea stânii se aprinde focul viu despre care se credea că are
valenţe magice deosebite şi era folosit la tratarea oilor când le era afectată mana.
La unele stâne se săpa un tunel într‑o coastă, iar când oile îşi pierdeau mana,
se punea la intrarea în tunel foc viu iar oile erau trecute peste el, pentru a‑şi
redobândi mana.
Prima mulsoare a oilor era un alt moment critic, iar teama că oilor li se poate lua
mana de către vrăjitoare, ocaziona rituri de apărarea manei. Înaintea strungilor se
presăra sare în cantitate mare, peste oi se arunca sare, iar la unele stâni se împuşca
peste oi. Târla se afuma cu ciobul de tămâie. Tot în faţa strungilor se împlânta
un topor, iar oile erau mulse pe bani. După muls cu apa cu care s‑au spălat pe
mâini ciobanii se stropesc oile. La scoaterea oilor din târlă acestea se rotesc în
jurul staulului în sensul de mers al soarelui, de trei ori, înaintea lor mergând un
copil curat dezbrăcat în totalitate. Ca urmare a procesului de încreştinare, mai
recent, înaintea oilor merge un cioban care poartă crucea luată de la locul unde a
fost amplastă în târlă. Rezultă că practica asociază ritul nudităţii magice de mare
vechime şi răspândit în folclorul nostru.
Omul din popor, în trecerea lui prin vreme, a născocit o sumedenie de rituri
de apărare a manei animalelor. La Băiţa de sub Codru, în seara de Crăciun,
odinioară se puneau la grajd lanţ, sare, topor „ca să nu strâce strâjile vacile”.
Sunt interesante şi de mare vechime riturile de apărare a manei care au la
bază ofrande rituale. „Dacă îţi vine o femeie în casă şi îţi cere să-i dai un singur
ou să nu i‑l dai că-i pântru meşteşâgu’ luatului laptelui. Trebe să-i dai două, tri
sau mai multe că atunci nu mai poate face nimic” (Călineşti). La Cupşeni, după
ce se încheie secvenţa cu răsturnarea armindenului, care se oficiază la Sânziene,
femeile luau cununile cu care a fost împodobit copacul şi mulgeau prin ele vacile
„să nu le ieie bosorcăile mana”.
Trebuie să subliniem că darul în ouă îndeplinea funcţia de ofrandă rituală
destinată divinităţilor chtoniene şi strămoşilor (Evseev, 1998: 339). Numai aşa ne
putem explica abundenţa de daruri în ouă la obiceiurile de primăvară consacrate
învierii naturii: Paşti, Rusalii.
Capătă o importanţă aparte riturile de apărare a manei care asociază litolatria,
un rol important jucându‑l în cadrul acestora piatra găurită, despre care se credea
că are puteri magice deosebite, de unde şi mai larga ei răspândire în magie şi
obiceiurile de naştere. „La noi în sat ca să nu poată lua strâjile mana vacilor se lua
o piatră găurită, să muljea pă ea vacile şi să zâcea: Atunci să să strâce vaca când
s‑a duce‑napoi piatra de unde‑o vinit” (Călineşti).
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Litolatria – adoraţia pietrelor este una din formele religiei arhaice, răspândită
pe toate continentele lumii. Piatra este simbolul pământului şi al germenului
roditor. În această ipostază pietrele participă la procesele fecundării (Evseev,
1998: 366).
Anumite practici de protecţie a manei vacilor au la bază regula absurdului.
„La noi ca să nu să strâce mana vacii o soră şi cu on frate să sărutau păste vacă, iar
gospodina zâcea: Atunci să fie strâcată vaca când s‑or aduna aiştea doi bărbat şi
femeie, că nu să pot lua niciodată” (Deseşti) (Bilţiu, Bilţiu, 2001: 133).
Unele rituri mizau pe efectul magic al unor plante pentru protecţia manei
vacilor. „La Ispas culejeu babele „crestăţè”. Puneam buruiana în tărâţe şi zâcem:
Di la altu’ să nu vie, / Nici a meu să nu rămâie. Apoi amestecu’ să dădea la vacă
când ieşea la păşune” (Văleni‑Maramureş). La Moisei „în zua de Rusale să lua on
vas, în el să punea leuştean şi păste el să turna on pic de aghismă. Pă leuştean şi pă
tămâie să muljea vaca în cruciş, apoi laptele să arunca unde să înfurcesc gardurile.
Pă lapte să întorcea o glie şi să zâcea: Cum nu să mută gardurile, aşa să nu să mute
laptele la o altă vacă.” Rezultă că ritul a suferit un proces de încreştinare. Trebuie
să subliniem că locul unde se adună două garduri este comun mai multor vrăjuri
şi farmece.
În practicile de apărare a manei câmpului era esenţială protejarea ţarinilor de
furtuni, care pentru recolte erau deseori devastatoare. În acest scop gospodina
aprindea lumânarea de la înviere şi ramuri de salcie slujite la Florii, iar cociorva şi
lopata de cuptor se puneau în cruce în curtea casei. Deşi obiceiul este încreştinat,
piesele de instrumentar magic, cociorva şi lopata, sunt vechi în magie, iar
încărcătura lor magică provine din cultul focului şi vetrei.
Riturilor de apărare şi conservare a manei li se adaugă cele de stimularea
ei în plan magic. Distingem o categorie în care colacul ceremonial joacă un rol
important. Odinioară, aproape în toate satele din Maramureşul Istoric, la Anul
Nou se dezlega ritual masa legată la Crăciun. Stolnicul, adică colacul ceremonial
care a stat pe masă, pe fân, parţial se consumă în comun de către familie, restul
dându‑se la vacile mulgătoare pentru sporul manei lor. Trebuie să subliniem că
aşa cum arată Petru Caraman, pe lângă alte multe funcţii colacul ceremonial
asigură succesul în creşterea vitelor (Caraman, 1983: 476).
Unele rituri de stimularea manei se bazează pe efectul magic al unor plante.
În unele sate copiii culegeau „calci”, gospodinele mulgeau vacile pe plantă, apoi se
arunca pe spatele vacilor pentru a li se stimula mana. (Moisei). Pentru stimularea
manei oilor era îndătinat ca strungile să fie înstruţate cu plante învestite de omul
din popor cu puteri magice: busuioc, bărbânoc, iederă, etc. „ca să fie oile vlăstoase”.
În economia sedentară ţărănească pomicultura a fost o altă ocupaţie
importantă, mai ales, în zonele de deal şi de munte, fructele jucând un rol
important în alimentaţia tradiţională. Drept urmare, în scopul stimulării manei
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pomilor omul din popor a născocit o serie de rituri. În satele din Maramureşul
Istoric gunoiul, strâns în casă de la Crăciun la Anul Nou, se scoate din casă şi
se presară la pomii roditori, rostindu‑se formula orală: „Cum să leagă gunoiu’
cătăolaltă, aşè să să leje rodu’ de pomi” (Bârsana).
La Bârsana, la Crăciun, după ce gospodina termină de frământat, iese afară,
cu mâinile încărcate de aluat, se duce la pomii roditori şi rosteşte formula orală:
„Aşè cum îi de legat aluatu’ de mânurile mele, aşè să să leje şi rodu’ de pom.” Ritul
are la bază analogia.
În unele practici magice, în stimularea manei pomilor se miza pe efectul magic
al păpuşilor rituale. La Cupşeni, în Ţara Lăpuşului, „găzdoaia căsî face păpuşi de
cârpe pă dărabe de lemn şi le pune între straturile cu zarzavaturi să aibă grădina
rod bogat”. La Corneşti, cu păpuşa ceremonială, cu care se aşteaptă preotul la
Bobotează, care cuprinde spice de grâu, busuioc, o cruce, fuioare, se ating cu ea
pomii din livadă „să nu rămână fără rod”.
În satele din Ţara Lăpuşului şi Maramureşul Istoric s‑a conservat un obicei de
stimulare pe cale magică a manei pomilor – ameninţarea pomului sterp, care se
oficiază la Anul Nou şi Bobotează. La Deseşti, gospodarul ia în coada toporului
un colac ceremonial şi merge la măr, îl loveşte cu muchia toporului, de trei ori,
apoi simulează tăierea lui cu tăişul şi rosteşte formula orală: „Mărule, de nu-i
fa(ce) mere, / Io te‑oi tăiè bucăţele.”; Merge apoi la nuc şi repetă ameninţarea
rostind: „Nucule, de nu-i fa(ce) nuci, / Io te‑oi tăiè tăt butuci.”; Se duce apoi la
prun pe care îl ameninţă: „Prunule, de nu-i fa(ce) prune, / Pă tine pă foc te‑oi
pune.” La Cupşeni, după ce capul familiei însoţit de un copil înconjoară casa cu
păpuşa ceremonială cu care se primesc crucerii şi cu lumânarea ei aprinsă, se
duc la pomii sterpi, pe care îi înconjoară de trei ori, apoi îi ameninţă lovindu-i
cu muchia şi tăişul securii, rostind formula orală: „‑Faci poame, că de nu te tai?”.
Gospodina care stă lângă casă rosteşte, ca răspuns: „‑Mai lasă‑l anu’ aista, că a
face.” În această situaţie fertilitatea trece de la femeie la pom.
Ameninţarea pomului sterp este un obicei răspândit în folclorul nostru. La
finele secolului al XIX‑lea a fost atestat în Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia
(Fochi, 1976: 237–240).
Anumite tradiţii, având ca miez stimularea manei pomilor, asociază cultul
focului. „Zâceu bătrânii că la Anu Nou îi bine să faci foc între pomi să deie rod”
(Corneşti).
Vechimea deosebită a stimulării manei pomilor ne‑o argumentează imaginile
colindelor vechi, axate pe motivul „pomului încărcat de rod”, cu incipitul „Pomu’
rămuratu” care ne revelează abundenţa rodului mărului: „Pomu’ rămuratu, /
De poame‑ncărcatu. / Soarele‑şi luceră, / Merele‑şi coceră. / Vântu’ le‑alinară,
/ Merele picară, / Boieri culejeră, / Pân mânuri, pân sâne, / Pân poale de sâne”
(Bilţiu, Pop, 1996: 89).
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În variantele vechi de colindă stimularea manei pomilor ne este sugerată
de unele refrene considerate de către specialişti formule magice de incantaţie.
Capătă o importanţă aparte refrenul „flori dalbe de măr”, despre care Traian
Herseni arată că poate dintr‑o practică străveche, în care mărul fiind un aliment
de strictă necesitate a fost demonizat, provine refrenul colindelor noastre „florile
dalbe de măr”. Mărul, arată cercetătorul, nu dă roade dacă nu înfloreşte, încât
floarea lui este semnul precis pentru cultivator că roadele vor fi slabe sau bogate.
„Florile dalbe de măr”, rostite după fiecare strofă, nu urmăresc efecte literare, ci
ţeluri practice foarte precise pe care nu e greu să le descifrăm. „Florile dalbe de
măr”, după părerea noastră, la origine a fost formulă de incantaţie, de provocare
a florilor înseşi, care anunţă şi pregătesc rodul, fără de care viaţa oamenilor nu
este cu putinţă (Herseni, 1977: 198). Intervine aici şi o credinţă veche populară,
potrivit căreia pentru ca un deziderat să se împlinească în realitate trebuia
performat mai întâi în plan magic.
Creşterea păsărilor îşi avea şi ea importanţa ei în economia sedentară
ţărănească. Un argument pe această linie sunt riturile de stimulare a manei
păsărilor. La Oarţa de Sus, la Crăciun, se oficia unul pe cât de vechi, pe atât
de interesant. La intrarea în casă se puneau ştiubeie cu seminţe ca să treacă
colindătorii printre ele. Seminţele erau apoi date la păsări „să fie cu spor la ouat
cum umblă colindătorii”. Ritul are la bază funcţia magică a colindătorilor, de
care am amintit și analogia. La Deseşti, la Anul Nou, se lua lanţul cu care se lega
ritual masa la Crăciun şi se punea în curte în formă de cerc. În belciugile lanţului
se puneau grăunţe, se strigau găinile şi se zicea: „Pi, pi, la mama, găinile mele
ouătoare / Şi‑a vecinilor cârăitoare.”
Potrivit credinţelor populare, de largă răspândire în folclorul nostru, mana
vacilor şi a oilor era permanent în pericol de a fi luată de către femei pricepute,
formate la şcoala tradiţiei, care în Maramureş poartă denumiri diferite
„bobonitoare”, „bosconitoare”, „bosorcoaie” sau „babe meştere”.
Vrăjurile de luat mana se individualizează prin piesele de instrumentar magic,
cele mai des folosite fiind selectate dintre obiectele de uz gospodăresc, unele
folosite la prelucrarea cânepii: vârtelniţa şi meliţa.
Pentru a lua mana vacilor vrăjitoarea muljea ritual meliţa în podul casei. În
unele sate era încălecată de vrăjitoare, iar rolul esenţial jucat în rit era descântecul,
care uneori se rezuma la formule orale scurte de genul „Şi de la asta on pic şi de la
ceie on picuţ.” În unele formule se amintea numele vacii de la care era luată mana
„Şi de la Bumba on pic şi de la Suraia on pic Şi de la Tărcata on pic” (Deseşti). În
această vraje, în unele sate, se folosea ca piesă de instrumentar magic secundară
cuţitul care era împlântat în vârtelniţă sau meliţă.
În vrăjurile de luat mana abundă piesele de instrumentar magic din metal
prelucrat care puteau fi bucăţi de fier neidentice, iar pentru a se realiza cumulul
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magic trebuia să fie în număr de nouă, care erau preparate magic prin înfocare.
Practica esenţială a ritului era mulgerea vacii pe aceste piese de instrumentar
magic şi descântatul.
În practicile simple de luat mana, în unele sate, se miza pe efectul apei
descântate pe care se mulgeau oile şi se descânta din nou. Apa se arunca la mejde,
loc comun mai multor vrăjuri, care asocia magia locurilor marginale.
Unele practici de luat mana vacilor, din această grupă, au la bază efectul magic
al focului, generalizat în magie. „Când lua bosorcaia laptele muta on foc din şpori
de la o casă la alta. Când lua focu’ zâcea: Io nu duc focu’ că duc laptele. Lua
şi muta foc de la mai multe căsi” (Văleni‑Maramureş). În practicile simple de
luat mana se miza pe efectul magic al plantelor infernale. „Când lua laptele de la
vaci bosorcoaia merea cu o oală la soc şi descânta acolo: Şi di la Bărnuţa on pic
şi di la Suraia on pic şi di la Bumba on pic, că lua laptele de la mai multe căsi”
(Văleni‑Maramureş). Unele practici de luat mana, din această grupă, asociau ritul
nudităţii magice. „O dată m‑am dus la o vecină şi am prins‑o pă o bosorcaie
luând laptele. Muljè laptele în pielea goală, asta pântru că o făcut vrăji de luat
laptele la oarecine şi cine şti ce descânta ea” (Săliştea de Sus). Pentru a lua mana
semnalăm şi alte practici simple care se reduceau la simpla aşezare sub poduri de
săculeţe de făină şi sare descântate. Trecând peste acele poduri vacile îşi pierdeau
mana (Săpânţa).
În general, în practicile de luat mana se miza pe piese de instrumentar magic
din categoria ustensilelor gospodăreşti a căror utilizare urma mistica cifrei
trei. La Petrova vrăjitoarea lua nouă cioflânguri de la sanie pe care le prepara
magic prin înfocare, apoi le bătea în tăietor rostind formula orală: „Io nu bat în
tăietor ciflângurile, că bat vaca să nu mai poarte lapte”. Întorcea apoi tăietorul cu
cioflângurile în jos şi rostea: „Io nu întorc tăietoru’ că întorc vaca să nu poarte
altu lapte.” În unele vrăjuri mixte, pe bază de cumul magic, se miza atât pe ritul
metalului prelucrat cât şi pe funcţia magică a pietrelor (litolatria). „Da o zâs
vrăjitoarea că înfoca fieru’ de plug între două pietre şi‑atunci şi crepa ugeru’ vacii
şi nu mai avea cum să deie lapte” (Săpânţa). În această categorie de vrăjuri, pe
lângă folosirea mai multor piese de metal prelucrat, răspândite în magie: potcoavă,
furculiţă, cuţit, se miza şi pe efectul magic al unor legume rădăcinoase precum
pătrunjelul, dar şi pe efectul magic al unor lucruri murdare care ne amintesc şi de
practicile descântecelor: „spurc de om, spurc de câine, spurc de lup, baligă de cal”.
Pe toate acestea se mulgea vaca şi murea (Onceşti). La Ieud, în unele practici de
luarea manei vacilor se miza pe efectul magic al oului, apei şi al lânei broaştelor.
Acestea erau petrecute de vrăjitoare pe sub o punte peste‑o apă. La Rozavlea
practicile de luat mana se sprijineau pe funcţia magică a apei, pe magia locurilor
marginale şi mistica cifrei trei. „La noi baba lua apă neîncepută, apoi o descânta
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şi o arunca la şase mejde.” După ce număra mejdele rostea formule orale pentru
efectuarea transferului laptelui: „Zine! Zine! Zine laptele!”
Existenţa multiplelor practici de luat mana vacilor a generat născocirea a o
serie de vrăjuri de combaterea lor. Cel mai eficient mijloc de întors mana era
„Descântecul de adus laptele” sau „De strâgat laptele”. În satele maramureşene a
circulat un repertoriu imens de variante. Era un descântec pe bază de poruncă
directă. Practica descântatului era universală. Se făcea cruce cu cuţitul în tărâţe în
care se punea sare. Apoi se puneau într‑un pom după culcarea păsărilor, să le rouieze, să luau înainte de răsăritul soarelui şi se dădeau la vacă de trei ori. Este pusă
aici să acţioneze roua care este apă căzută din cer, investită cu valenţe magice.
Sunt interesante vrăjurile de întors mana în care se miza pe ritul găinilor negre
închise. „Vrăjitoarea o‑nchis înt‑o ladă găinile negre şi nu le‑o dat de mâncare.
După o săptămână s‑o dus vrăjitoarea la femeia de la care a luat laptele şi i‑o spus:
‑Să ştii că io ţ’‑am luat laptele. Femeia i‑o zâs să i‑l întoarcă înapoi” (Rona de Jos).
În vrăjurile simple de întors mana vacilor se miza pe efectul magic deosebit
al mărgelei şarpelui. „Aceie mărjeaua zermelui să pune pă o aţă şi p‑aceie dacă
mulji lapte, să‑ntoarce laptele la vaca de la care o fost luat şi să face bun cum o fost
înainte” (Deseşti).
Aşa cum arată Mircea Eliade, credinţele în puterea magică a pietrelor
religioase, produse de către şerpi, sunt foarte vechi şi de largă răspândire în
folclorul universal. Cele dintâi documente asupra pietrei şerpilor le găsim la
Jâtaks, marea colecţie de documente budiste, redactate în secolul al II‑lea, în
India, de unde s‑au răspândit în lumea întreagă. O întâlnim la ruşi, polonezi,
englezi, persani, etc. (Eliade, 1973: 245).
În riturile simple de întors mana animalelor, cioflângul de la car sau de la
sanie era frecvent utilizat ca piesă de instrumentar magic. La Văleni‑Maramureş
pentru întorsul manei oilor era suficient să se bată un cioflâng în tăietor. „Cum
o gătat de bătut cioflângu’ laptele la oi o şî zânit înapoi.” La Rona de Jos pentru
întoarcerea manei vacii se bătea în uşa grajdului un cioflâng de la car după ce era
preparat magic prin înfocare, rostindu‑se formula orală: „Cum înfoc io fieru’ aşè
să vie înapoi laptele la vacă. Apoi ceielaltă vacă la care o mărs laptele piere.”
În unele rituri mixte, alături de efectul magic al cioflângului preparat magic
prin înfocare, era pus să acţioneze efectul magic al păstrăvului. „Trebuiè să mulji
vaca în doniţă pă păstrvi şi cioflâng” (Breb).
În cele mai multe practici de întors mana se miza pe ritul metalului prelucrat.
La Ieud se miza pe efectul magic a două fiare de la căruţă preparate magic prin
înfocare, care erau bătute în tăietor. În timp ce se înfocau fiarăle se punea pe foc
un păstrăv. La Moisei, pentru întoarcerea manei vacilor se miza pe efectul magic
a nouă fiare înfocate şi al păstrăvului pe care se mulgea vaca. Tot la Moisei, în
riturile axate pe cumulul magic se foloseau nouă fiare înfocate pe care se mulgea
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vaca, dar şi secerea care se împlunta în bârna de la iezle. La Moisei pentru întors
mana se oficia o vrajă şi ea axată pe cumulul magic. „Baba meşteră lua nouă fiere
înfocate pe care muljea vaca, apoi le îngropa în pământ iar glia se întorcea cu
iarba în jos şi se descânta.” La Giuleşti, în practicile de întors mana vacilor era de
efect apa descântată, pâinea şi făina de mălai, alimente frecvent utilizate în magie.
„Femeia să ducea la apă, lua cu lingura de nouă ori din nouă izvoare. În apă să
punea pâne şi fărină. Să mestecau şi să dădeau la vacă după ce asfinţè soarele.
Când să da la vacă să zâcea: Să vie mana di la vaca unde s‑o dus. A altuia nu‑m’
trebe, numa’ a meu să vină.”
În unele vrăjuri de întors mana vacilor se miza pe efectul unor legume
rădăcinoase precum hreanul şi al boabelor de piper. Ritualul era simplu. Rădăcina
de hrean era crăpată, în crăpătură se puneu boabe de piper şi se arunca în closet.
„Dacă ai făcut vraja asta şi vine laptele înapoi la vacă” (Moisei). Mai semnalăm din
această categorie de vrăjuri folosirea scaiului cu bumb, pe care se punea mizerie
de om, apoi scaiul se scotea şi îl îngropa cu vârful în jos. (Petrova).
În unele sate, pentru întoarcerea manei vacilor se utilizau practici ale
descântatului de adus laptele, cu deosebirea că formulele orale se rezumau la
unele motive din variantele de descântec. „Ca să întoarcă laptele baba aşeza on
blid cu tărâţă, marţa, joia şi sâmbăta, după ce sfinţa soarele, înt‑on pom. Când
îl pune zâce: De mi-i laptele‑n vecini, / Să vie pân stini, / De-i în sat, / Să‑m’ zie
pân gard. / De mi–I‑ndepărtare, / Să vie pân strâgare. Dimineaţa, până a nu răsări
soarele, baba iè blidu’ şi tărâţele le dă la vacă” (Giuleşti).
Ca urmare a procesului de încreştinare întâlnim practici de întors mana, în
care era pusă să acţioneze făina slujită de preot. „Când i‑am dat fărină slujită la
vacă, în tri zâle i‑o vinit laptele la loc” (Moisei).
Studierea magiei manei în cultura populară din Maramureş ne argumentează
efortul constant al omului din popor care, printr‑un registru impresionant de
rituri şi vrăji își apăra, conserva şi stimula toate categoriile de mană, fără de care
existenţa lui nu ar fi posibilă. Folosirea unor piese de instrumentar magic, de agenţi
magici, de substanţe şi alimente, multe coborând din antichitatea îndepărtată,
ne argumentează vechimea civilizaţiei şi a ocupaţiilor tradiţionale pe teritoriul
spaţiului nord‑transilvănean.
Bibliografie
BILŢIU, Pamfil, BILŢIU, Maria
2009 Calendarul popular, volumul I. Obiceiurile primăverii şi verii, Editura Ethnologica,
Baia Mare.
2001 Fascinaţia magiei. Vrăji, farmece, desfaceri din judeţul Maramureş, Editura Enesis,
Baia Mare.

https://biblioteca-digitala.ro

130

Pamfil BILŢIU

BILŢIU, Pamfil, POP, Gheorghe Gh.
1996 Sculaţi, sculaţi, boieri mari! Colinde din judeţul Maramureş, Editura Dacia,
Cluj‑Napoca.
BRĂTESCU, Gh. V.
1985 Vrăjitoria de‑a lungul timpului, Editura politică, Bucureşti.
BUDIŞ, Monica
1999 Microcosmosul gospodăresc. Practici magice şi religioase de
apărare, Editura Paideia, Bucureşti.
CARAMAN, Petru
1983 Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Editura Minerva, Bucureşti.
1997 Descolindatul în orientul şi sud‑estul Europei, Studiu de folclor
comparat, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi.
CEAUŞANU, Gh.F.
2001 Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare
vechi şi noi, Editura Saeculum I.O., Bucureşti.
ELIADE, Mircea
1973 Meşterul Manole, Editura Junimea, Iaşi.
EVSEEV, Ivan
1998 Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Editura Amarcord,
Timişoara.
FOCHI, Adrian
1976 Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX‑lea, Editura Minerva,
Bucureşti.
GRAD, Elena, POP, Radu
2012 Săcel. Străveche vatră maramureşeană, Editura Dacia, Cluj‑Napoca.
GRAD, Ileana
2011 Săcel: Spaţiul al tradiţiilor şi credinţelor maramureşene, Editura Universităţii de
Nord, Baia Mare.
HERSENI, Traian
1977 Forme străvechi de cultură poporană românească, Editura Dacia, Cluj‑Napoca.
MAUSS, Marcel, HUBERT, Henri
1996 Teoria generală a magiei, Editura Polirom, Iaşi.
MUŞU, Gheorghe
1971 Ritul nudităţii magice, în: Studii clasice, XIII, Bucureşti.
PAVELESCU, Gheorghe
1944 Mana în folclorul românesc, Sibiu.

https://biblioteca-digitala.ro

PAŞTILE ÎN FOLCLORUL MARAMUREŞEAN
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Baia Mare, Maramureș
Easter in the Maramureş folklore
Based on direct field investigations, our research is meant to investigate the
repertoire rich in traditions, customs, beliefs and superstitions, most of which
make up the pre‑Christian background of this religious feast day.
We dedicated the first part to the preparatory acts of this feast day, giving priority
to important traditions and customs due to their age: ritual sweeping, ritual lamb
sacrifice, the Holy Thursday custom “piezărit”, and then to broadly approach
the eggs’ painting and decorating. Following the fusion of the repertoire of
pre‑Christian and Christian traditions, we dedicated due space to the use of red
and decorated eggs in the feast day ceremony, and we also reserved an extended
space for the traditions of using eggshells and egg‑reddening legends.
We have permanently paid attention to pre‑Christian customs performed on this
feast day, such as ritual fires, customs and traditions related to the cult of the
dead. We have extensively approached the custom of the Easter forefathers, in
the Land of Lăpuş, which is individualized as compared to other country areas by
its novelty, complexity and ethnographic elements, at Easter taking place during
two days.
I have reviewed the rich repertoire of beliefs and superstitions and I have treated
traditions related to premonitions and folk medicine.
In our research, we have dedicated an extended space to customs and traditions
that take place on the second day of this religious feast day, completing its rich
pre‑Christian background: girls’ watering, boys’ dance, but the emphasis falls on
the custom of celebrating the most diligent housekeeper, the first one to plow, in
the versions from Şurdeşti and Cufoaia, which include sequences with unique
ceremonial acts and rituals.
Keywords: Easter eggs, Maramureș, feast day ceremony, customs

P

aştile este o sărbătoare considerată cea mai mare a creştinătăţii. Aşa cum
arată Simion Florea Marian, Paştile este „cea mai mare, mai însemnată,
mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după spusa românilor de
pretutindeni”. (Marian, II, 1994: 122). Marcată de Învierea lui Iisus Hristos, aceasta
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nu are o dată fixă, deoarece se ţine după un calendar lunar, în a patrusprezecea zi
a lunii pline, după echinocţiul de primăvară. (Evseev, 1998: 347).
Deşi este dominată de ceremoniile liturgice intense dedicate patimilor şi
miracolului divin al învierii, ele nu au reuşit să estompeze fondul precreştin al
sărbătorii, dedicată venirii primăverii.
Fiind o sărbătoare mare, Paştile implică intense pregătiri prealabile care
debutează cu o săptămână înainte, denumită de creştini „Săptămâna Mare”. Şi
în cadrul acestor pregătiri descoperim anumite acte rituale care persistă şi astăzi
şi coboară din vremuri precreştine. În Maramureş, se oficiază şi astăzi măturatul
ritual al curţilor care cade în sarcina bărbaţilor. Vechimea ritualului ne‑o certifică
persistenţa lui în colindele de Crăciun, când se oficiază ritualul şi la această
sărbătoare: „Scoală‑te, tu domnuţ bun / Şi scoală şi slujnicile / Să‑ţ’ măture tăt
curţâle.” (Bilţiu, Pop, 1996: 77).
Trecerea din anotimpul iernii la cel al primăverii implica existenţa unui spaţiu
renovat, separat de cel al dezordinii şi necurăţeniei. Creştinii întâmpinau această
sărbătoare cu o grijă deosebită, de aceea fiecare familie căuta ca locuinţele lor
să fie cât mai îngrijite şi curate. Cu puţine zile înainte de sărbătoare, femeile fac
curăţenie generală, „şurulesc” podelele, văruiesc pereţii, iar interiorul casei este
pavoazat după o rânduială îndătinată. La icoane şi blide se pun şterguri brodate,
iar pe ruda tradiţională se aştern cele mai frumoase şi valoroase ţoluri prin
încărcătura lor artistică. Pentru familie era îndătinat procurarea de straie noi, care
se îmbrăcau la sărbătoare şi care ne indică credinţa că, odată cu trecerea în noul
anotimp, omul din popor renaşte într‑o nouă stare. În Maramureş nu se concepea
ca la această sărbătoare să nu se sacrifice mielul pascal, care este o ofrandă rituală
adusă unor divinităţi, deoarece trecerea în noul anotimp trebuia să se facă sub
cele mai bune auspicii. Ritualul este o moştenire venită de la evrei, care sacrificau
mielul de Paşti, sărbătoare iudeo‑creştină, şi pe care îl consumau cu azime şi
ierburi amare, iar cu sângele lui se ungeau blănurile uşilor, iar resturile rămase se
îngropau. Mielul era animal de sacrificiu la mai multe popoare. La musulmani se
sacrifica în zilele Ramadanului. Mieii albi se sacrificau divinităţilor solare, iar cei
negri zeilor chtonieni. (Evseev, 1998: 272).
Sub aspectul liturgicului sărbătorii, în Joia Mare, creştinii participau la citirea
celor douăsprezece evanghelii. În Joia Mare, în satele maramureşene, copii
practicau „piezăritul”, umblând pe la casele oamenilor şi primind ouă crude. În
mai multe sate, alături de copii umblau şi săraci. La intrarea în casă sau din curte
se rostea către gazdă, după primirea ouălor, „Dumnezo primască!”. La Sarasău se
rostea o formulă orală mai lungă: „Deie Dumnezău!”, „Paşti fericit şi să ajunjeţi
încă multe Paşti!” Ouăle se adunau în traiste.
În Vinerea Mare, întreaga obşte a satelor participa la slujba de seară, denumită
Prohodul Domnului, după ce, în prealabil, dimineaţa creştinii şi‑au mărturisit
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păcatele preotului şi au primit sfânta cuminicătură. La Cupşeni, în Ţara Lăpuşului,
o parte din grupul asociat care suportă cheltuielile cu masa moşilor cu satul
întreg, care are loc a doua zi de Paşti, către seară se duc la biserică, unde demică
prescurile, multe la număr, care se pun apoi în cele trei ciubere mari, peste care
se toarnă vin şi care după sfinţirea de către preot în noaptea Învierii, va deveni
„paştile”, care vor fi luate acasă de către creştini.
Sâmbăta reprezintă toiul pregătirii sărbătorii. Acum se prepară bucatele
rituale, cele mai importante fiind pasca, şunca de porc, mielul umplut, cozonacul,
dar şi alte felurite mâncăruri: sarmalele, ciorba de miel, friptură de pasăre, drob de
miel, etc. Sâmbăta este şi ziua încondeierii ouălor care în zonele Maramureşului
istoric, Codru şi Chioar s‑a pierdut, substituită fiind în vopsirea în roşu sau alte
culori, cu vopsele cumpărate din prăvălie, dar şi cu coji de ceapă. În multe sate se
obişnuieşte ornarea ouălor cu frunze fixate şi fierte într‑un ciorap.
Încondeierea ouălor, manifestare de artă populară ce se desfăşoară de Paşti,
s‑a practicat odinioară aproape în toate satele Lăpuşului, în exclusivitate de
către femei care cunoşteau tehnica de lucru. Ele făceau o adevărată muncă de
miniaturist, nevoite de cele mai multe ori să rezolve prompt diferite situaţii, să dea
soluţii spontane, fără posibilitatea de a reveni pentru a retuşa.
Ouăle alese pentru „împistrit” se selectau din cele proaspete, încercate prin
clătinarea lor lângă ureche. Se spălau cu paie de ovăz şi apă caldă pentru degresare,
după care se lăsau să se usuce. Se puneau la fiert odată cu apa circa zece minute,
se scoteau fierbinţi, se spălau cu apă rece şi se lăsau să se răcească complet înainte
de a se împistri. (Mirescu, 2006: 169).
„Împistrirea” se făcea cu un condei confecţionat dintr‑o bucată de scândurice
ecarisată şi lustruită, având la un capăt montat un corp cilindric de tablă subţire.
Culorile folosite, care erau roşu, galben, albastru, alb, erau mai demult preparate
din plante. Pentru galben se foloseau coji de ceapă şi nucă, pentru negru se
foloseau coji de arin şi frasin. Pentru alb se folosea culoare obţinută din ghiocel.
Culorile obţinute din plante nu au satisfăcut întotdeauna gustul creatoarelor, din
ele putând obţine culori limpezi, strălucitoare. Din acest motiv, de la apariţia
culorilor chimice în secolul al XIX‑lea, au renunţat la prepararea culorilor din
plante.
Împistrirea se face cu ceară de albine încălzită la o lampă de petrol sau la o
lumânare. Cu ajutorul condeiului se desenează ornamentica pe suprafaţa oului.
După realizarea desenului, ouăle „se potoresc” prin introducerea în vopsele.
Ouăle gata împistrite sunt încălzite puţin pentru a se înmuia ceara care cade de
pe ou. După împistrire, ouăle se ung cu slănină pentru a căpăta luciu.
Împistrirea începe prin împărţirea suprafeţei oului în două până la opt
câmpuri ornamentale, în care se amplasează motivele ornamentale.
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Felul în care sunt tratate motivele decorative de pe ouăle împistrite din Ţara
Lăpuşului este propriu şi pentru alte zone geografice. Cele utilizate în zonă se
remarcă prin caracterul lor realist, ele traducând în limbaj artistic elemente din
natură şi din viaţa socială. (Mirescu, 2006: 169). Dominante în ornamentica
ouălor din Lăpuş sunt motivele geometrice: cercul (roata), rombul, triunghiul,
linia frântă. Este interesant de amintit prezenţa motivelor skeomorfe: fierăstrăul,
grebla, peteica, cârlige. Mai rar întâlnim motivele vegetale stilizate: ghiocel,
trifoiul, dispuse prin repetiţie sau alternanţe.
Ouăle roşii sau încondeiate îndeplineau un rol important în sărbătoarea
Paştelui şi la Rusalii.În privinţa folosirii ouălor trebuie să subliniem că ele erau
duse la sfinţit la biserică şi făceau parte din darurile de pomană care se dădeau la
săraci. La Breb se dădeau cu „bufle” (un fel de colac mic), la Sat‑Şugătag se dădeau
la săraci cu o bucată de slănină şi una de cârnăcior, la Hărniceşti se împărţeau
cu pupi cu brânză, la Giuleşti se împărţeau la coconi săraci, la Hoteni săracii
mergeau pe la case şi primeau ouă roşii. Era îndătinat ca feciorii cu fetele, coconii
şi cocoanele să dea „ciocna” cu ouă roşii, în curtea bisericii.
Legendele înroşirii ouălor sunt pe punctul de a se şterge definitiv din memoria
performerilor. „Gospodarul Simon s‑o pregătit să iasă la arat. De merinde şi‑o pus
o bucată de pâne şi câteva ouă. Mergând spre locul de arat, s‑o‑ntâlnit cu Iisus
Cristos care‑şi ducea crucea. Văzând cât de greu o duce, i‑a luat‑o şi o dus‑o până
la locul de arat, apoi i‑o dat‑o lui Cristos. Simon o arat, apoi când i s‑o făcut foame
o desfăcut merindea şi ce să vadă? O minune. Tăte ouăle erau roşii.” (Ieud).
„Atunci când l‑o răstignit pă Cristos, Maica Sfântă o fost atâta de îndurerată că
n‑o mai ştiut ce să să facă. O luat on coş cu ouă să‑l ducă la călăii care l‑au chinuit.
Şi când o ajuns, Iisus era deja răstignit pă cruce şi cum o fost străpuns cu suliţa
curjea sânje. Maica Sfântă o pus ouăle jos lângă cruce şi s‑o apucat de picioarele
lui. Şi cum o curs sânje s‑o‑nroşit ouăle. De atunci feştim noi ouăle la Paşti.” (Ieud)
„O precupeaţă merea cu on coş de ouă la piaţă să le vândă. Cum o ajuns acolo,
una dintre femeile de la piaţă o zâs: ‑Tomna o‑nviet Cristos. I‑o răspuns precupeaţa
cu ouăle: ‑Aşe–I de drept c‑o‑nviet, cum nu‑s ouăle mele roşii, că‑s albe. Atunci
tăte ouăle femeii, din coş, s‑au făcut roşii. De‑atunci să feştesc ouă roşii la Paşti.”
(Bârsana).
„O femeie s‑o dus la piaţă cu o coşargă de ouă de vândut. Pă drum s‑o‑ntâlnit cu
un drumeţ şi i‑o dat Hristos o‑nviet! Drumeţu’ o zâs: ‑Atunci a învia Hristos, când
ouăle din coşargă or fi roşii. Pă când o ajuns femeia la târg tăte ouăle din coşargă
erau roşii.” (Asuaju de Jos).
„Când l‑o răstignit pă Iisus, Maria Magdalena s‑o dus la cruce şi o zâs către
călăii care‑l chinuiau: –Ia, vă dau on coş de ouă şi nu‑l mai căzniţ’ atâta pă Iisus.
Sânjele lui Iisus de pă cruce o tăt curs pă ouă şi tăte s‑o înroşit. De‑atunci o rămas
obiceiu’ de‑a feşti ouă roşii de Paşti.” (Sat‑Şugătag).
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„Neşte femei s‑au dus la mormântu’ lui Iisus să‑l vadă. Aveau în poale baraboi
(cartofi). L‑o văzut înviat după doişpe noaptea. S‑o spăriet tăte tare, tare şi‑o fujit
tăte. Pă când s‑o oprit s‑o uitat în poale. Şi minune mare, în loc de baraboi erau ouă
roşii. Şi de‑atunci să feştesc ouă roşii la Paşti.” (Sarasău).
Oul colorat, în special roșu, își are originile cu multe secole înaintea nașterii
lui Hristos. Ca simbol de fecunditate și afecțiune reciprocă, perșii, rușii, evreii,
romanii, la sărbătoarea lui Janus, își trimiteau alături de alte daruri și ouă
colorate. Izvoarele istorice și arheologice atestă acest obicei și la chinezi. (Budiş,
1999: 125). Ivan Evseev susţine că oul roşu a fost preluat de creştinism din
tradiţiile altor popoare, iar în istoria sa au fost momente în care oficialităţile
ecleziastice au condamnat şi au combătut obiceiul vopsirii şi ciocnirii oului de
Paşti, considerându‑l drept rit păgân. În cele din urmă, părinţii bisericii au fost
nevoiţi să adopte acest simbol ancestral, dându–I o interpretare creştină. (Evseev,
1998: 337).
În satele maramureşene există un registru amplu de tradiţii legate de folosirea
cojilor de ouă roşii şi încondeiate. La Libotin, Cupşeni, Borşa se puneau pe pomii
din grădină „să fie flori multe pe pomi”. La Borşa „să pun ouă în gredină pântru
vremuri grele”. La Fereşti „cojile de ouă să pun în gredină, că aşè–I bine să mânânce
păsările cerului din ele”. La Botiza „ţâpam cojile de ouă pă râu să le mânânce
rogmanii”. La Suciu de Sus „ţâpam cojile de ouă pă râu, că rogmanii tăt postesc
până ce văd ouă roşii. Atunci ştiu c‑o vinit Paştile.” La Valea Stejarului se credea că
„îi bine a ţâpa cojile de ouă pe apă, c‑o fost popor de rogmani şi când ajung cojile de
ouă la ii ştiu că‑s Paştile”.
Rohmanii sunt identici cu Blajinii. Sunt personaje din mitologia românească,
spirite preponderent benefice, alcătuind o adevărată populaţie de oameni
credincioşi şi blânzi, ce trăiesc pe tărâmul de dincolo. După credinţele populare,
rohmanii ar fi cei dintâi oameni de pe pământ. Locuiesc sub pământ sau undeva
la capătul pământului, dincolo de Apa Sâmbetei. Sunt oameni blânzi, ceva mai
micuţi decât noi, duc o viaţă cuvioasă, lipsită de griji. Au o sărbătoare, o dată
pe an, „Paştile Blajinilor”, care cade în prima sâmbătă de după Paşti sau a doua
luni după Înviere, când li se trimit pe Apa Sâmbetei, în care se scurg toate râurile
lumii, ofrande rituale, mai ales cojile ouălor de Paşti. (Evseev, 1998: 50).
În unele sate, cojile de ouă sfinţite „dacă ai ceva năcaz le aprinzi şi afumi cu
ele. Şi noi avem coji de ouă legate pe care le ţinem în casă.” (Giuleşti). „La Poienile
Izei, cojile de ouă se dau la găini să facă multe ouă sau se duceau la moşinoaie de
cârtiţă, să nu mai scoată alte moşinoie.” Dacă la casă sunt fete şi feciori, cojile de
ouă se pun între flori „să fie văzute fetele şi feciorii cum îs de văzute ouăle roşii
şi să aibă noroc” (Sarasău). La Valea Stejarului „punem cojile de ouă pă foc când
îs tunete mari şi fuljere”. În acelaşi sat cojile de ouă se ard, iar cenuşa se pune în
grădină, pe straturi, pentru rod.
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În satele maramureşene, cercetările noastre au înregistrat un repertoriu de
credinţe – interdicţii care diferă de la o localitate la alta. La Bogdan Vodă „nu–I
slobod să dai coji de ouă la găini că le ustură curu”. La Cupşeni „nu–I bine să dai
cojile de ouă la găini că‑şi mănâncă ouăle”. Tot în acest sat, „cojile de ouă nu–I
slobod să le pui să treacă vacile păste ele că stârpesc”. La Văleni nu era permis să
faci altceva cu cojile de ouă decât să le arunci în foc sau să le pui în grădină. La
Fereşti nu era permis să se arunce cojile de ou în ocol deoarece nu era permis a
călca pe ele. Nu era permis nici să se dea la animale, nici să se arunce în foc. La
Hoteni şi Breb nu era permis să se arunce cojile pe gunoi „că‑s sfinte”.
În Sâmbăta Mare a Paştelui se pregătesc bucatele pentru dus la sfinţit. Ele
diferă de la o localitate la alta. În traiste sau desagi se puneau pască, ouă roşii sau
încondeiate, cozonac, carne de miel, şold de porc, vin. Nu lipseşte sarea, dar se
mai adaugă hrean, bulz de brânză, slănină, cârnaţi, pancove, după cum găteşte
fiecare gospodină.
La marile sărbători‑prag, mesele copioase pe bază de comuniune alimentară
au îndeplinit funcţia de ofrandă rituală adusă unor divinităţi în scopul optimizării
trecerii care trebuia să se facă sub cele mai bune auspicii.
Este îndătinat ca, odată cu plecarea la slujba din noaptea Învierii, să se ducă
şi bucatele pentru sfinţit, care are loc după slujbă. În satele din Chioar, dar şi în
unele din Maramureş, sfinţirea bucatelor se făcea în ziua de Paşti în jurul orei 10.
Când se oficiază sfinţirea, se descoperă coşurile, desagii, traistele. Pe bucate
se pune o lumânare care se aprinde, iar preotul stropeşte cu apă sfinţită bucatele.
În satele din Maramureşul istoric s‑a conservat o tradiţie cu valoare de unicat:
„Fuga acasă cu bucatele sfinţite”. Când nici nu se încheie bine slujba sfinţirii,
gospodarii iau la umăr traista sau desaga şi fug cât pot de tare, pe drumul cel mai
scurt, ca să ajungă primii acasă.
Fuga este una rituală, mai răspândită în folclorul maramureşean, existând
credinţa că cel care fuge se încarcă cu energie magică şi va deveni iniţiat şi apt
să poată desfăşura cu spor lucrările agricole din campania de primăvară. Sunt
semnificative, pe linia funcţiei ritului, cele declarate nouă de performeri. „Cel
care fuge cu bucatele a fi primu’ cu lucru’ şi cu tătă gospodăria.” (Săcel, Fereşti,
Sârbi, Deseşti). „Care ajunje primu’ cu bucatele îi primu’ gospodar bun la tăte în tăt
anu’. Îi întâie la lucru’.” (Borşa, Sârbi, Ieud). Se mai crede, când fug cei care sunt
flăcăi sau fete, că se căsătoresc în anul în curs. „Fecioru’ care ajunje primu’, zâce că
să‑nsoară în anu’ acela. Dacă o fată fuje şi ajunje prima, zâce că să mărită în acela
an.” (Borşa).
Focurile rituale sunt pe cale de dispariţie. Locurile de aprindere, precum
şi prescripţiile ritualice legate de gătirea rugurilor, ne întăresc convingerea în
caracterul lor precreştin. Aprinderea lor la biserică, în unele sate, aparţine unei
faze mai târzii şi se datorează procesului de încreştinare.
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Cercetările noastre au atestat focuri rituale la Groşii Băii Mari, Sarasău, Valea
Stejarului, Cavnic și Săpânţa. La Valea Stejarului, focul se aprindea pe dealul
Măgura şi era însoţit de „strâgarea peste sat”. La Cavnic „tinerii fac un foc mare pe
deal”. Cel mai bine s‑au conservat aceste focuri rituale la Groşi, lângă Baia Mare.
Ritualul urmează cifra sacră 7 şi se aprind toate pe vârfuri de dealuri, ceea ce ne
evidenţiază caracterul lor precreştin şi funcţia magică. Ritualul este performat de
tineri, care strâng materialul pentru foc: crengi de la curăţatul pomilor şi al viei,
mai aduc lemne şi uscături din pădure. Se clădesc ruguri mari pe pari împlântaţi
adânc în pământ, „ca focu’ să fie cât de mare”. În noaptea de Paşti, la ora zero,
toată suflarea satului se împarte pe focuri. Tinerii aprind focurile. Se strigă la foc
„Hristos o‑nviet!” şi se răspunde de pe celălalt deal „Adevărat c‑o‑nviet!”. „La tăte
focurile să puşcă cu carbit de te asurzăsc. Întruna tăt puşcă. La foc stau până să gată
de ars. Apoi tinerii să duc şi trag clopotele şi tăţ’ să duc la slujba Învierii.” Focurile
de la Groşi atrag mulţimea ca un magnet. „Îi frumos tare la focuri şi la ele mere
tăt satu’.”
Cu siguranţă focurile de Paşti au îndeplinit o funcţie ritualico‑magică, care
derivă din caracterul lor polifuncţional. Aşa cum arată cercetările, focul era
socotit ca o fiinţă divină. El este mijlocitor între zei şi oameni, căci îi aduce pe zei
în carul său tras de cai roşii la ceremonii şi le duce ofranda oamenilor al căror sol
este. Dar pe lângă acest rol de căpetenie, el mai apare într‑un rol, cu siguranţă mai
vechi, de protector al casei, al familiei. (Ceauşanu, 2001: 62).
Sărbătoarea Paştilor în Maramureş are un dezvoltat cult al morţilor: „În
noaptea de Înviere meream la cimitir şi aprindeam lumânări. Duceam câte on ou
roşu şi îl puneam pe mormânt. Zâceam că-i de sufletu’ mortului. Aşè făceam ca să
ardă lumânările în timpul slujbei de Înviere.” (Giuleşti).
În ziua de Paşti, „când vii de la biserică crepi pasca, scoţi o scrije din mijlocu’
ii, dai din iè la vaci, boi, oi, capre. Când le dai zâci: Să siţ’ mândre şi curate, / Ca
de Dumnezău lăsate. Dai apoi la păsări şi zâci: Vouă Dumnezău v‑o dat şi io vă
dau daru’ meu.” (Sarasău). Formulele orale, când se dă pasca sfinţită la animale,
diferă de la o localitate la alta. La Săpânţa li se dă „Hristos o‑nviet!”. La Deseşti
se rosteşte: „Să vă binecuvânteze pă voi, animale, Tatăl Ceresc şi noi să vă putem
griji.” La Hărniceşti „când dam pască la animale tăiem floarea şi‑o punem înt‑on
cui la grindă. Din aia dădeam câte on pic la fiecare.” Ritualul ne argumentează
funcţia colacului ceremonial de asigurare a succesului în creşterea animalelor.
(Caraman, 1983: 473).
În dimineaţa de Paşti, în satele maramureşene era îndătinat „spălatul pe faţă
di pă ban sau veriguţă di arjint, cu apă neîncepută.” La Sarasău se spăla şi de pe
busuioc, iar la Suciu de Sus şi de pe ou roşu. La Asuaju de Sus se punea şi urzică.
Performerii, prin informaţiile furnizate, ne‑au sugerat funcţia de purificare,
apotropaică, de stimulare a frumuseţii şi a sănătăţii fizice: „Te spălai pă faţă şi
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în gură să fii curat ca arjintu’.” (Rogoz). „Ne spălam di pă ban de arjint să fii tăt
anu’ frumos şi curat.” (Mara). „Fetele şi feciorii să spălau cu apă neîncepută di pă
ban, să sie frumoşi şi draji ca banu’.” (Valea Stejarului). „Tăţ’ din casă să spălau,
în dimineaţa de Paşti, pă urzâcă, ban şi ouă roşii, să fie căutaţi ca banu’, aspri ca
urzâca şi tari ca şi ou.” (Asuaju de Sus). La Sarasău, spălatul ritual era însoţit de
formula orală: „Aşè cum nu să ţine apa de nuiele, aşè să nu să ţâie de noi rău şi
boala. Aşè zâcem când ţâpam apa la capătu’ gardului.” (Sarasău). Rezultă că după
spălatul ritual apa nu putea fi aruncată în orice loc. La Hărniceşti apa se arunca
în grădină, între flori.
În ziua de Paşti, după spălatul ritual se lua pasca cu vin, după o rânduială
îndătinată. Fiecare bărbat, începând cu cel mai bătrân din casă, lua o linguriţă
de pască cu vin slujite, rostea de trei ori „Hristos a înviat!”, la care se răspundea
„Adevărat că a înviat!”. Tot aşa procedau femeile şi copiii, pe sexe, mai întâi
băieţii, apoi fetele.
La Rogoz am înregistrat un ritual interesant. La sosirea de la biserică, cu pasca
cu vin, se rupea o creangă de prun care se împlânta în pasca cu vin. Ramura se
arunca apoi în fântână. Prunul este un simbol al primăverii. El indică reînnoirea,
tinereţea, care se află pe punctul de a se manifesta. Este un simbol al purităţii.
La japonezi, prunul este considerat ca plantă purtătoare de noroc, de bun augur.
(Chevalier, Gheerbrant, III, 1993: 131). După luatul păştii cu vin, ouăle se dau
„de‑a cioca”, apoi se mănâncă sfințit.
În dimineața de Paști se oficiază de către copii „Piezăritul”. Obiceiul este
simplu. O ceată mixtă de vreo 10–15 copii, fete şi băieţi, colindau pe la casele
gospodarilor, se opreau în faţa casei, la intrare, şi strigau „Hristos o‑nviet” Gazda
iese din casă cu un vas cu ouă roşii şi o sticlă cu un pahar. Le răspunde „Devărat
c‑o‑nviet! Şi le dă câte on ou şi câte on pahar de mursă (băutură preparată prin
fermentarea fagurilor de albine). Copiii le urează „sărbători fericite”. (Cupşeni).
În alte sate, precum Vişeu de Jos, Valea Chioarului, Suciu de Sus, Rogoz, Borşa
copiii primesc numai ou roşu. Formulele de felicitare a gazdei diferă de la sat la
sat. La Borşa, gazdelor li se urează „Domnu’ v‑ajute!”, la care se răspunde „Fiţi
sănătoşi!”. În unele sate, dacă merge mai întâi o ceată de fete, înaintea băieţilor, nu
este primită şi li se zice: „Ne‑o vinit sărăcia la casă şi nu ne‑a mere bine. Vedeţi–Vă
de drum!” (Rogoz).
După cum am amintit, cultul morților de Paști în satele maramureșene era
foarte dezvoltat: „În noaptea de Înviere meream la cimitir şi aprindeam lumânări.
Duceam câte on ou roşu şi‑l puneam pe mormânt. Zâceam că-i de sufletu’ mortului”.
La Săcel „care are mort duce la masa de lângă mormânt mâncare: carne, sarmale,
cârnaţ afumat, ţuică. Preotul face dezlegarea mortului şi mâncarea se dă pomană.”
La Deseşti, în zua de Paşti „câte femei merg la cimitir dau peste morminte păscuţe
şi ouă roşii. Acele s‑o dat de când îi lumea.” A doua zi de Paşti, la Giuleşti, după
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pomenirea morţilor la biserică, femeile merg la morminte şi „împărţăsc mâncăruri
pomană: curechi umplut, chiftele, brânză.” Ritualul ne aminteşte de ospeţele care
se făceau direct pe morminte la unele sărbători ale romanilor.
În Ţara Lăpuşului, cultul morţilor cunoaşte cea mai mare dezvoltare.
Lăpuşenii, la marile sărbători de peste an, care cuprind toate anotimpurile, îşi
aduc aminte de cei dispăruţi şi–I comemorează. Lor le este consacrat un obicei,
„Moşii de peste an”, care se individualizează faţă de alte regiuni ale ţării prin
complexitate, bogăţia de funcţii, elementele etnografice. Obiceiul s‑a conservat şi
se mai practică şi astăzi, dar în mai puţine sate: Dobric, Lăpuş, Cupşeni, Costeni,
Ungureni și Groşii Ţibleşului.
La Paşti, obiceiul se mai practică în întreaga lui complexitate la Cupşeni,
Costeni și Ungureni. La Cupşeni, prima secvenţă ceremonială are loc la cimitir,
în dimineaţa zilei de Paşti. Femeile se duc la morminte, aşează desagii cu darurile
rituale lângă morminte, aprind lumânări înfipte într‑un colac ceremonial,
numit „parastaş”. După ce se strâng toate femeile, se duc la bisericuţa de lemn,
purtând în mâini fiecare lista cu morţii din familie. Preotul oficiază parastaşul,
iar în final pomeneşte toţi morţii, din generaţie în generaţie. Femeile se întorc
apoi la morminte şi împart peste morminte darurile rituale: câte un ou roşu sau
încondeiat şi un colac mic, numit pup. Se dă şi câte un pahar de ţuică. Femeia care
oferă darurile, le sărută şi rosteşte „Dumnezău primască!”, cea care le primeşte le
sărută şi răspunde „Primască Dumnezău!” Se crede că darurile nu sunt primite
dacă nu le săruţi. În acord cu funcţia socială, cei aflaţi în duşmănie se împacă la
morminte. Unul dintre cei doi duşmani zice: „Hai, să ne‑mpăcăm, că suntem la
mormântu’ mămuchii şi‑a tătuchii.” Se sărută între ei şi dau mâna peste mormânt.
După ce se încheie împărţirea darurilor peste morminte, femeile petrec cu băutură
şi se încuscresc. Care are fată de măritat cheamă pe una care are fecior de însurat.
Uneori se fac înţelegeri de căsătorie: „Ar fi bine să să ieie Ion cu Ileană, că i‑oi da
la fecior pământ, marhă şi i‑oi face căsuţă.”
În după‑amiaza zilei de Paşti, are loc în curtea bisericii cea de‑a doua secvenţă
ceremonială „Masa moşilor”. „La ora unu vin femeile cu desajii, cu darurile la
beserică şi s‑aşează la mesele de piatră. Acolo, fiecare îşi are locul ei, care nu să
mai schimbă şi să moşteneşte din generaţie în generaţie. La o masă sunt cam zăce
femei. Câte sunt la o masă sau un grup de cinci, şase femei pun laolaltă fărina şi fac
prinosul, un colac mare, împletit în tri, împistrit cu pene de aluat: frunză de stejar,
sucitura (spirala), rombul, crucea. Prinosul îl face prinosiţa, o femeie bătrână, care
nu are ciclu. Până la venirea preotului, femeile aştern masa. Peste lespezile de piatră
se pun feţe de masă. Pe mijloc se pun colacii cu gaură, unul peste altul, iar în cel
de sus se înfije o lumânare. Tot pe mijloc se pun prinoasele. Pe prinos se pune un
colac cu gaură, iar în el se înfije o lumânare. Tot pe mijloc se pun coşercile cu ouă,
iar pe marjine se pun sticlele cu băutură. Când vine preotul se aprind lumânările,
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se oficiază parastaşul şi se ridică paos. Când se încheie parastaşul, femeile împart
peste mese, între ele, câte un ou roşu sau încondeiat şi câte un colăcel”. Darurile
se sărută, atât de cea care le dăruieşte, cât şi de către cine le primeşte. Se rostesc
aceleaşi formule orale ca şi la morminte. Are loc apoi petrecerea femeilor cu
ţuică şi încuscrirea. Înainte, la masa moşilor din curtea bisericii se împărţeau şi
mâncăruri la săraci, dar această tradiţie a dispărut, însă se mai păstrează în satele
Dobric, Lăpuş și Groşii Ţibleşului.
A doua zi de Paşti are loc ultima secvenţă a obiceiului Moşilor, „Masa moşilor
cu satul întreg”. De mulţi ani încoace, deoarece satul s‑a dezvoltat, participă doar
câte o persoană din familie. Masa moşilor este oferită de un grup asociat alcătuit
din circa 15 persoane înstărite. La unul dintre ei se amenajează o masă sub formă
de U, unde este curtea mai strâmtă, unde–I mai largă are formă de T. În capul
mesei stau preoţii, diecii, cantorii, precum şi oaspeţi invitaţi. „Masa–I făcută din
scânduri cusute pe ţăruşi, la fel băncile pe care stau participanţii. Să taie două, tri
oi, iar bucătarul satului face guiaş de oaie cu cartofi, în tri cazane mari. Femeile
gătesc masa. Pe mijloc să pun sticlele cu horincă, iar pe gârliciul lor se pune un colac
cu gaură în care să înfije o lumânare. În dreptul fiecărui participant se pune un
colac cu gaură în care se aşează un ou roşu. Când iau loc la masă, toţi participanţii
sărută ou’ şi colacu’ în semn că le‑o primit pomană. Femeile împărţăsc mâncarea
şi pita de mălai. Preotul sfinţăşte masa, apoi paharnicii împart câte tri pahare de
horincă la fiecare mesean. Nimeni nu să scoală de la masă până nu termină şi
ultimul de mâncat. La mese, bărbaţii stau la capătul dinspre preot, iar femeile în
partea opusă. După ce tăţi o gătat de mâncat, preotu’ face „mulţămita mesei”, apoi
fiecare participant dă mâna cu cei din grupul care au dat masa. Dacă nu au toţi
loc la masă, se mai aşează o serie, la care participă şi grupul asociat.” (Cupşeni,
Costeni).
Magia sărbătorii aparţine fondului precreştin şi marchează vechimea ei
considerabilă. S‑au oficiat şi mai persistă încă o serie de practici ritualico‑magice
la această mare sărbătoare a creştinilor. „Cine–I dus departe, cu oile la munte sau
cu marhăle la câmp şi nu poate lua „paştile”, trebuie să mânânce muguri de fag mai
întâi în loc de pască. Şi io am mâncat muguri de fag bugăţ’.” (Cupşeni).
Sub raportul semnificaţiei, trebuie să subliniem că omul din popor credea
că‑n ramurile copacilor sălăşluiesc spiritele strămoşilor şi nimic nu se poate
împlini fără ajutorul moşilor şi strămoşilor.
Frunza este unul din simbolurile fericirii şi ale prosperităţii. Un buchet sau un
mănunchi de frunze semnifică ansamblul unei colectivităţi unite într‑o singură
faptă şi un singur gând. (Chevalier, Gheerbrant, II, 1993: 74).
La Văleni‑Maramureş, în noaptea de Paşti se împuşca ritualic cu arme de foc
„să departă duhurile răle de sat”. Împuşcăturile ritualice se practicau pe scară
largă la aprinderea focurilor de Paşti.
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„În zua de Paşti, mama punea pă masă clopote mici, că trebe să ai cât mai
mândre şi mai multe pă masă, să te ferească de fuljere.” (Preluca Veche).
Unele practici magice îndeplineau funcţia de stimulare a calităţilor fizice. „La
noi, în sat, când mâncam pască cu bunicu’, ne punea urzâcă pă cap să fim aspri ca
urzâca.” (Cupşeni).
O categorie de practici magice îndeplineau o funcţie apotropaică: „În zua de
Paşti, la noi, în sat, mai ales tinerii poartă în jeb sare slujită, să fie feriţi de vrăjitoare
şi vrăjuri care să leagă.” „Sarea sfinţâtă de la Paşti să pune la uşa căsî şi la uşa
grajdului că sînt babe care fac vrăjuri.” (Săpânţa).
Este interesantă practica iudeo‑creştină potrivit căreia oasele de la mielul
slujit la Paşti trebuie să le pui pe foc şi cenuşa o împrăştii în grădină. Este un rit de
purificare şi fertilitate, care asociază cultul focului şi al mielului.
Se ştie că mielul şi oaia, la toate popoarele de păstori, semnifică bogăţia şi
fertilitatea. (Evseev, 1998: 272).
Unele practici magice îndeplineau funcţia de stimulare a luării la joc a fetelor.
„Fetele pun înt‑o sticluţă on sfert de vin. Sticluţa o pun sub pragul besericii, să treacă
lumea păste ea. În zua de Paşti, după ce toată lumea o intrat în beserică, fetele ieu
sticluţăle şi le bagă în sân. La fiecare bătut de clopot, scutură sticla zicând: Io‑s
întâie‑n joc.” (Budeşti).
O categorie de practici magice oficiate la Paşti îndeplineau funcţia de stimulare
a manei albinelor. „Cel care are stupi, când iesă de la beserică, caută să ajungă
primu’ în drum să aibă noroc la albine.” (Budeşti).
Anumite practici magice, având ca funcţie stimularea sănătăţii, au suferit un
proces de încreştinare. „Pentru a fi ferit de boli, la noi, în sat, cine mere la beserică
calcă în formă de cruce.” (Budeşti).
Credințele și superstițiile îndeplineau funcția de ordonare a comportamentului
obștii satului în sărbătoare, aceasta datorită faptului că omul este plasat într‑un
context ceremonial. Multe dintre aceste credinţe au la bază interdicţii. „În zua de
Paşti nu să mere în vizită unu’ pă la altu’ că-i zî la anu’.” (Giuleşti, Botiza). „Dacă
te speli di pă ban nu–I slobod să picuri apă pă jos că ai purici tătă vara.” (Şieu). „În
zua de Paşti nu–I bine să să cuprindă fărtaţi, că în aceie zî nu trebe să să petreacă
omu’ pre tare.” (Suciu de Sus). „La Paşti nu să mânâncă carne de cocoş că cocoşu’
o cântat de tri ori, când Petru s‑o lepădat de Cristos.” (Suciu de Sus). „La Paşti, nu
să mâncă carne de porc, numa’ de miel.” (Suciu de Sus). „La Paşti nu–I slobod să
baji ou slujit în solniţă, că asuzi în palmă.” (Cupşeni). „În zua de Paşti e bine să te
săruţi cu prieteni şi cunoscuţi înaintea besericii. Zâceu bătrânii că cu aceia te vezi
în ceie lume.” (Deseşti, Bârsana). „La Paşti nu–I bine să ai haine întinse afară, că ai
năcazuri în tăt anu’. Câte haine ai întinse, atâtea necazuri îi avè. Haina când o speli
îi cu năcaz.” (Deseşti). „Şoarecele care o mâncat din pască să face liliac.” (Ieud). „La
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Paşti, dacă afli bani ţâpaţ’ pă jos, nu–I voie să–I iei că‑s cu „pusuri” (vrăjuri). Nu–I
slobod să iei ceva de pă jos în zua de Paşti.” (Vişeu de Jos).
Anumite credinţe legate de Paşti sunt comune mai multor sărbători. Le
întâlnim mai frecvent la Anul Nou. „În zua de Paşti nu–I slobod să te sfădeşti că
te sfădeşti tăt anu’.” (Văleni‑Maramureş). „În zua de Paşti nu–I bine a dormi că‑ţ’
plouă pologu’.” (Ieud, Săcel, Vişeu de Jos).
Paştile fiind o sărbătoare‑prag, era prielnică premoniţiilor. „Dacă plouă în zua
de Paşti, atunci va fi ploioasă vara şi la oamini le va ploua fânu’.” (Botiza). „Dacă
plouă în zâua de Paşti, zâceau bătrânii că a fi an roditor şi a da Dumnezău recoltă
bună.” (Sarasău). „Dacă tună de Paşti, zâceu bătrânii că a da Dumnezău ploi tătă
vara.” (Sarasău).
La Paşti, din repertoriul de tradiţii nu lipsesc nici cele legate de medicina
populară. „În dimineaţa de Paşti, când să iè vinu’ sfinţât, mâncam on miez de hrean
să nu ne taie jâgu’ (acid la stomac) păstă an.” (Giuleşti). „La Paşti duceam zloţi de
arjint la slujit. Când aveu coconii bube îl spălai pă ele cu apă di pă banu’ acela.”
(Săpânţa).
Cea de‑a doua zi de Paşti ocazionează obiceiuri cu deschidere către mai
multe funcţii, între care şi cea de purificare. Era îndătinat în satele maramureşene
ca flăcăii „să margă la fete, pe care le stropeau cu apă, chiar cu găleata. Mai
nou le stropesc cu parfum.” (Tămaia). După ieşitul de la biserică „bărbaţii îşi
stropesc soţiile, mamele, fetele cu parfum, după care se duc a uda pe la prieteni,
rude, cunoştinţe. Fetele şi femeile îi servesc pe udători cu mâncare şi băutură.”
(Ocna Şugatag).
Stropitul ritualic la Paşti cu apă a fost atestat în părţile Clujului. Stropitul
cu parfum se datorează influenţei folclorului maghiar. În satele cu populaţie
maghiară, fetele pun un buchet de violete la pieptul feciorilor. În unele sate,
precum Cavnic, la pieptul feciorilor fetele pun o garoafă.
La oraşe, stropitul cu parfum era oficiat de copii, care la casele cu fete rosteau o
poezie prin care se cerea acordul gazdei: „Sunt copil de grădinar, / Port parfumu‑n
buzunar. / Am auzât prin scrisoare, / Că aici ar fi o floare. / Aici este‑o floricea, /
Care prinde‑a se usca / Şi noi vrem a o uda, / Ca să crească, să‑nflorească / Şi să nu
să veştejească. / Noi tăţ’ vrem a o uda, / Dacă placă‑a ne lăsa.” Copiii primesc câte
un ou roşu şi bani. (Baia Mare).
Un obicei cu o preponderentă funcţie de iniţiere este „Jocul feciorilor”, în
satele lăpuşene „Vergelul”. Jocul feciorilor se organizează după tipicul jocului
duminical. Doi feciori mai bine văzuţi îndeplinesc funcţia de organizatori. Ei
invită fetele la dans, bagă muzicanţii şi încasează plata jocului de la feciori. Fetele
nu plătesc.
Odinioară, jocurile se organizau la şuri podite. Mai târziu, în satele
maramureşene, s‑au construit şoprurile de dans. Mai recent sunt preferate
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căminele culturale, mai ales pentru vergeluri. La Valea Stejarului, începutul
jocului se anunţa prin muzicanţi care colindau satul. Fiecare fecior mergea la joc
cu o mătură, iar când începea muzica, fiecare flăcău sărea să‑şi cuprindă o fată.
Cel care rămânea fără pereche juca în cerc cu mătura.
Mătura era învestită cu forţe sacrale, fecundante şi apotropaice. E considerată
şi simbol falic şi simbol feminin. (Evseev, 1998: 267).
La joc feciorii băgau în dans fetele care nu ştiau juca. „La joc se adună drăguţii
cu drăguţăle şi să cuprind drăguţe la joc.” (Valea Stejarului, Valea Chioarului). Se
joacă jocurile specifice fiecărui sat. La Lăpuş se joacă „Roatele”, „Raţa”, „Joc de
început”, „Joc p‑a lungu’”. Pe valea Suciului se joacă „De învârtit”, „Mânânţălul”
şi „Feciorescu”.
La vergel fetele pregătesc mâncăruri: carne friptă, sarmale, plăcinte, pancove,
pe care le duc în traiste, mai recent şi în coşuri. La început se joacă, apoi după câteva
ore se aşează mese şi se petrece cu mâncare şi băutură. Când se termină masa,
se scot mesele şi se joacă până către seară. În unele sate vergelul se organizează
noaptea şi ţine până dimineaţa.
În a doua zi de Paşti s‑a conservat până astăzi obiceiul agrar consacrat
sărbătoririi celui mai harnic plugar, care a ieşit primul la arat. La Cufoaia, în
Ţara Lăpuşului, poartă denumirea de „Udatul” sau „Cu căruţu”. „A doua zî de
Paşti, feciorii satului vin cu roatele plugului împodobite, la sărbătorit. Pă ele pun
un strujac de paie. La proţapu’ roatelor să leagă o funie lungă, care din loc în loc
să desface şi să bagă beţe care slujesc ca mâner, deoarece la rotiţe trag şase feciori
simbolizând boii la plug. Fiecare fecior are pe braţul din afară legat câte on clopot de
oi. Pe strujac şede sărbătoritul. Înaintea feciorilor merge on stegar cu on steag roşu,
confecţionat din basmale cusute. Pe lângă sărbătorit merge un mânător cu on bici
împletit. Înapoia rotilelor stă on fecior cu o găleată cu apă, care are grijă să nu fugă
udatu’. Alaiu’ pleacă de la casa sărbătoritului, străbătând toate uliţele, înconjurând
satul în formă de opt şi îndreptându‑se spre râu. Udatu’ vrea să scape cu fuga, dar
feciorul cu găleata îl prinde şi‑l readuce pe căruţ. De câte ori încearcă să fugă îl udă.
Tot aşa face şi cu cei din mulţimea care se apropie prea mult de căruţ. Când ajung
la râu udatu’ fuge repede în apă şi cu pălăria aruncă apă pe feciorii actanţi. Cel care
are în grijă pe sărbătorit sare şi el în râu ca să‑l scufunde cu capul în apă pă udat.
Acesta ca să se apere să bagă sub roata morii, dacă este moară pe apă, ca să nu fie
udat. Feciorul cu găleata îl scoate pe udat şi începe trânta între ei. Până la urmă
udatu’ este trântit şi scăldat în apă. După această luptă alaiul înconjoară satul în
formă de opt, apoi se întorc la casa sărbătoritului, unde are loc petrecerea. După
încheierea petrecerii cu mâncare şi băutură are loc jocul. Cine nu vrea să se supună
la obicei trebuie să plătească la biserică 500 de lei.”
Cel mai complex obicei consacrat sărbătoririi celui mai harnic plugar se mai
practică şi astăzi în satul Şurdeşti, comuna Şişeşti şi se numeşte „Udătorul”. A doua
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zi de Paşti, după slujba de la biserică, se desfăşoară prima secvenţă ceremonială:
alegerea actanţilor, care se oficiază prin ridicarea de trei ori pe braţe a fiecăruia, de
către tineri, rostindu‑se formula „Trăiască!”. După ce este ridicat udătorul, se aleg
doi crai care răspund de buna desfăşurare a ceremonialului, patru sfetnici ajutori
ai crailor, un judecător care dictează pedepsele pentru abaterile de la poruncile
tradiţionale, un comarnic care execută pedepsele dictate de crai, un doctor care
constată dacă cel pedepsit este apt să primească pedepsele, doi jandarmi care au
în grijă ordinea şi disciplina în ceremonial.
După alegerea actanţilor, se formează un alai şi toţi pleacă la casa sărbătoritului,
unde are loc a doua secvenţă ceremonială: găsirea banului care este ascuns într‑o
cioată mare de copac. Până ce nu se găseşte banul, alaiul nu poate pleca de la casa
sărbătoritului la vale. Dacă banul nu este găsit, craii sunt pedepsiţi şi trebuie să
plătească doi litri de ţuică şi cinci litri de vin.
După găsirea banului, sărbătoritul este pus pe tileagă, dinainte pregătită, la
care trag doi boi, apoi alaiul pleacă în cântece şi chiuituri către vale. Pe drum,
sărbătoritul încearcă să fugă şi să intre într‑o casă, dar nimeni nu‑l primeşte, că
toţi închid uşile să nu poată intra, iar udătorul este adus iarăşi pe tileguţă. Când
sărbătoritul fuge, încearcă să ajungă la o apă sau fântână pentru a‑şi turna apă
pe cap înainte de a fi prins iar. Mai încearcă să fugă până ce trece un hotar vecin
pentru a deveni scăpat.
După ce ajunge alaiul la valea Rachiştea, unul dintre crai intră în apă cu
udătorul şi care îi mai tare îl trânteşte pe celălalt în apă. Până la urmă, udătorul
este trântit în vale, apoi ies amândoi uzi până la piele. Celălalt crai le dă în mână
o sticlă cu rachiu, ca să se încălzească.
De la râu, alaiul se întoarce la casa sărbătoritului, unde începe jocul care ţine
până seara târziu. În a treia zi de Paşti, jocul are loc la casa unuia dintre crai. În
Duminica Tomii jocul se mută la celălalt crai. În timpul acestor petreceri sunt
stipulate nişte norme de conduită care trebuie respectate. Nu e voie să joace
niciun fecior cu o nevastă, niciun om însurat cu o fată. De asemenea, nu are voie
un fecior să sărute o fată, nici să o strângă în braţe. Cei patru sfetnici au datoria
să supravegheze respectarea legilor stabilite dinainte. Dacă e prins cineva cu vreo
încălcare de lege este dus de sfetnici în faţa judecătorului care îi dă pedeapsa, iar
comarnicul, asistat de doctor, o aplică. Ea constă în cinsprăzece lovituri cu maiul
de lăut cămeşi la talpă. Dacă careva repetă a doua oară încălcarea, pedeapsa se
dublează.
Obiceiul a parcurs un proces de evoluţie. Ion Chiş Ster aminteşte că, în ultima
duminică a obiceiului, mai înspre seară, jocul se întrerupea şi avea loc ultima
secvenţă a ceremonialului: aruncarea maiului. Comarnicul lua maiul şi‑l azvârlea
cât mai departe. Odată cu încheierea acestei secvenţe cădeau toate interdicţiile
pentru feciori şi fete. Acelaşi autor vorbeşte de existenţa mai multor personaje:
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un înmulţitor, care putea înmulţi pedepsele, şi un scăzător care le putea scădea.
(Chiş Ster, 1979: 34–35).
Potrivit cercetărilor noastre, înainte sărbătoritul era pus pe plug, care era
aşezat pe cobâlă, o unealtă formată din doi ţăruşi peste care se băteau scânduri şi
pe care se punea plugul. Vinovatul putea contesta pedeapsa rostind „N‑o fost bine
cum mi‑ai dat loviturile, hai să‑ţi arăt eu cum să dau.” Comarnicul trebuia să se
supună şi primea acelaşi număr de lovituri.
Obiceiul era savurat de întreaga suflare a satului datorită caracterului
lui spectacular. Funcţia lui de purificare şi rodire rezidă în secvenţa udării
sărbătoritului, iar cea de iniţiere ne este elucidată de căutarea banului. Funcţia de
bază a obiceiului este cea juridică, dacă avem în vedere că tinerii erau pedepsiţi în
faţa mulţimii pentru abateri mai uşoare. Pedepsele prin lovirea la tălpi ne explică
o influenţă venită din părţile Bistriţei, de la obiceiul „Bricelatul”, în care cei
condamnaţi erau loviţi în tălpi cu o scândurice numită bricelă. Fuga sărbătoritului
este o fugă ritualică îndeplinind funcţia de iniţiere. Cel care fuge, precum şi cei
care fug să‑l prindă, se crede că se încarcă cu energie magică şi devin apţi şi
iniţiaţi, capabili să facă faţă cu succes lucrărilor din campania de primăvară.
Bibliografie
BILŢIU, Pamfil, POP, Gheorghe Gh.
1996 Sculaţi, sculaţi, boieri mari! Colinde din judeţul Maramureş, Ed. Dacia, Cluj‑Napoca.
BUDIŞ, Monica
1998 Microcosmosul gospodăresc, Ed. Paideia, Bucureşti.
CARAMAN, Petru
1983 Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Ed. Minerva, Bucureşti.
CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain
1993 Dicţionar de simboluri, vol. II–III, Ed. Artemis, Bucureşti.
CHIŞTER, Ion, ŢÂNŢAR, Maria
1979 „Un obicei agrar Udătorul”, în: Tradiţii maramureşene, vol. II, Baia Mare.
EVSEEV, Ivan
1998 Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Ed. Amarcord, Timişoara.
MARIAN, Simion Florea
1994 Sărbătorile la români, vol. I, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
MIRESCU, Corneliu
2006 Ţara Lăpuşului, Ed. Etnologica, Bucureşti.

https://biblioteca-digitala.ro

146

Pamfil BILŢIU, Maria BILŢIU

Legendă fotografii
(fotografiile au fost realizate de către dl. Pamfil Bilțiu – autor)
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Foto 4:
Foto 5:
Foto 6:
Foto 7:
Foto 8:
Foto 9:
Foto 10:
Foto 11:
Foto 12:
Foto 13:
Foto 14:
Foto 15:
Foto 16:

Încondeiatul ouălor la Cupșeni, Țara Lăpușului, 1995
Pregatirea colacilor ceremoniali de Pasti pentru obiceiul Mosilor, Cupseni, 1990
Pasti ornamentate, Sapanta, 1991
Oua incondeiate. De observat furca cu doua coarne (Coarnele de consacratie),
Cupseni, 1995
Luatul pastii cu vin, Cupseni, 1995
Piezaritul la Cupseni. Copiii aduna in ziua de Pasti oua rosii sau incondeiate.
(1990)
Pusul oualor rosii in pom pentru stimularea rodului, Surdesti, 2010
Petrecerea cu tuica si incuscrirea, la morminte. Cupseni, 1985
Impartirea ritualica a darurilor peste morminte (ou si colac), la Pasti, Cupseni,
1995
Masa mosilor de Pasti din curtea bisericii. Cupseni, 1995
Pregatirea mesei moșilor cu satul intreg din a doua zi de Pasti, Cupseni, 1995
Pomana cu oua, colaci si mancare la masa mosilor cu satul intreg din a doua zi
de Pasti, Cupseni, 1995
Participantii la masa mosilor cu satul intreg dau mana cu grupul asociat, la
plecare. Cupseni, 1995
Obiceiul Udatorul. Consacrarea sarbatoritului, Surdesti, 2010
Obiceiul Udatorul–cautarea banului. Surdesti, 2010
Obiceiul Udatorul–sarbatoritul pe teleguta in drum spre vale. Surdesti, 2010
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SEMIOTICA DREPTULUI DE A VISA: DIMENSIUNI MITICE
ALE TIMPULUI DIN BASMUL FANTASTIC ROMÂNESC
COSTEL CIOANCĂ
Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană
Motto:
Dacă Timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!
Nichita Stănescu

Semiotics of The Right To Dream: Mythical Dimensions of Time From The
Romanian Fantastic Fairy Tale
A fundamental concept of human existence as a species, Time has always been
a defining landmark of the depth of thought of homo sapiens. With religious
or scientific character, the ensemble of myths, beliefs, ideas, ideologies,
representations and significances given to this concept led, …in time, to the birth
of a rich, distinct and complex symbolic imaginary. Both a physical continuum
(space‑time in which biological, chemical, physical and mechanical processes
occur that cause changes in Nature) and a philosophical one (events are perceived
and cognitively systematized by man from the past to present towards future),
Time it has always aroused peoples interest.
We have deities of Time (Cronus, Zurvan, Maku). We have, also, the characteristic
concepts that mark the fictional‑mythical transfiguration and the triumph of the
irreducible search for the truth of meaning. Such as the promise of a (possible)
paradisiacal land of eternity, such as the Aion concept of the ancient Greeks (in
the sense of cyclical time/eternity), or the existence of specialized divine beings
(Moirs of ancient Greece, Roman Parce or Scandinavian Norns) who measure
the profane time (past, present, future), and relates it to the celestial, relativistic,
perpetual‑eternal time. From the area of pure philosophy who approache the
subject, inevitably passing through the field of quantum physics that tries to
define as precisely as possible the notion of Time (definition, dimensions, units
of measurement etc.), we have approaches to this concept at the level of music,
literature, art. An true illud tempus, moving the content from metaphysics to
myth, and viceversa, there are the many reflections of famous people about
the concept of time. Approaching topics about the existence of “fashionable”
references (billionaires, famous or just controversial politicians, footballers,
actors, etc.), we have a post‑modern mythological imaginary offered daily by
Time Magazine, The New York Times, The Sunday Times etc. As well, being an
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important landmark in the editing policy, we have a font agreed by more and
more magazines, periodicals, publishing houses–Times New Roman.
The social life of the traditional Romanian communities, who generates and
consumes fantastic fairy tales, tried to reconcile the human activities with the
constant phenomena of the environment (terrestrial, cosmic). Starting from
certain constants that counted human activity with the cosmic and terrestrial
rhythms of Nature (day‑night succession; the succession of seasons; the
rhythmicity of some manifestations of the vegetal and animal kingdom), the
calendars had appeared lunar, solar, solar‑lunar, popular, Christian, civil). Their
existence and use made that the passage of time to be more easily perceived and
memorized. The calendar practices and habits, performed in a predetermined
time and in a certain way (= ritual), did nothing but mark in the traditional
symbolic thinking the specificity of that human time, to perform in that tradition,
in Cosmic Time, trans‑human time.
This study deal with the valorizations and symbolism given to this concept by
the popular imagination from Romanian fantastic fairy tale. The collections
of fairy tales offered me some major directions that defines Time, sometimes
the traditional imagination being a subtle game of physical constants and
mythical‑epic variations. Thus, I discovered metaphysical dimensions of time,
the reason for linking Time, an optimal time of action, but also the exercise of
distance (Time‑Space) to be traveled by the hero or realms of eternity, where
Time does not even exist as an abstraction…
Everything followed, naturally, by a series of conclusions.
Keywords: imaginary, phenomenology, hermeneutics, Romanian fairytale, Time

Scurt preambul sistemic despre Timp

C

oncept fundamental al existenţei umane ca specie, Timpul a constituit
dintotdeauna un reper determinant al profunzimii gândirii lui homo
sapiens sapiens. Cu caracter religios, raţionalist sau ştiinţific, ansamblul de mituri,
credinţe, idei, ideologiii, reprezentări şi semnificaţii date acestui concept a dus, în…
timp, la naşterea unui imaginar simbolic bogat, distinct şi complex. Iar definiţiile
de dicţionar ale acestui concept nu mai au (demult) doar o funcţie linvgistivă,
lămuritoare, nuanţările fiind evidente şi necesare: „the measured or measurable
period during which an action, process, or condition exists or continues”, dar
şi „a nonspatial continuum that is measured in terms of events which succeed
one another from past through present to future”1. Astfel valorizându‑se, în mod
particular sau general, anumite ontologii ori accepţiuni date acestui concept.
Fiecare cu conţinuturi specifice, dar toate vorbind despre măsura (rea) şi/sau
1

https://www.merriam‑webster.com/dictionary/time (accesat la 02.02.2020).
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succesiunea unor evenimente, reale sau ficţionale, verificate/verificabile ştiinţific
sau doar imaginate de mentalitarul colectiv.
Deopotrivă un continuum fizic (→ spaţiul‑timp în care se întâmplă procesele
biologice, chimice, fizice şi mecanice care determină schimbări în Natură) şi
unul filosofic (→ evenimentele percepute şi sistematizate cognitiv de către om
dinspre trecut, prin prezent înspre viitor), Timpul a suscitat mereu interesul
oamenilor. Avem zeităţi ale Timpului, precum „vicleanul Cronos, cel mai aprig
fecior al ei” (al Geei, n.m. C.C. – Hesiod, 1987: 8)2, Zurvan (= timpul inert) al
mitologiei iraniene, ori Maku, „fecioara de cânepă” a mitologiei chinezeşti, de
o deosebită longevitate, care a avut putinţa „să vadă marea prefăcându‑se de 3
ori în livadă de duzi” (Kernbach, 1989: 321). Avem, apoi, concepte definitorii
care marchează transfigurarea ficţional‑mitică şi triumful căutării ireductibile a
adevărului de sens. Cum este promisiunea unei (posibile) eternităţi paradisiace3,
cum este Aion‑ul grecilor antici (în sens de timp ciclic/eternitate4) ori existenţa
unor fiinţe divine specializate (Moirele Greciei antice, Parcele romane sau Nornele
scandinave)5, care măsoară timpul profan (trecut, prezent, viitor) şi îl raportează
la timpul relativist ceresc, continuu‑etern6.
Din zona filosofiei pure care abordează subiectul (Dune, 1927; Heidegger,
1927), trecând inevitabil prin domeniul fizicii cuantice care încearcă să
definească cât mai exact noţiunea de Timp, cu toate subsidiarele lui–definiţie,
dimensiuni, unităţi de măsurare etc.7-, avem abordări ale acestui concept şi la
nivelul muzicii (Delaere, 2009), literaturii (Lightman, 2004), artei8. Un adevărat
Potrivit unor specialişti (Dodds 1983: 67), „povestea barbară dintre Cronos şi Uranos”, ar fi fost
„împrumutată de grecii arhaici dintr‑o sursă hittită” (anume, epopeea hittito‑uraniană a lui Kumarbi–
Ibidem, 82, nota 103)…
3
„[…]Domnul Dumnezeu a zis: «Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Şi
acum, nu cumva să‑şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci »”
(Geneza 3: 22).
4
Sistematic ocupându‑se tocmai de acest concept filosofico‑religios, este de amintit aici studiul lui
Levi Doro (1944).
5
Am vorbit despre această adevărată „Instituţie a Destinului” într‑un studiu recent (Cioancă,
2018a), motiv pentru care nu voi relua aici şi acum problematica.
6
„[…]Căci inaintea ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă de noapte”
(Psalmi, 90: 4). La polul opus, unii autori (Frazer 1980, I: 130–175) vorbesc despre existenţa unor
oameni specializaţi care pot controla, magic, atât Timpul cât şi vremea…
7
Dintre cele mai semnificative (ca amploare şi profunzime a tratării subiectului) şi la care am avut
acces, amintesc: Carroll, 2010; Hawking, 1988; Macey, 1994; Smolin, 2013; Smolin; Mangabeira Unger
2014; Toulmin; Goodfield 1965; Zeh, 1999 (care împarte cercetarea Timpului pe ●dimensiunea fizică
a conceptului – p. 9 şi următ., ●termodinamică – p. 37 şi următ., ●a fizicii cuantice – p. 83 şi următ.,
●geometriei spaţiului‑timp – p. 131 şi următ., ● a cosmologiei – p. 167 şi următ.)….
8
De la cunoscute opere picturale cu acest subiect - „Chronos şi copilul său”, al lui Giovanni Francesco
romanelli (1610–1662), aflat la Muzeum Narodowe w Warszawie, „Tatăl Timp tăind aripile lui Cupidon”,
tablou de Pierre Mignard (1612–1695) de la Denver Art Museum ori arhicunoscutul tablou al lui
2
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illud tempus, deplasând conţinutul dinspre metafizică înspre mitem, şi viceversa,
sunt numeroasele reflecţii ale unor oameni celebri despre conceptul de Timp9.
Abordând subiecte la zi/ existenţiale ale unor referenţi „la modă” (miliardari,
oameni politici celebri sau doar controversaţi, fotbalişti, actori etc.), avem un
imaginar mitologic post‑modern oferit cotidian de Time Magazine, The New
York Times, The Sunday Times etc. După cum, constituind un reper important în
politica de editare, avem un font agreat de tot mai multe reviste, periodice, edituri
– Times New Roman.
Şi viaţa socială a comunităţii tradiţionale româneşti, generatoare şi
consumatoare de basm fantastic, a încercat să pună în acord activităţile umane cu
fenomenele constante ale mediului (terestru, cosmic) în care îşi desfăşurau aceste
activităţi (Olinescu, 2001: 241–304). Astfel, pornindu‑se de la anumite constante
care contorizau activitatea umană cu ritmurile cosmice şi terestre ale Naturii
(succesiunea zi‑noapte; succesiunea anotimpurilor; ritmicitatea unor manifestări
ale regnului vegetal, respectiv, animalier), au apărut calendarele (lunare, solare,
solar‑lunare, apoi cele populare, creştine, civil), prin existenţa şi folosirea lor
fiind mai uşor sesizabilă şi memorizată trecerea timpului (Lungu, 1968; Solomon,
1985; Stănilă, 1980). Iar practicile şi obiceiurile calendaristice, performate într‑un
timp prestabilit şi într‑un anumit tipic (= ritual), nu au făcut decât să marcheze, în
gândirea simbolică tradiţională10, specificitatea acelui timp uman de performat în
respectivul obicei, în Timpul cosmic, trans‑uman (Ghinoiu, 1988; Olteanu, 2018;
Răduică, 1985).
Timpul în basmul fantastic românesc
Ca o gramatică generativă a imaginarului tradiţional, unele motive din
basmul fantastic românesc vorbesc, în mod explicit, despre perisabilitatea
biologică a fiinţei umane în raport cu universalitatea elementelor naturale. Aş
aminti aici doar „instituţia bătrâneţii” (Cioancă, 2018b), dar şi vârstele extrem de
înaintate ale unor asceţi din basmul fantastic românesc (Cioancă, 2017), subiecte
recent tratate şi asupra cărora nu voi reveni acum şi aici. Dar există la nivelul
epicului fantast de basm o serie de alte motive vorbind despre fenomenologia
Timpului, mereu existând (din partea eroului principal, îndeosebi) un continuu
efort de adaptare şi, mai ales, de menţinere a acestui status temporal nou sau
Salvador Dali, „Ceasurile moi/Persistenţa Memoriei”, 1931 (Muzeul de Artă Modernă, New York), până
la monumentul de for public al lui Charles van der Stappen (1843–1910) intitulat chiar „Time” şi expus
în Jardin Botanique National de Belgique, Meise…
9
https://booknation.ro/citate‑despre‑timp/ (ultima accesare, 03.02.2020).
10
Este important de amintit aici caracterul mitofolcloric dat zilelor săptămânii, devenite fiinţe
fantaste care participă asumat şi efectiv la acţiune, îmbogăţind semnificativ quorum‑ul de miteme pe
care le conţinea respectiva producţie cultural‑tradiţională… (Pentru credinţele legate de o astfel de
conotare mitofolclorică a zilelor săptămânii, vezi la Fochi, 1976: 362–369).
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deosebit (non‑uman). Pentru facilitatea urmăririi fenomenologice conţinute şi
pentru corecta receptare a dimensiunii ontologice/noematice presupuse (vezi şi
Nencescu 2013), voi aborda defalcat fiecare motiv vorbind despre Timp şi decelat
în antologiile de basme consultate.
1) Dimensiuni metafizice ale Timpului
Activităţile sociale ale omului arhaic, strâns legate de ritmurile vieţii agrare
şi pastorale de care depindea economic, ciclice şi redundante în felul lor, au dus,
treptat, la învestirea Timpului cu o suprarealitate imaginară, alta decât cea profană
a cotidianului. Prin intermediul acesteia, omul arhaic încercând deopotrivă să se
delimiteze de acest efemer al duratei vieţii sale, dar şi să se raporteze la timpul
arhaiciza(n)t/anistoric11, Timpul etern de dincolo de timpul său biologic. Ca
atare, deplasând conţinutul epic înspre mitic, avem o serie de basme fantastice
româneşti în care eroii călătoresc mii de ani printre stele12 ori sute de ani (Chivu,
1988: 94). Este, fără îndoială, un timp arhetipal, în care conotaţia de irealitate
(sutele ori miile de ani călătorite de un erou dintr‑un loc într‑altul) este contrapusă/
juxtapusă pe timpul mitic în care divinităţi de prim rang călătoresc pe pământ,
printre oameni, (încă) fără a a avea statutul de deus absconditus sau deus otiosus13,
divinitatea fiind cea care (încă) alegea împăraţii, nu oamenii14.
Conţinutul imaginativ al acestor basme, în care eroii sunt dincolo de timpul
lor fizic‑biologic, este subliniat şi sublimat de situaţiile în care este revelată această
dimensiune relativistă a Timpului ceresc, ca măsură a percepţiei umane:
[…] şi merseră împreună până acasă la fraţii Crâncului. Aceia erau bătrâni şi plini
de copii, dar Crâncu, prin câte trecuse şi tot era voinic şi frumos, de gândeai că nici
un gând nu l‑o mâncat în viaţă! (Pop‑Reteganul, 1986: 124)

Aş aminti aici pasajul de început al basmului „Aflatul”, colecţia I. Pop‑Reteganul: „În vremurile cele
bătrâne, când umblau ursitorile‑n lume printre oameni şi le urseau soarta pe viaţa‑ntreagă, de la leagăn
şi până la mormânt, în acele vremi a avut loc întâmplarea ce voiesc a vi‑o povesti…” (Pop‑Reteganul,
1986: p. 9).
12
„[…]Trecuseră mii de ani de când el zbura ca gândul din stea în stea şi, când simţi că-i vine dor de
fraţi şi de pământ, se lăsă ca gândul în adâncurile văzduhului şi porni în zdrenţele lui vechi spre palatul
frăţiorilor” (Şerb 1967, I: 48–49).
13
„Era pe când era, pe când Dumnezeu umbla pe pământ” (Micu Moldovan, 1987: 193; sublinierea
este a mea, C.C. De altfel, fără menţionarea expresă a autorului, toate sublinierile îmi aparţin).
14
„[…]Ei! dar pe vremile acelea nu se alegeau împăraţii, ca în zilele noastre; nici nu rămâneau copiii
împăraţilor în locul părinţilor lor, ori vrednici ori nevrednici; numai Dumnezeu alegea pe împăratul.
Adecă hotărau sfetnicii împărăţiei o zi, atunci toţi oamenii din împărăţie trebuia să se adune la un loc,
pe un câmp mare, şi unul arunca coroana în sus: aceea apoi atâta se învârtea prin aer până Dumnezeu o
trimetea pe capul celui vrednic, şi pe care se aşeza coroana, acela era împărat, să fi fost omul cel mai sărac
ori cel mai bogat, tot una era, atunci oamenii nu se împotriveau voiei lui Dumnezeu” (Pop‑Reteganul,
1986: 93–94). Aceeaşi situaţie a elecţiunii divine, la Cătană, 1984: 60.
11
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Dacă uneori ne este oferită o măsură optim‑umană la o astfel de accesare
a Timpului cosmic (într‑un basm al colecţiei I. Oprişan trec doar 9 ani într‑o
singură noapte – Oprişan, 2005, II: 162…), avem şi situaţii celebre în care trecerea
timpului este altfel contorizată de uman şi non‑uman. Mă refer aici la basmul
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” al colecţiei P. Ispirescu, pentru
suculenţa lui hermeneutică pasajul meritând citarea in extenso:
[…]Sunt de mai multe zile cu voi şi n‑am să mă plâng de nici o mâhnire. Mă voi
duce dară să‑mi mai văz o dată părinţii şi apoi m‑oi întoarce, ca să nu mă mai
duc niciodată. –Nu ne părăsi, iubitule; părinţii tăi nu mai trăiesc de sute de ani, şi
chiar tu, ducându‑te, ne temem că nu te vei mai întoarce; rămâi cu noi; căci ne zice
gândul că vei pieri (Ispirescu, 1988, I: 14)15.

Potrivit gândirii arhaice, conceptele abstracte precum Timp, Spaţiu,
Bine, Frumos, Adevăr etc. sunt investite cu valenţe ale realului cotidian, întru
recunoaşterea, acceptarea şi/sau înţelegerea lor de către auditoriul non‑educat.
Este, în fapt, o modalitate gnoseologic‑tradiţională de a face accesibile concepte
fundamentale vizând existenţa, de a le raporta la propriul sistem de reprezentare
şi valorizare simbolică, doar astfel ele putând căpăta valoare şi sens. Legat de
conceptul de Timp, avem o interesantă situaţie într‑un basm al colecţiei Gr. Creţu
( „Basmul cu fata morarului”) în care, pe modelul feudal al celorlalte basme şi
ierarhii sociale de la curţile împăraţilor obişnuiţi, se vorbeşte despre o împărăţie
a Timpului şi de Împăratul Timp!:
[..]La ziuă, se deşteptară şi porniră să meargă înainte. Merseră ei vreo trei zile şi trei
nopţi pănă ce ajunseră la palatul Timpului, care şedea pe un tron de aur, înconjurat
de zile, de nopţi, de săptămâni, de luni şi de ani ce treceau ca vântul pe lângă împărat.
Ei se hotărâră să meargă la marginea lumii şi să ceară ajutor împăratului Timp
(Creţu, 2010, II: 258).

Etosul mitofolcloric este, în acest caz, subordonat gândirii simbolice ca
structură finită care defineşte conceptele abstracte cu care opera mentalitarul
colectiv. Vectorul etic este abstras de dorinţa umană de a transcende Timpul, în
acest basm fie el şi închipuit ca un împărat cu teritoriu în stăpânire şi, mai ales,
cu subordonaţi specifici (zile, nopţi, săptămâni, luni, ani). Imaginaţia omului
tradiţional a împins această aspiraţie din spaţiul folcloric înspre cel gnoseologic,
din realul obiectiv (cunoscut, palpabil, experimentat cotidian) înspre un „real
imaginar”. În care omul (a se citi, profanul), fără (pre)iniţieri specifice, fără acordul
tacit al sacrului, nu are ce căuta, soarta sa fiind, în caz contrar, pecetluită16. Este,
probabil, refuzul Timpului etern de a şi‑l face egal pe omul efemer/muritor…
Astfel de percepţii umane ale Timpului non‑uman, avem şi la Bîrlea, 1966, I: 238; Pop‑Reteganul,
1986: 114.
16
Exprimându‑şi dorinţa de a merge „la marginea lumii”, cei doi muritori (bărbat şi femeie =
15
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2) Indisolubil legat de un alt motiv mitic17, vorbind despre miraculosul pur
al basmelor fantastice româneşti, avem motivul legării Timpului. Plecaţi de acasă
într‑o aventură eroică, trei fraţi (de sânge sau de cruce) fac un legământ: fiecare
să stea de pază cu rândul o noapte şi, indiferent de ceea ce se va întâmpla, să
păstreze nestins focul făcut seara. În caz contrar, celui ce nu respecta jurământul
încheiat, urma să i se taie capul. Invariabil, la eroul cel mic acest foc se va stinge
(din cauza sângelui vărsat de animalul ucis de erou), acesta fiind nevoit să plece
în căutarea unei surse de foc, întru păstrarea legământului făcut cu fraţii săi.
Semantica supranaturală a acestei situaţii este dată de conţinutul ideatic al acţiunii
propriu‑zise a eroului: pentru a întârzia venirea unei noi zile, recte, pentru a avea
timp să găsească foc cu care să reaprindă propriul foc stins şi astfel să îşi păstreze
viaţa, el va lega Timpul întâlnit pe drum:
[…]Se cam mai duc până seara, cându–I vine rândul să păzească cel mai mic, adică
Ioniţă, fecior de crai, care era năzdrăvan. La miezul nopţii, când au venit iarăşi nişte
vânturi rele cu pognete şi urlete, cât tot ţi se înrâncena carnea de pre tine, acum vine
un balaur cu douăsprezece capete. Scoate Ioniţă paloşu şi–I taie unsprezece capete.
Mai avea încă unul, dară paloşul acum nu–I mai tăia, că tot era ştirbit. Dă ciorseşte
şi aşa cu el şi numai vede că din un loc pişuieşte un pic de sânge. Dă şi mai încolo,
trudeşte fel şi formă, mai apucă şi suceşte şî cu mâinile, motoroseşte şî oarecum
numai ce–I frânge şî capul al doisprezecelea şi se mântuieşte de mărşăvenia dă
bălaur spurcat. Vezi bine că nici zărane ş nici leac de foc nu mai rămăsese, că tot era
mănat şî potolit de tot. Se suie Ioniţă, fecior de crai, într‑un copaciu înalt şî se uită
în lume şî în ţară. Ciont!... Vede departe, departe o ţâră de zare de foc. Se coboară şî
se duce în acea parte prin pădure. Aude pre Miezilă cântând pre acolo, îl prinde şi‑l
leagă de un copaciu. Merge mai încolo, întâlneşte şî pre Zorilă, care încă cânta. Mi‑l
leagă şî pre acesta strâns cu spatele la un copaciu. Şi întinde săgeata şî merge‑merge
şi se apropie de focul care l‑a fost zărit (Micu Moldovan, 1987: 23–124).

Mai mult decât un hybris oarecare, acest motiv al legării Timpului constituie,
cred eu, o revoltă a efemerului psihic‑uman contra spiritualului imaginar, în care
totul este posibil, chiar dacă este improbabil. Şi aici imaginaţia mitofolclorică
se dovedeşte prolifică şi inventivă, având personificări ale Timpului de sex
re-iterarea cuplului primordial într‑o lume/dimensiune dincolo de Timp?), sunt amânaţi o zi de către
Timp, apoi, reveniţi cu cererea de îndrumare, sunt redirecţionaţi către fratele lui, Vântul. Şi acesta îi va
amâna trei zile, după care, înainte de îndrumare, va fi pusă condiţia sine qua non a unei atare reuşite:
„[…]Du–I la marginea lumii. Dacă vor scăpa pe drum de un căpcăun care mănâncă oameni şi de vor
scăpa de el, vor scăpa de orice alte primejdii ce vor mai întâlni şi vor ajunge cu bine la marginea lumii.
Au pornit ei bucuroşi, dar când au ajuns la locul unde era acel căpcăun, el le‑a ieşit înainte şi i‑a înghiţit
pe amândoi” (Ibidem, 259).
17
Anume, motivul păstrării focului nestins, un studiu dedicat eminamente acestui subiect fiind
în curs de tehnoredactare. Acest motiv apare la Creţu, 2010, II: 287 (un erou trebuia să termine de
citit psaltirea – un şarpe îi va stinge lumânarea, astfel încât eroul este obligat să plece după foc pentru
reaprinderea acestuia…); Marian, 1986: 50; Stăncescu, 2000: 204–206, 307 etc.
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masculin18, feminin19 ori în combinaţie mixtă20. După cum avem reprezentări fie
conotate lubric‑simbolic (într‑un basm al colecţiei D. Stăncescu este legată Zorile,
„o fată frumoasă rău şi îmbrăcată numai în alb ce păşea încet‑încet şi lăsa dâră
de lumină după ea” – Stăncescu, 2000: 206), fie alegoric ( „[…]şi legând noaptea
ca să nu se facă ziuă, se porni cu fuga după foc” – Marian, 1986: 54). Întâlnite
de către erou îndeosebi pe drum, în terestru, astfel de personificări ale Timpului
sunt descoperite uneori şi în planul spaţial21, fiind, la fel, legate temporar, până la
rezolvarea problemei.
Dar, în acelaşi spirit gnoseologic‑tradiţional de care aminteam supra, gata
oricând să armonizeze/compatibilizeze imaginarul cu verosimilul pentru o mai
bună receptare şi/sau înţelegere din partea auditoriului, nu totdeauna oprirea
Timpului este realizată prin legări fizic‑mecanice ale acestuia. Într‑un caz
(basmul „Zmeul Pârjol”, colecţia Gr. Creţu), această oprire în loc a Timpului este
făcută printr‑un invocatio magic. În acest invocatio fiind amintiţi tatăl eroului,
recent mort şi îngropat, cu puteri magice manifestate şi după trecerea dincolo, cât
şi o deitate canonică de prim rang, atât de prezentă în mitofolclorul românesc,
precum Maica Domnului:
[…]‑Dar tu, babo, cine eşti şi ce faci aici? o întrebă şi băiatul. –Eu sunt Miazănoapte
şi înşir pe ghem noapte, ca să sosească ziua. Atunci băiatul ridicând două degete
în sus zise: ‑Cu puterea tatii şi a Maicii Domnului, să rămâie tot noapte. Auzind
Miazănoapte vorbele astea rămase încremenită şi nu mai putu să înşire pe ghem
(Creţu, 2010, II: 288)22.

Alteori, această stagnare temporară a fluxului temporal, fiind pur şi simplu
rezultatul unei înţelegeri/învoieli a eroului cu personajul‑Timp!23
18
Bîrlea, 1966, I: 278 (Mnezâlâ‑mnez‑di‑nopti, Zorilî‑zori‑di‑dzuă); Chivu, 1988: 50–51
(Mezilă‑miez‑de‑noapte, Zorilă‑zori‑de‑ziuă); Micu Moldovan, 1987: 124 (Miezâlă, Zorilă); Oprişan,
2006, V: 322–323 (Luceafâru di cu Searî, Luna, Luceafâru di Dimineaţî); Pop‑Reteganul, 1986: 116
(De‑cu‑seară, Miez‑de‑Noapte, De‑cătră‑ziuă); Robea, 1986: 212 (Luceafărul‑de‑cu‑sară, Mezilă, Zorilă)
etc.
19
Stăncescu, 2000: 206 (Zorile); Teodorescu, 1968: 27–33 (Murgilă, Nămeaza‑nopţii, Zorile).
20
Ispirescu, 1988, I: 186–187 (Murgilă, Zorilă sunt masculini, Miazănoapte este feminin); Păun,
Angelescu, 1989: 213 (Seara, Amiază noaptea sunt feminine, Zorilă este masculin).
21
Într‑un basm al colecţiei I. Oprişan ( „Cu Împăratu Verdi”), eroul va întâlni astfel de personificări
ale timpului (Luceafâru di cu Searî, Luna, Luceafâru di Dimineaţî) într‑un copac, acolo legându‑le până
la reîntoarcerea sa cu foc… (Oprişan, 2006, V: 322–323).
22
Acelaşi invocatio este folosit şi la întâlnirea eroului cu Miazăzi, şi atunci având acelaşi efect de
încremenire a Timpului… (Ibidem).
23
„[…]Se uită în toate părţile şi zări licărind undeva departe, ca peste nouă ţări şi nouă mări, o
lumină de foc. Se dete repede jos şi porni într‑acolo. Merse el ce merse prin pădure şi se întâlni cu un
moşneag care avea două gheme de aţă, unul alb, închipuind ziua, şi unul negru închipuind noaptea. Se
înţelese cu moşul şi dosiră ghemul cel negru după o costă, într‑o văgăună, ca să lungească noaptea, apoi pe
cel alb îl luă el şi‑l băgă în sân şi‑şi văzu de drum” (Creţu, 2010, I: 139).
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3) Timpul optim de acţiune
În concordanţă cu nevoile realului, mentalitarul colectiv de basm fantastic
românesc a imaginat şi un timp subiectiv‑mitic, numit de mine „timpul optim
de acţiune”. Este vorba de un timp‑limită, cu o durată extrem de scurtă, dar
care, conform aceluiaşi cod simbolic tradiţional24, este singurul timp în care
eroul poate acţiona dinlăuntrul acelui loc miraculos/magic întru realizarea
dezideratului său final (furarea apei vii, a unui purcel de la o scroafă cu puteri
nemăsurate, a unei crenguţe dintr‑o grădină paradisiacă etc.). Izomorfic, prin
strâmta delimitare temporală în care eroul poate acţiona liber, neconstrâns de
statutul ontologic al acelui loc aparte, ne este sugerată ideea unui nucleu teritorial
simbolic, de tip cosmic/paradisiac, situat în afara lumii (cunoascute eroului), cu
alte structuri şi dinamici interne. Şi cărora eroul, pentru a reuşi, trebuie să le
facă faţă nu printr‑un agōn atletic (confruntarea cu un zmeu, cu scroafa, cu alte
fiinţe fantaste care apărau respectivul loc magic…), ci prin practicarea răbdării şi,
mai ales, sincronizarea temporală cu momentul în care acele locuri (re)deveneau
„terestre”, accesibile eroului.
Iar definirea acelui timp‑limită în care eroul trebuie să acţioneze decis şi ferm
pentru a reuşi este, în proporţia covârşitoare a basmelor fantastice româneşti în
care am decelat acest motiv, unul diurn, anume miezul zilei: „când era soarele la
amiaz” (Marian, 1986: 125, 127), „doisprece ceasuri”( Bîrlea, 1966, I: 371–372),
„când e soarele cruce amiazăzi, când stă soarele la popas” (Sevastos, 1990, II:
18), „la nămiezi când soarele stă în cruci” (Ispirescu, 1988, I: 243), în multe alte
cazuri25. Dar ce anume se întâmplă în acest timp‑limită de acţionare, din acel
perimetru al non‑lumii eroului? La ora 12 fix, ●berbecii trec cu eroul „într‑o ţară
în care prunii, merii, copacii, toţ` era într‑auriţ`, numa‑n adamant” (Oprişan,
2006, V: 290–291); ● „Pă la ora doişpe punct” veneau să se scalde, „la Lacu cu
Lapti Dulce”, „nişte păsări care varsî vâlvări di foc pi gurî şî ardi pământu di nouă
stânjeni în jos” (Idem, VI: p. 66); ● „la ora doosprezece, munţî stau pă loc doo
minute” (Bîrlea, 1966, II: 164) etc.
În credinţele populare, astfel de repere temporale fixe (miezul zilei, miezul
nopţii) sunt percepute ca fiind momente critice ale împlinirii destinului uman.
Conform unor autori,
[…] între căderea serii şi miezul nopţii se desfăşura un timp enigmatic, circulat
de numeroase reprezentări malefice. Miezul sau puterea nopţii era momentul
Pentru dimensiunile şi împărţirea timpului diurn, respectiv nocturn în credinţele populare, cu
denumirile specifice fiecărui moment al zilei/al nopţii, a se vedea Ghinoiu, 1988: 44–46.
25
Astfel de menţiuni ale timpului optim de acţiune avut de erou la dispoziţie, avem şi la alţi autori:
Bîrlea, 1966, II: 164; Creţu, 2010, I: 339; Furtună, 1973: 96; Micu Moldovan, 1987: 7; Nijloveanu, 1982:
164; Oprişan, 2005, II: 78, 171, 341; Idem, III: 204, 287; Idem, 2006, V: 290; Idem, VI: 66, 273, 288; Idem,
VII: 34, 214; Păun, Angelescu, 1989: 4; Popescu, 2010: 19; Sbierea, 2010: 8, 69–70, 124 etc.
24
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culminant când binele şi răul se confruntau cu putere, victoria dintre ele nefiind
încă decisă. Treptat, spaţiul şi timpul nocturn se purificau, forţele binelui atingând
putere maximă la ivirea zorilor. De aceea miezul nopţii şi răsăritul soarelui erau
momente diametral opuse pentru împlinirea sau anularea actelor magice.

Miezul nopţii şi miezul zilei aveau însă şi o valoare pozitivă: ele se considerau
momente de odihnă pentru soare şi lună, dar şi pentru oameni (Ghinoiu,
1988: 46).

Pentru basmul fantastic românesc, astfel de momente temporale fixe precum
miezul zilei/miezul nopţii sunt, cumva, reactualizări hermeneutice ale Timpului
cosmic, foarte scurte momente în care microcosmosul eroului (= lumea sa) se
(re)racordează la macrocosmos (= Lume). Acţiunea eroului din acest spaţiu
devenind, în acest timp optim de acţiune, expresie a unei realităţi posibile, altfel
inaccesibile în sine:
[…]Mergând timp foarte îndelungat, a ajuns la marginea moşiei Voinicului Florilor.
Aice a trebuit să aştepte pân` ce‑a fi soarele cruce amiazăzi, pentru că împrejurul
moşiei era aşa întocmit, că jucau săbiile şi suliţile de sine totuna, ne‑ncetat, din
pământ până cât vedeai cu ochii în sus, încât era cu neputinţă să intre cineva la
Voinicul Florilor că, de‑ar fi cutezat, apoi ar fi rămas bucăţele pe loc. Acele săbii şi
suliţi stau neclintite numai când era soarele cruce amiazăzi. Cum numai fu soarele
cruce amiazăzi, încetară toate armele care păzeau moşia Voinicului Florilor, şi
Petrea Piperiul, ştiind aceasta a mers de le‑a dat în lături şi a intrat nevătămat pe
moşie (Sbierea, 2010: 124–125).

Dar, în buna tradiţie a gândirii simbolice populare, cu ancorarea în ontic
a respectivelor acţiuni, avem câteva menţiuni de basm fantastic în care timpul
optim de acţiune este cel nocturn, respectiv miezul nopţii. Inversul timpului
diurn, acest timp optim de acţiune nocturn este conotat malefic, consacrarea lui
fiind dată de actanţi–babe vrăjitoare26, fetele Vrăjitului din Cărţi/Satanei27, zâne28.
4) Exerciţiul distanţei
Confuzia dintre dimensiunile diferite ale timpului/Timpului, respectiv
spaţiului/Spaţiului pe care trebuie să îl traverseze eroul de basm fantastic românesc
înspre punctul final al călătoriei sale, este, o dată în plus, adâncită de imaginarea
26
„[…]la douăşpe noaptea, să scoală baba – era dincolo‑n odaie se culca – şi ia paloşu băiatului
din cui, ăla fermecatu, şi‑l pune pe‑a lu Cărbune‑mpărat în locu lui. Îl bagă la brâu şi p‑aci ţi‑e drumu!”
(Oprişan, 2006, VI: 288).
27
„[…]La doisprezece noaptea, iată că coboară fetele Vrăjâtului. A mai mare pune coroana jos,
s‑aruncă‑n apă şi se scaldă. Pune şi a mijlocie, pune coroana jos şi se scaldă. A mică, la fel” (Idem, VII:
34).
28
„[…]Feciorul făcu după învăţătură şi aşteptă până la miezul nopţii când deodată zânele începură
să cânte. Şi au cântat aşa de mândru că feciorului i se topise inima dar cu urechile ascultase tot‑tot.
Învăţase cântarea şi ştiind‑o, porni s‑o ducă ţiganului” (Pamfile, 2010: 36).
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şi instituirea unui poietic al acestor concepte abstracte. De altfel, elementele
contituiente ale producţiilor SF post‑moderne (exemplu elocvent fiind, aici, Star
Trek) care marşează pe astfel de anulări ale Timpului‑Spaţiu, prin folosirea unor
tehnologii avansate (warp, teleportări, maşinării care permit/facilitează regresii
în timp, imense distanţe interplanetare realizate într‑un foarte scurt timp etc.),
au, la bază, tocmai asemenea aspiraţii ale psihicului uman. Care mereu a fost
limitat de imposibilitatea fizică, biologică, tehnologică de a experimenta, trăi
ne‑limitele temporal‑spaţiale, rămânându–I libertatea creativă de a experimenta
şi trăi în imaginar astfel de ne‑limitări…
Menţinut o bună bucată narativă într‑o delimitată spaţialitate şi temporalitate,
totuşi discursul epic al basmului devine repede holistic prin inserţia unor
viziuni sau reprezentări altfel despre astfel de locuri ne‑comune, necunoscute.
Sunt extrem de rare cazurile în care eroul de basm, plecat înspre împlinirea
dizideratului său, oricare ar fi acela, are de trecut doar 9 comune29. De cele mai
multe ori, locuţiunea consacrată pentru a defini acest traiect iniţiatic obligatoriu
al eroului, recte şi distanţa/timpul de parcurs până acolo este „nouă mări şi nouă
ţări” (Bîrlea, 1966, II: 119; Cătană, 1984: 46; Ispirescu, 1988, I: 57; Popescu, 2010:
129 etc.). Că este vorba de o considerabilă depărtare care trebuie parcursă într‑un
timp predeterminat întru împlinirea sarcinii/destinului eroului, ne‑o spune
explicit un basm al colecţiei I. Oprişan ( „Cu ursu de aur”):
[…]La unu dân noapte, a venit un glas dă sus şi vorbea cu moarta dă jos: ‑Ce e cu
băeţâi ăştia? întreabă aia dă sus. –Heiii! zice, băeţâi ăştia merge la fata lu Lege Bună
dân Ţară Străină. Da`, zâce, pân` acolo să duce viaţa jumătate şî când s‑o‑ntoarce
să‑ntoarce oameni bătrâni! (Oprişan 2005, I: 306)

La nivelul basmului fantastic, dinamica deschisă a mentalitarului tradiţional
pare că a gândit aceşti constituienţi ai imaginarului (timp/Timp, spaţiu/Spaţiu),
în primul rând funcţional, abia apoi simbolic. Cumva, nu este deloc surprinzător
faptul că viziunea sintonică a acelei Lumi de dincolo de lumea cunoscută
eroului, este una greu accesibilă (şi nu tuturora), dar totuşi posibilă. Prin urmare,
avem numeroase, diverse şi surprinzătoare mijloace de locomoţie magică prin
intermediul cărora sunt anulate, în clipă, astfel de distanţe imense, altfel de
parcurs în perioade lungi de timp: ●cai cu număr variabil de aripi, picioare,
inimi şi/sau spline (Cioancă, 2018–2019: 27 şi următ.); ●diferite obiecte: „păpucii
gândului” (Bîrlea, 1966, I: 455–456) sau papuci dăruiţi de Sf. Miercuri (Hasdeu,
2000: 51); piuă şi pisălog (Bîrlea, 1966, I: 190); „covorul lui Solomon” (Nijloveanu,
1982: 169); foale (Sandu Timoc, 1988: 99–100), curea (Bîrlea, 1966, I: 221) etc.;
●diferite alte animale: capre care pot zbura, la alegere, ca gândul sau ca vântul
29

„[…]Aşe că uo avut d`e trecut noă comuni” (Bîrlea, 1966, I: 490).
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(Păun, Angelescu, 1989: 5–6.), berbec de aur (Robea, 1986: 34), unicorn (Sandu
Timoc, 1988: 35)). Asta când eroii nu o fac ei înşişi!30
Structura conotativă a acestui exerciţiu al distanţei este subliniată, o dată în
plus, de unele menţiuni aparte descoperite în basme. De exemplu, unui erou i se
pare că abia ieri a plecat de acasă, din satul său, situat în vecinătatea imediată,
deşi el este deja într‑o altă lume/dimensiune de ceva timp31. Pentru quorum‑ul
de miteme pe care le conţin aceste concepte abstracte de Timp/Spaţiu chiar şi la
nivelul mentalitarului tradiţional, sugestivă este, după părerea mea, situaţia din
basmul „Până ajunge orbul să‑şi capete vederile”, colecţia L. Morariu:
[…]Se aburcă omul în cârca dracului. Dracul face cîţiva paşi şi–I pică omului
pălăria din cap. –Stăi, drace, să‑mi ridic pălăria! –Cum să stau? Unde să stau? Că
până la pălăria ta trei zile încheiate trebuie să tot mergi înapoi! –Cum trei zile, dacă
numai acuma ia a picat? –De aceea numai trei zile, că chiar acu a picat, şi de mai
mergeam pe atâta, apoi nici într‑un an de zile nu ajungi până la pălăria ta! Îşi lasă
omul pălăria prăpădită şi iată–I ajunşi la nunta cu pricina (Morariu, 1983: 62).

5) Tărâmuri ale eternităţii
Probabil cea mai capabilă să traducă ideile‑forţă despre Timp/Spaţiu la nivelul
basmului fantastic românesc (dimensiunea ideologică coroborată cu cea mitică),
este existenţa unui tărâm de tip paradisiac, undeva în Lume sau chiar în lumea
eroului. Un spaţiu în care totul este etern, chiar şi pentru eroul muritor, dar, după
cum vom vedea, doar atâta timp cât acesta este înlăuntrul acelui Timp‑Spaţiu.
Strict cu privire la accesarea unui alt tărâm decât cel de aici (Vezi Cioancă,
2019), o situaţie specială este ridicată de mitul transgresării timpului relativist.
Or, basmul românesc care aduce în prim‑plan acest subiect delicat ( „Tinereţea
fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte”) este atât de cunoscut şi a generat o întreagă
literatură de specialitate, unele pagini fiind, din perspectiva‑mi, memorabile
(Constantinescu, 1979; Noica, 1978: 112–145), încât nu voi insista aici şi acum
asupra bogăţiei de elemente sau a limbajelor simbolice puse în circulaţie de acest
Dacă în anumite cazuri nu ni se spune cum un copil stăpâneşte tehnica zborului (Bîrlea 1966, II,
p. 49), sau cum un alt erou poate zbura (Robea, 1986: 680), avem şi un caz fericit (basmul „Un ochi râde,
altul plânge”, colecţia C. Sandu Timoc), în care eroul, însurat cu „o zână din stele”, este iniţiat în arta
zborului magic, pasaj de‑o suculenţă hermeneutică deosebită, ce merită citare extinsă: „[…]Soţioare, tu
ştii că eu nu sunt din lumea asta. Eu sunt învăţată să trăiesc nu cu pământeni, ci cu alte fiinţe. De aceea,
eu acum îmi iau zborul spre stele. Tu să nu mă cauţi în alt loc decât în spatele soarelui unde dogoarea nu
este mare şi se poate trăi. După ce mă voi da de trei ori peste cap şi voi prinde ărpii, tu să rupi o pană din
arpia mea, iar când vei dori să zbori cătră mine, s‑o arunci spre pământ şi vei prinde ărpii şi putere de a
zbura” (Sandu Timoc, 1988: 72).
31
„[…]‑Ce fel de depărtat? zise băiatul, eu abia ieri am plecat de acasă care e în marginea unui sat
vecin cu multe altele. –Eşti în amăgire, fătul meu; tu eşti mai departe de lume decât crezi” (Popescu,
2010: 181).
30
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basm, în faţa căruia, după expresia consacrată, „nu poţi fi decât uimit” (Noica,
1978: 112)…
Totuşi, perenitatea acestui mit al existenţei unul loc special, dincolo de Timp,
în anumite condiţii revelat şi/sau accesibil unora dintre oameni, vorbeşte despre
structura figurativă a modului în care mentalitarul popular şi‑a imaginat concepte
abstracte precum Spaţiul, Timpul (În acest sens, a se vedea şi Niţu, 1988). Dincolo
de tragismul situaţiei eroului, de problemele de mito‑simbolistică pe care le
poate ridica basmul acesta32, rămâne situaţia de facto: eroul caută, descoperă şi
locuieşte, fie şi pentru un timp oarecare, o altă realitate decât cea de aici, din
această lume a materiei. Apoi, din motive uman‑subiective, renunţă la această
altă realitate sustrasă legilor timpului uman/profan, în favoarea revenirii într‑o
realitate/dimensiune supusă efemerului. În sens pur mitologic, ceea ce caută (şi
găseşte!) Făt‑Frumosul din basmul luat în discuţie este un spaţiu eminamente
paradisiac, o adevărată grădină a eternităţii lucrurilor. Ceea ce, de altfel, chiar este
această lume, doar că este ceea ce este atâta timp cât Făt‑Frumos o locuieşte şi el.
Prin simpla lui dorinţă şi decizie de a reveni în lumea din care plecase în căutarea
acestui loc mirific, spaţiul acesta redevine un spaţiu interzis, inaccesibil. Chiar şi
pentru Făt‑Frumos (sau, tocmai pentru Făt‑Frumos!). Utopia şi ucronia acestui
tărâm altfel fiind evidente:
[…]Petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot aşa de
tânăr, ca şi când venise. Trecea prin pădure fără să‑l doară măcar capul. Se desfăta
în palaturile cele aurite, trăia în pace şi linişte cu soţia şi cumnatele sale, se bucura
de frumuseţea florilor şi de dulceaţa şi curăţenia aerului, ca un fericit (Ispirescu,
1988, I: 14).

Şi, cu toate acestea, Făt‑Frumos (care, pe urmele unui erou mitic–Ghilgameşpoate fi numit „cel care a văzut totul”- Scrieri, 1981: 69–70) alege să părăsească
acest tărâm paradisiac. Iar exerciţiul distanţei dintre cele două lumi/tărâmuri, ba
chiar dintre cele două fiinţe ale eroului este, în acest punct al basmului, unul al
ireversibilităţii33. Care aproape anulează orice efort făcut şi orice rezultat căpătat
până atunci. Astfel de călătorii în lumi/tărâmuri paralele sau juxtapuse lumii
reale, cunoscute şi trăite de erou, lumi miraculoase/fabuloase/ascunse, atât de
des frecventate de eroii basmelor româneşti au, inevitabil, un preţ al lor - „preţ al
Avem de‑a face cu un rit de trecere sau nu? Dacă da, cu ce fel de rit de trecere? Ori, şi mai important:
de ce renunţă eroul la ceea ce câştigase (=nemurirea)?
33
„[…]‑Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii! îi ziseră ele, cu totul speriate. –Am trecut, dragele
mele, fără ca să fi voit să fac astă neghiobie; şi de‑acum mă topesc d‑a‑n picioarele de dorul părinţilor
mei, însă şi de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi şi n‑am să mă plâng de
nici o mâhnire. Mă voi duce dară să‑mi mai văz o dată părinţii şi apoi m‑oi întoarce, ca să nu mă mai
duc niciodată. –Nu ne părăsi, iubitule; părinţii tăi nu mai trăiesc de sute de ani, şi chiar tu, ducându‑te,
ne temem că nu te vei mai întoarce; rămâi cu noi: căci ne zice gândul că vei pieri” (Ispirescu, 1988, I: 14).
32
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nemuririi” cum îl numea I.P. Culianu (1994: 78): eroii pot câştiga experienţă, dar
eşuează în căutarea lor interioară (A se vedea Cioancă, 2016). Iar moartea eternă
este preţul plătit nemuririi efemere.
Raportul diferenţiat dintre timpul obiectiv al lumii părăsite de erou şi timpul
subiectiv al eroului (acel „[…]Sunt de mai multe zile cu voi şi n‑am să mă plâng
de nici o mâhnire”…) poate constitui un răspuns pentru decizia surprinzătoare
luată de Făt‑Frumos. Incapabil să trăiască etern într‑un astfel de tărâm paradisiac,
eroul alege să moară definitiv în propria–I lume efemeră34. Acest raport diferenţiat
dintre un loc şi un timp subiectiv versus un loc şi un timp obiectiv este prezent şi
în alte basme35, reiterând, o dată în plus, tocmai utopia şi ucronia unor spaţii care
se sustrag legilor fizice de aici, de pe acest tărâm36.
Concluzii
Alterarea ireversibilă a structurii biologic‑anatomice l‑a determinat pe homo
sapiens să caute, să imagineze şi să trăiască, fie şi doar în planul imaginariilor,
astfel de spaţii în care Timpul (= materia) nu există, în care totul este desăvârşit,
în care cunoaşterea de sine (socratică) este subînţeleasă. În care, da, fericirea este
eternă. Sau, nu.
Materializat mitic în câteva dimensiuni imaginare, conceptul abstract de
Timp are, la nivelul basmului fantastic românesc, o evidentă semnificaţie ideologic‑simbolică, fiind, lucru uşor sesizabil din cele prezentate supra, un (alt)
concept fundamental al gândirii mitofolclorice. Chiar gândite magic–Ingenios,
aceste dimensiuni ale Timpului decelate de mine (motivul legării Timpului, exerciţiul distanţei, timpul optim de acţiune) sunt percepute şi reprezentate conform
nevoilor şi valorilor propriului sistem cultural. În maniera specifică gândirii simbolice tradiţionale, mereu urmărindu‑se compatibilizarea imaginarului cu realul
(=verosimilul), a ştiutului cu neştiutul, într‑un fel sau final, a însăşi timpului efemer/profan al eroului cu Timpul de dincolo de certitudinele lumii finite din care
vine acesta. Iar imaginarea corporal‑antropologică a Timpului ca o fiinţă umană
ce, pur şi simplu!, poate fi legată fizic întru rezolvarea unei probleme, apoi, dezlegarea lui şi urmarea firească a fluxului temporal, perturbat temporar de o nevoie
oarecare a eroului, reliefează pregnant această dorinţă de armonizare a contrariilor vizând (i)raţionalul de reprezentare a Timpului.
Uneori, eroul de basm realizând natura fiinţei lui efemere, supusă perisabilităţii biologice, într‑o
disperată încercare de a rămâne cu corpul întreg, ne‑alterat de trecerea timpului, va fugi înapoi înspre
„ţara făr` de moarte” din care plecase, mânat de natura sa efemeră dintâi… (Creţu, 2010, II: 269).
35
Semnificativă este, pentru acest raport diferenţiat dintre un timp/Timp şi spaţiu/Spaţiu subiectiv,
respectiv unul obiectiv, amândouă experimentate şi trăite într‑un fel sau altul de către erou, antologia
întocmită de I. Chivu (1988), căreia autorul i‑a pus subtitlul sugestiv „Din basmele Timpului şi
Spaţiului”…
36
Am vorbit pe larg despre aceste tărâmuri ale tinereţii veşnice în Cioancă, 2015: 398–405.
34
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Vorbind despre funcţiile cultice/simbolice presupuse de atare concepte „tari”,
ne‑comune ale vieţii (precum Timpul, Spaţiul), dimensiunile în care le regăsim
la nivelul epicului fantast de basm sugerează subtextual auditoriului că viaţa
lor cotidiană este parte a unei realităţi existenţiale dincolo de efemerul biologic
căruia îi sunt tributari (mai ales acele „tărâmuri ale eternităţii”). Altfel, de unde
obstinaţia cu care sunt gândite, reprezentate şi căutate/ „vânate” narativ astfel de
spaţii paradisiace extramundane, sustrase umanului/ profanului/ efemerului?
Altfel, de unde imaginarea unei infime, insesizabile, insignifiante falii temporale
(acel „timp optim de acţiune”…) în care ordinea cosmică, Timpul se opresc,
punând egal între sacru şi profan, între etern şi efemer? Altfel, de unde îndrăzneala
umană de a lega Timpul cosmic!?
Dacă n‑o fi fiind vorba (iarăşi) despre nostalgia acelui rai pierdut in illo
tempore…
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SACRU ȘI SACRALITATE ÎN ARTELE VIZUALE OBIECTUALE
CONTEMPORANE. STUDIU ÎN AREALUL CERAMICII,
STICLEI ȘI INSTALAȚIEI, DIN OPERA PERSONALĂ
ANDREI FLORIAN
Universitatea de Artă și Design Cluj‑Napoca
Sacred and sacredness in contemporary objectual visual arts
Study in the area of ceramics, glass and installation, from personal works
This article is an honest analysis of the personal artistic creation, over more than
two decades, as seen by the author and at the same time by the arts teacher; an
examination devoid of intermediaries, but also of predominantly presumptive
external opinions. The series of arguments on the complexity and on the major
advantage of studying the Ceramics, of the involved study of the university
curriculum specific to this art, beneficially completed by arguments for the training
and operation with the formalization technologies characteristic to glass, stained
glass and tiffany techniques; all make a determining argumentation. Studying
and operating in glass‑ceramics requires a good command of the techniques and
materials specific to all the other fields of visual arts. Our major argument is to
demonstrate the unrestricted mobility that the ceramist creator has in operating
very efficiently his complex creation, by using all these means. The variety of
approaches: conceptual, plastic, expressive, dimensional and material, treated in
our work, is argued beyond doubt by the series and cycles of works presented in
the illustrations.
The consistently sustained exposition of the personal convictions, justified
and assumed, on the creator’s relationship with the divinity, fully illustrates
the personal approach of relating to our own objectual‑artistic creation; thus,
we unanimously find that all our representation models already exist in the
surrounding world and we are only granted the great privilege and the relatively
rare capacity to observe them and to try to understand them, in order to be able
to use them later in our creation. The exposition continues by highlighting the
constant presence of the formal or symbolic elements of sacredness, in each
category, series or cycle of objects or by a brief analysis focused on the object. The
fact that some elements of the sacred are present in the personal work is not at all
due to a premeditation. Their appearance during the elaboration of each work,
from our point of view, is due to the inspiration and revelations, of unexplainable
origin, that came to influence our path towards completion. Among the elements
presented there are well‑known themes such as: The Reliquary, The Altar, The
Portal, The Wreath, The Cup, The Cross, The Trinity, Man, The All‑Seeing Eye,

https://biblioteca-digitala.ro

172

Andrei FLORIAN

The Seed, The Fountain, The Window, The Book, The forbidden Fruit etc. Each
of these works or cycles has a more or less obvious meaning with a sacred or
religious content and resonance–beyond that expressed in its title–through the
formal, chromatic, textural or the evocative symbolic elements.
The final conclusion is that it is difficult to find in an already created world a
subject that does not already bear the hand of its creator; and among the great
graces with which we have been endowed by the same Only Creator, we have
not been given: Creation–as a total invention, Judgment and Punishment. These
three qualities remain the strict prerogative of the Divinity.
Keywords: grace, divine, primordial, sacred, artistic creation, inspiration,
symbol, message.

Î

ncepem această expunere teoretică prin definirea termenilor esențiali pe
care ea este construită, chiar dacă suntem convinși de prezența în acest
mediu a unor cititori avizați.
Sacru/sacralitate: Cu caracter religios; privitor la religie, aparținând religiei.
Sfânt. Foc sacru = vocație, talent. Care inspiră sentimente de venerație; scump.
Caracterul a ceea ce este sacru.
Rituál: Care ține de rituri, privitor la rituri; care se face după anumite rituri;
ritualic. Rânduială a unei slujbe religioase; ceremonial religios. Ceremonial,
desfășurat după reguli tradiționale, cu prilejul nașterii, căsătoriei, morții, cu
prilejul începutului semănatului sau al culesului etc.
Arte vizuale: arte care au ca obiectiv realizarea prin manualizare de obiecte
sau imagini adresate percepției vizuale; arte receptate vizual, prin intermediul
lecturii sensibile a privitorului.
***
Ca domeniu formativ al artelor vizuale, probabil tocmai datorită acestei
paralele cu un puternic conținut sacru, Ceramica reprezintă în viziunea noastră cel
mai complex teritoriu de studiu în formarea unui viitor creator și artist; susținem
această axiomă în deplină cunoștință de cauză. Ceramica este, în opiniile celor
mai avizați analiști echidistanți, singurul domeniu de studiu din artele vizuale
care operează cu întreaga plajă de instrumente și mijloace de exprimare plastică
pe care celelalte arte le însumează; fiecare dintre ele având instrumente, tehnici,
materii de lucru și destinații relativ restrictive.
Mai concret, vom putea spune că acest domeniu complex operează cu toate
mijloacele specifice graficii (desenul), picturii (culoarea), sculpturii (modelajul
și tehnicile de multiplicare) sau arhitecturii (proiectarea integrată unor elemente
de decor individuale sau placaje în arhitectură și urbanism). De asemenea, ea
operează cu instrumentarul și logistica proiectării și a designului de obiect
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funcțional, decorativ sau funcțional‑decorativ, ambiental de exterior sau interior,
citadin- urban sau destinat unui spațiu natural. Elemente ceramicii se regăsesc
în permanență organic integrate spațiilor exterioare sau interioare ale unor
ansambluri de for public sau private, calitățile complexe ale acestei categorii de
materiale aparte sunt utilizate cu succes în cele mai înalte tehnologii spațiale
și în construcția de motoare superperformante. Dincolo de aceste deschideri
enumerate, obiectul ceramic nu suferă încorsetări de ordin dimensional. Plaja
dimensională a acestuia începe de la minusculele piese integrate electrotehnicii de
vârf și elaborata piesă de podoabă și ajunge cu succes să răspundă unor provocări
la scară semi‑monumentală sau monumentală.
Afirmațiile noastre sunt temeinic susținute de numeroase exemple oferite de
istoria domeniului și integrarea în tehnologiile de ultimă oră.
Vom trece acum la expunerea elementelor plastice și expresive, semantice și
simbolice sacre, cu conținut direct sau doar aluziv religios‑cultic, pe care le‑am
utilizat și inserat creației noastre artistice pe întregul său parcurs. Vom constata
împreună, ca un argument incontestabil, că plaja de abordări conceptuale,
materiale, expresive și dimensionale personale pe care vom avea privilegiul de
a le prezenta prin intermediul acestei relativ scurte treceri în revistă, ilustrează
imagistic și argumentează fără echivoc ideile expuse în preambulul împărtășirii
noastre teoretice, legate de privilegiul lipsei de constrângeri sau îngrădiri ale
acestui domeniu și de complexitatea sa nemărginită, deloc străină de permanenta
influență a inspirației și harului divin primit de artist.
Dincolo de creația menită a răspunde unor solicitări imediate, de utilizare
funcțională, decorativă sau de ordin strict pedagogic, există în creația noastră o
zonă intimă, strict personală, de cercetare artistică, venită dintr‑un cosmos pe
care l‑am asociat și l‑am considerat dintotdeauna similar cu Inspirația Divină
revelatoare, a cărei bântuire ne‑o asumăm cu religiozitate.
Momentele pe care le socotim a fi esențiale în viața fiecăruia dintre noi,
indiferent de domeniul de creație în care suntem angajați, sunt cu siguranță
acelea de singurătate–una de ordin meditativ, analitic și de mare profunzime
intimă–pe care spațiul nostru considerat sacru, atelierul sau studioul de creație,
ni le rezervă ca pe o fabuloasă ofrandă. Aceste prilejuri rare, de o factură aparte,
de separare completă de cotidian și de dialog cu noi înșine, sunt dintre acelea în
care ne descoperim și ne definim în raport cu noi înșine și apoi în raport cu lumea
exterioară nouă, ca oameni și ca artiști creatori de frumos, entități sociale dăruite
cu harul creației, inspirate de modelele infinite ale naturii. Este un dar neprețuit.
Aceste momente sunt esențiale și printre puținele în care putem să fim sinceri cu
noi înșine și în care exersăm ieșirea din spațiul nostru intim spre lume, într‑un
mod firesc și cu o la fel de autentică onestitate. Actul artistic, înfăptuirea lui, nu
poate exista în afara atingerii unei stări de recunoștință asumată și smerenie
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meditativă, similară ritualului de curățare întru apropierea de Divinitate, un
ritual de purificare și deschidere absolută pentru primirea revelației divine, pe
care adevărații iconari sau zugravi bisericești bizantini îl îndeplineau cu sfințenie,
înainte de a începe fiecare nouă lucrare.
O concentrare meditativă deschisă, senină și lipsită de tensiune, înfăptuită
cu religiozitate din dorința de a putea transfera actului artistic și rezultatului
său concret tot ceea ce este mai bun, mai curat și mai sincer în noi, fără a cădea
cumva în păcatul vanitos de a ne considera Creatori. Considerându‑ne doar niște
copii care, învățând, se joacă cu har inspirat, cotrobăind cu voia Creatorului
într‑o infinită ofertă de modele, rezultate primordiale ale Marii Creații. Acestea
sunt stările pe care le încercăm, candizi, sinceri și smeriți, conștienți de limitele
omenești chiar și în înfăptuirea propriului act artistic. Trebuie să acceptăm că
mereu va fi cineva, cândva, undeva, care va face mult mai bine ceea ce noi tocmai
intenționăm să facem. Noi nu creăm, ci avem privilegiul de a ne afla dintre acei
puțini aleși cărora ne‑a fost permis să descoperim. Și descoperim mereu forme,
principii logice și formale, în aparență aleatorii sau strict matematice, relaționări
volumetrice sau combinații cromatice admirabile, pe care nu putem decât să le
privim cu admirație perplexă și conștiența că nu vom atinge niciodată nivelul
Marii Creații, ci o descoperim doar bucurându‑ne de privilegiul accesului la ea.
Operând în lumea artelor vizuale, cu cât pătrundem mai mult pe tărâmul
înțelegerii formei, al cromaticii și al infinitelor relaționări între acestea, cu
atât realizăm mai acut că nu vom putea face altceva decât să descoperim și să
observăm toate acestea; descifrăm, combinând și recompunând mai apoi în
limitele inteligenței noastre, cu modelele existente deja. Ceea ce numim creația
noastră artistică se rezumă la a aminti și la a evoca, formalizând mai mult sau mai
puțin izbutit, Creatorul și Creația Sa. Creatorul este Unul, iar artistul om este doar
cel care îl evocă dimpreună cu întreaga Sa Creație. Artistul doar povestește, evocă
imagistic sau obiectual Creația Divină, prin opera sa modestă; Lumea cunoscută
și Universul, respectiv Lumea necunoscută, cea asupra căreia își pune încă mii de
întrebări ce își așteaptă răspunsul.
Cercetător științific sau artist cercetător, omul doar observă și descoperă pas
cu pas Deja Creatul, îl analizează, încearcă să îi înțeleagă rosturile și mecanismele,
iar mai apoi își ordonează concluziile într‑un sistem prin care le împărtășește
lumii sale. El nu creează, ci descoperă lumea, creându‑și propria lume în care își
invită cu generozitate propriul public care rezonează cu aceasta.
Ceramica este unicul domeniu al artelor vizuale care reproduce, prin
domeniul ei tehnic și material, imaginea completă, simetrică și nu identică, a
Creației originare. Păstrând proporțiile, în ambele cazuri constatăm prezența
factorului modelator, Creatorul, a materialului de lucru, lutul, argila originară și
o mare varietate de mase ceramice modelabile, iar la final, Produsul modelării.
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Produsul Creației Divine este omul! El însuși, ca beneficiar al Lucrării sau
Creației Divine, se consideră ca fiind cea mai complexă și completă realizare a
acesteia. Produsul așa‑zisei creații umane este întreaga lume obiectuală creată de
el, datorată înzestrării cu har de către propriul creator. Artistului modelator, la
rândul său, îi este dăruit acest har pentru a se cunoaște pe sine, într‑un exercițiu
de remodelare după chipul și asemănarea sa, după modelul plămădirii sale divine.
Obiectul creației umane prin modelare este unul de factură simbolică–
zoomorf, antropomorf, vegetal – sau de factură funcțională, ambele categorii
suferind o evoluție firească în timp, ca răspuns la continua și progresiva adaptare
la cerințe de utilizare, de gust sau a tendințelor estetice.
Obiectele ce urmează a fi prezentate aici, realizate în variante multiple
sau cicluri, ilustrează preocupările noastre peste timp pentru ceramică cu
preponderență, dar și pentru materiale conexe precum sticla în diverse formule
de formalizare, metalul, lemnul, piatra și altele. Acestea se constituie în restrânse
sau ample serii de arhitecturări spațiale, preluate din universul formal natural
și din lumea obiectuală umană, prezentă sau aparținând unor epoci străvechi.
Ele au rădăcini intrate în conștiința umană prin porțile deschise de credință ce
presupun o strânsă legătură cu Divinitatea.
Vom vedea pe parcursul expunerii serii de obiecte cu teme diverse, precum
Altarul, Portalul, Pomul, Cununa, Relicvariul, sau instalații și alcătuiri decorative
în configurații diverse, preponderent bazate pe concepte simetrice, obiecte
singulare, cu trimitere aluzivă sau directă în aria atât de largă a vieții umane,
întâlnite la toate culturile și civilizațiile din cea mai profundă vechime, indiferent
de zona geografică. Dincolo de imaginea lor, toate aceste obiecte transcend
informaţia vizuală iniţială. Ele dezvoltă în faţa ochilor minţii privitorului avizat şi
imaginativ un film aproape palpabil, tangibil, aparţinând unor epoci imemoriale:
„Altfel spus, dacă imaginarul este, cel puţin în parte, sprijinit de o funcţie simbolică,
putem să înţelegem de ce imaginile noastre ne învaţă uneori mai mult despre real
decât realul însuşi” (Wunenburger, 1998: 20).
Miniaturale, monumentale sau cu pronunțat potențial de transpunere
ulterioară în această ultimă categorie dimensională, obiectele noastre, indiferent
de abordările lor conceptuale sau de mixarea materialelor de lucru, uneori una
extrem de complexă, îndeamnă inevitabil privitorul la contemplare și profundă
meditație asupra valorilor umane și indisolubilei legături cu Divinitatea.
Relicvarii (il. 1 – 2). Acestea sunt aluzii fizice, formale și nu în ultimul rând
simbolice, ele evocă obiecte cultice de origini străvechi, ce adăposteau simboluri
cultural‑religioase, fizice sau imaginare, dovezi ce țineau de istoria originilor
noastre creștine. Denumirea evocă depozitarul, contenitorul de obiecte, relicve
de preț pe care le adăpostesc, protejându‑le de tentația atingerii mâinilor, dar

https://biblioteca-digitala.ro

176

Andrei FLORIAN

nu și de aceea a ochilor privitorului credincios; marchează și simbolic natura
lor sacră.
Pe parcursul istoriei, acest gen de obiecte cultice au îmbrăcat diverse forme
în tot atâtea variante dimensionale, pandantive casetă, inele, cruci, casete, etc.
În seria prezentă, ele sunt alcătuiri, arhitecturări tridimensionale derivate din
forme de rotație, simetrii volumetrice asamblate armonic, care evocă păstrarea
cu ocrotitoare și cuvenită sfințenie a străvechilor dovezi, esențiale și definitorii
pentru devenirea noastră spirituală. În planul expresiei texturale a modeleului,
aceasta face o trimitere sugestivă la încrengăturile vegetale, ale rădăcinii și părților
aeriene ale unor pomi sau copaci simbolici, păstrători în bogăția coroanei lor a
încărcăturii parcursului sinuos al evoluției umane. Forma simetrică de rotație a
acestor obiecte induce și ideea curgerii astrale imperturbabile. În plan simbolic,
relicvariile existente în diverse forme și locații religioase importante adăpostesc
relicve ale treptelor devenirii noastre creștine, invocând și clamând relația
armonică între cer, pământ și om, între Creator, Creația și Creatul Său.
Varietatea de abordări materiale, formale, cromatice sau dimensionale,
începând de la argilele comune, varietăți de gresii colorate, bronz sau monturi
din alamă, reprezintă altă formulă de evocare a ideii relicvariului, cu multiplele
sale variante expresive, volumetrice, spațiale sau materiale, aparținând capacității
neîngrădite de imaginație combinatorie, rezervată ființei umane. Conurile din
porțelan aurit sau argintat, aflate la vedere sau conținute, doar vag vizibile, evocă
simbolic nevoia desăvârșirii spirituale a ființei umane în drumul ei ascendent
înspre mântuire.
Altare (il. 3). Acestea apar într‑un ciclu de lucrări de dimensiuni variabile,
ca o aluzie la cele bisericești interioare sau la cele primitive plasate în spații
exterioare, naturale, în fața și în spatele cărora preoții oficiau ritualuri adresate
unuia sau mai multor zei, cărora acest tip de edificii, mai mult sau mai puțin
elaborate, le erau închinate. „Sfântul Altar este simbolul mistic al Împărăției
Cerurilor unde – în chip nevăzut – se află tronul Prea Sfintei Treimi” (Ioanichie
Bălan, 1991: 47). Transparența și vioiciunea diafană a culorilor sticlei în prezența
luminii reprezintă în viziunea noastră accesul la spațiul de dincolo, acela din
care Divinitatea ne veghează, ascultându‑ne ruga. Altarele noastre sunt obiecte
de contemplație extrem de evocatoare ale prezenței divinității în spațiul pe care
îl ocupă. Sticla, prin materialitatea ei unică, cromatica diversă, transparența și
reflexivitatea sa fizică de mare rafinament, este o materie frumoasă în și prin
sine, ideală în realizarea unor obiecte contemplative simbolice dar și decorative,
benefice atmosferei oricărui habitat uman (il. 1).
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Portaluri (il. 4). Aceste decupaje spațiale cu configurații diverse, realizate,
de asemenea, dintr‑o diversitate de asamblaje din sticlă colorată, fumurie
și transparentă, realizate prin fuziune termică (termoformare), evocă, prin
alternanța plin‑gol, spații de trecere, locuri de contact neîngrădit cu spațiul
sacru. Astfel de porți de trecere i‑au fost permise și deschise omului încă de la
crearea sa. Dorința de apropiere de Divinitate și veșnicie prin mântuire, de a păși
dincolo sau de a nu părăsi teritoriul pământean dăruit, la fel de sacru prin origini,
ține de liberul său arbitru și este proporțională cu nivelul de înțelegere a rolului
său în acest univers pământean și de opțiunea sa de evoluție în plan spiritual.
Unul dintre aceste portaluri prezintă în partea centrală chiar silueta umană, ca o
invitație evidentă la trecere.
Portalurile reprezintă, în plan ideatic și simbolic, locuri protectoare, locuri
de trecere dintr‑un spațiu temporal cunoscut în altul, într‑o altă dimensiune, la
o altă stare sau în alt tărâm, fiind totodată și o mult sperată cale spre un nivel
de cunoaștere superior, de mai mare profunzime, menit a ne procura percepții,
revelații și experiențe în plan spiritual, altfel de neatins. Transparența suplă și
golurile centrale pe care le conțin, în diversele sale formule spațiale, reprezintă o
invitație la trecere, dar nu una definitivă, ci una din care se poate reveni oricând,
aducând cu tine experiențele prețioase din spațiul de dincolo, invitându‑te la
a repeta această incursiune. Toate aceste portaluri sunt obiecte evocatoare ce
îmbogățesc, prin aspect și conținutul lor simbolic, spațiul pe care îl populează,
inducând privitorului o stare de profundă contemplație meditativă.
Cununi (il. 5). Tema cununii este una de sorginte multiseculară și are, de
asemenea, o mare relevanță în parcursul istoric al civilizației umane pe pământ.
Cununa este cunoscută de‑a lungul istoriei omenirii ca un obiect de podoabă.
Ea precede și prevestește coroanele regale, dar a încununat inițial frunți simple,
în diverse ocazii, de la acelea de păstori, la pelerini, eroi‑soldați și abia mult mai
târziu ajunge să împodobească frunți meritorii precum acelea ale fruntașilor
comunității, regilor, generalilor victorioși, înțelepților sau senatorilor, în semn de
distinsă recunoștință. Cununile de pe capetele mirilor la ritualul cununiei sau ale
dansatorilor în zilele de sărbătoare din epoci, culturi sau civilizații diverse, erau
purtate ca element de evidențiere și admirație, fiind alcătuite din elemente dintre
cele mai diverse: lauri, spice, inflorescențe sau chiar metale prețioase.
O cunună, dar una care a marcat profund și definitiv omenirea din începuturile
tulburi ale înfiripării creștinismului, ca o credință în puterea și existența unui
singur Zeu, în cazul acesta, o cunună de spini, a batjocurii și repudierii umane
totale, a purtat cu demnitate Iisus Fiul lui Dumnezeu, pe drumul Golgotei către
locul răstignirii sale pe cruce. O jertfă pilduitoare, asumată într‑o epocă a prigoanei
asupra creștinismului și a credinței în existența unui singur Atotputernic.
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Simbolul a rămas și este prezent, cu toată încărcătura sa ideatică adunată de‑a
lungul existenței umane, începând de la joaca copiilor și până la cele mai diverse
și solemne evenimente și ritualuri, ca semn, ca gest sau atitudine.
Cununile prezente aici, formalizate în materiale diverse, începând de la argile,
la gresii și până la varietăți de sticlă, evocă acest gen de cunună a recunoașterii,
formula sa decorativă se regăsește frecvent în aceea a podoabei pălăriilor populare
(Bistrița, Oaș, Maramureș), dar mai încununează cu prezența sa vârfurile
înțelepciunii umane, sugerate de cartea încununată – Cununa Înțelepciunii.
Configurații diverse (il. 6). Dintre aceste obiecte simbolice evocatoare,
transpuse în sticlă de diverse materialități sau culori, decupajele triunghiulare
central‑simetrice aduc în discuție tema Sfânta Treime și simbolistica numărului
trei, incluzând prezența ochiului Creatorului, veghetor asupra întregii sale creații
(lucr. 1,2,3), ca element central. Simbolul cărții Cartea Omului (lucr. 4), apare
apoi ca depozitar important al Cuvântului biblic, al Ideii scrise despre Divinitate,
Creația Sa și întreaga istorie a creștinismului, cu eroii și pildele sale, transpus în
semne grafice. Simbolul conținut de Fructul Oprit (lucr. 5), al acceptării Ispitei
care a produs ruptura între oferta Divină primară, aceea a Raiului ca spațiu de
viețuire a întregii sale creații și cea rezultată drept urmare a acceptării acestei
ispite de către primii creați, Adam și Eva, apare aici într‑o reprezentare rarefiată și
transparentă, asemenea simbolului plastic al Cărții Sfinte care o precede.
Instalații (il. 7)–panouri luminoase și decorative. Această specie plastică
relativ tânără de abordare a obiectului artistic permite asocierea laolaltă a multor
genuri de materiale, mare parte dintre ele preluate direct din mediul natural. Mă
refer aici la varietățile dimensionale, formale, texturale sau cromatice de rocă,
de fibre vegetale, lemn, rădăcini, varietăți de nisipuri divers colorate sau chiar
vegetație. Luna din Lac se constituie într‑o instalație monumentală, iar Paznicul
Crucii, lucrare de dimensiuni medii, se alătură aceluiași gen mix‑media, intrând
în dialog cu panoul spațial reprezentînd Duhul Bun. Generic, instalația reprezintă
un mod de exprimare artistică cu pronunțate valențe spectaculoase și inedite, fiind
bazată pe o libertate conceptuală și expresivă absolută, cu condiția ca dezvoltarea
ei să fie inteligent pilotată de artistul inițiat.
Tocmai prin aceasta, instalația, ca gen de exprimare artistică tridimensională,
a suscitat numeroase dezbateri și controverse, reprezentând o mare și nouă
provocare, deschisă pentru o întreagă pleiadă de artiști, încă de la apariția ei, iar
pentru noi în egală măsură. Acest gen ne‑a permis o formă mai dinamică de
exprimare spațială și o mixare mai liberă a materialelor utilizate.
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Panouri Decorative (il. 8). Cu denumiri diverse și cu un conținut simbolic
evocator fără echivoc al artefactelor sau ideilor cu conținut religios esențial,
aceste obiecte conțin elemente simbolice majore, precum acela al crucii, aripii
îngerești, ochiului atotvăzător, pocalului împărtășaniei, seminței primordiale,
fătului, siluetei umane, al rugăciunii sau astrului nopții, sigiliului presupus a fi al
Creatorului și al ideii apei–ca factor indispensabil al întreținerii lumii vii.
Ușor parodică, dar pronunțat reparatorie în sine, lucrarea Fețele Idolului
Thermopan (lucr. 1) pune în discuție slăvirea, la nivel aproape idolatric, a unei
tehnologii de import, ce e drept, foarte eficientă funcțional, care a înlocuit într‑un
timp record și în toată țara vechile ferestre din lemn ale locuinței tradiționale,
după exodul în occident al românilor. Lucrarea este una bifrontală (cu două fețe)
având o expresie a imaginii ambelor fețe, ușor asemănătoare. Spuneam că titlul,
de altfel parodic, suferă o meritată reparație, prin imaginile create, care – fiecare–
trimite la simbolul Crucii și la acela al Răstignirii. Într‑un complex de materiale
(mix media), lucrarea este realizată pe cele două fețe ale unei ferestre de termopan
păstrată în rama originală cu structură de imitație de lemn a acesteia. Imaginea
celor două fețe ale lucrării este dublată mereu de suprapunerea cu aceea din spate
prin transparența geamurilor, creând astfel o imagine complexă și diferită.
Lucrarea intitulată sugestiv Cămașa Cruce de Lumină Înaripată (lucr. 2) este
una al cărui conținut este evocator prin cele patru simboluri majore precizate
prin titlu și nu ar avea nevoie de nicio explicație suplimentară. Ea are la bază un
asamblaj de panouri din lemn de brad, care formează semnul crucii, asociat cu
forma cămășii țărănești cu mânecile deschise în lateral, ca o largă invitație la o caldă
îmbrățișare. Zona centrală prezintă intervenții simetrice de trafor și modelare,
marcând locul inimii, al localizării sufletului în credința populară, aluzie la broderia
prețioasă sau chiar a prezenței pe crucea răstignirii a imaginii arhicunoscute a lui
Iisus. Lumina ce străpunge traforul, formând un desen luminos, este dirijată să
apară și din spatele asamblajului, descriindu-i conturul pe peretele de montaj.
Apare în partea de sus a verticalei crucii și simbolul păsării dispus simetric față
în față, frecvent întâlnit în mobilierul tradițional din lemn. Atmosfera degajată
de contemplarea acestui obiect artistic de dimensiuni apreciabile și încărcat de
simbol invită la contemplație. Culorile folosite aici, derivate din alb cu tente fine
de culoare în amestec, creează, la o primă lectură, imaginea unei cămăși țărănești
lungi, cu brațele deschise de o apartenență universală, subliniind o dată în plus
această universalitate a momentului răstignirii.
Cele două panouri triptic, alcătuite din aripi tăcute, neutre, din sticlă,
colorate uniform, înglobând zona ce formează imaginea centrală alcătuită din
piese plate de sticlă colorată, asamblate în tehnica vitraliului cu șină de plumb,
evocă cu evidență simboluri precum Sămânța și Fătul (lucr. 3–4), ambele direct
și indisolubil legate simbolic și formal de perpetuarea formelor vieții pe pământ,
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ca rezultat al continuității de nezdruncinat a Creației Divine. Zona de vitraliu
a fiecărei lucrări atrage atenția privitorului, fiind iluminată din spate. Lumina
prelinsă razant pe aripile orizontale formează, printr‑o dirijare mascată, o verticală
centrală luminoasă, ce evocă forma Crucii, simbol central, cu toată încărcătura sa
culturală și religioasă a sacrificiului Fiului lui Dumnezeu.
Pocalul Împărtășaniei (lucr. 5), cea de‑a patra piesă prezentă în succesiunea
de imagini, conține, de asemenea, o suită de simboluri precum acela al obiectului
împărtășaniei, pocalul, apoi pe cel al aripilor, sugerate printr‑un relief fin și care
străjuiesc obiectul central. Lumina diafană și finețea prețioasă a suprafețelor
creează o atmosferă de contemplație admirativă, prin prezența centrală a Potirului
de un auriu vibrat. Micile accente de foiță de aur, ca simbol al importanței
obiectului central în săvârșirea acestui act ritualic de o importanță crucială.
Cea de a cincea lucrare prezentată aici, Veghe (lucr. 6), aduce laolaltă elemente
narative și simboluri religioase la fel de prezente în memoria colectivă, și anume
pe acela al ochiului atotveghetor, al adăpării cu lumina divină dintr‑un generos
pocal plasat central, din care se ridică simbolic urme liniare ce sugerează plutirea
unui conținut de origină divină ce hrănește spiritual pe cea mai izbutită creație a
Sa, omul. Lumina ce iese din locul de adăpare vine să pună în evidență idee de
sorginte creștină a hranei cerești împărtășite cu generozitate vietăților create de
Divinitate.
Lucrarea Altar (lucr. 7), ultima din această prezentare, este o evocare a
imaginii altarului într‑o compoziție simetrică. Ea sugerează privitorului partea
cea mai importantă a lăcașului de rugăciune, cu toate simbolurile icoanei, ale
imaginilor sfinților ce îl împodobesc, incluzând aluzia la textul narativ, propriu
reprezentărilor bisericii tradiționale bizantine, atât de des întâlnite.
Fântâna de adăpat Îngeri, din încheierea prezentării noastre, este un obiect
ceramic de factură sculpturală semi‑monumentală ce vine să evoce legătura
indisolubilă dintre Cer și Pământ, ca o invitație pentru mesagerii Divinității,
Îngerii, de a se așeza pentru odihnă și adăpare, alături de aceia pe care au menirea
de a-i proteja și ocroti. Construită din mase ceramice diverse, care prin însăși
natura lor originară simbolizează pământul ca pe o Creație Divină primordială,
ea este o alcătuire spațială simplă și expresivă: cilindrul de bază, (piciorul), platoul
amplu plasat la mijloc și mai apoi elementul spațial superior de forma unui val,
parcă desprins din masa infinită a oceanului planetar, sugerează trecerea graduală
de la masivitatea pământeană stabilă a bazei, prin mijlocirea platoului central,
către eterul vaporos. Ansamblul, ce se prezintă ca un trinom formal‑expresiv,
evocă Treimea Divină și întreaga simbolistică de conținut a numărului trei.
Sursa de apă plasată central‑superior, sugerată și nu prezentă fizic, reprezintă
acea sursă miraculoasă de energie fără de care viața ar lua sfârșit, APA; materie
împrevizibilă, jucăușă și diafană, vine așadar să asigure legătura material‑organică
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între eterul infinit și aparent imaterial și pământul concret și stabil, invitând cetele
îngerești la un răgaz de adăpare și binemeritată odihnă.
***
Opinie finală, concluzia personală rezultată din această prezentare este aceea
că omului nu i s‑a dat și nu i se va da vreodată dreptul de a Inventa, de la zero, de
a Judeca sau de a Pedepsi!
Aceste trei haruri sunt apanajul exclusiv al Divinității!
Omului îi permis doar să observe, să descopere, să folosească inteligent, să
constate, să încerce prin toate mijloacele să corecteze, să ierte și, prin liberul
arbitru, să‑și definească raportul cu viața!
În acest context considerăm că este dificil, sau aproape imposibil, ca într‑o
lume deja creată–noi înșine fiind parte din ea–de același Unic Creator, să găsim
subiecte, obiecte sau elemente ale preocupării noastre așa‑zis creative, care să nu
poarte amprenta încărcăturii subtile a mâinii creatorului său sau să fie lipsite de o
evidentă rezonanță simbolică în plan sacru sau religios.
Tocmai prezența pregnantă a acestor elemente cu origini divin‑ancestrale fac
lizibile, inteligibile, viabile, acceptate și, în final, prețuite, rezultatele obiectuale ale
speculațiilor noastre, așa‑zis creative, în ochii, mințile și sufletele semenilor noștri
receptori; doar prin mijlocirea acestora ei percep și recunosc limbajul acestor
informații ce le sunt destinate.
Privilegiul nostru, alături de har, inspirație și revelație, acela de a putea
observa, descoperi și a căuta să înțelegem, rămâne însă unul neprețuit și ne vom
bucura întotdeauna de el cu smerenia cuvenită, încercând, prin munca noastră,
să aducem frumosul în viața celorlalți.
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Il. 1. Relicvarii I – selecție
Formalizări spațiale cu decupaje diverse realizate prin modelare liberă din argile angobate,
gresii colorate cu monturi metalice sau turnare în bronz, cu cote între, 25 × 30, 40 × 82 cm,
cu ardere la 1000–1200 oC

Il. 2. Relicvarii II – selecție
Formalizări spațiale cu decupaje diverse realizate prin modelare liberă din argilă angobată,
gresii colorate, cu cote între 25 × 30 și 82 × 40 cm, cu ardere la 1000–1200 oC

Il. 3. Altare – selecție
Formalizări din varietăți de sticlă colorată cu dimensiuni de la 25 × 54 cm până la
32 × 92 cm, cu termoformare la 730–750 oC
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Il. 4. Portaluri – selecție
Formalizări din varietăți de sticlă colorată cu dimensiuni de la 15 × 24 cm până la
22 × 43 cm, realizate prin termoformare la 730–750 oC

Il. 5. Cununi- selecție
Obiecte decorative realizate din argile și gresii cu cote situate între 55 × 35 cm,
arse la 1100–1200 o C, sau varietăți de sticlă cu cote de 45 × 23 cm, termoformate
prin fuziune la 720–760 oC

Il. 6. Configurații diverse – selecție
Formalizări din varietăți de sticlă colorată cu dimensiuni de la 15 × 24 cm până la
22 × 43 cm, termoformate prin fuziune la 730–750 oC
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Il. 8. Panouri luminoase decorative – selecție
Panouri realizate din sticlă, lemn sau paf, cu transparențe bifrontale, vitralii iluminate sau
cu surse de lumină încorporate, acrilice, porțelan, colaje din argint foiță, sticlă și metale
patinate, între 200 × 100 cm și 130 × 70 cm
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Il. 7. Instalație – selecție
Obiecte realizate din nuiele de alun, pietre de râu, culori acrilice, folie poliuretan, marmură
și foiță de argint și aur.
Stânga: Luna din Lac 300 × 80 x 240 cm. Dreapta: Ingerul Crucii 90 × 70 x 65 cm.

Il. 9. Semi‑monumental–selecție
Fântâna de adăpat Ingeri. Obiect de ceramică sculpturală, realizat din argile șamotate și
glazuri lutoase, cu ardere la 1400 oC. 160 × 140 x 95 cm. Obiectul este plasat în centrul civic
al Municipiului Alba–Iulia.
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POVEȘTI DESPRE STRIGOI
ANDREI FLAVIUS PETRUȚ
Brad, Hunedoara
Stories about ghosts/undeads
The present text brings into discussion the supernatural beings that still haunt
the collective mentality of the inhabitants of the land of Zarand. Ghosts,
because it’s them we are talking about, are still part of the stories of the elderly
who remember their encounters with them. Unwanted in the village world and
blaming them for the various misfortunes facing the community, people have
developed practices to help them identify these beings, but also to remove them.
Thus, since the birth of certain children who have a malformation of the spine,
it is believed that they are undead. Sometimes, during life, because of curses or
pacts with the devil, people lose their souls, so that, after death, they do not find
their peace and continue to come to haunt those who are alive. People told us
about these meetings, presenting the practices by which undeads are removed:
through witchcraft, with the help of priests or through divine intervention.
People do not want these returns of dead people, even if they are their beloved
ones. Once dead, man loses his human status, these returns disturbing the peace
of the village, and can cause strong imbalances: disease, famine, death of people
and animals. Only after these beings are defeated, the life of the villagers’ returns
to normal, keeping only the memory of the events that disturbed the peace.
Keywords: Undeads, supernatural beings, dead alive, witchcraft, pact with the
devil.

I

nfluența ființelor fantastice cu puteri supranaturale, născute din ființe
umane vii sau trecute la viața de apoi, asupra comunităților sătești din
spațiul bazinului superior al Crișului Alb, a rămas la nivelul mentalului colectiv
în poveștile celor mai vârstnici dintre săteni. Desigur că manifestările venite din
partea acestor ființe demonice nu erau acceptate, fiind înlăturate prin diverse
practici. Povestirile despre aceste apariții, cu totul neașteptate și nedorite în lumea
satului, încă mai sunt spuse celor dornici să le asculte, într‑un context sau altul,
ori mai sunt amintite de către vârstnici în condițiile rememorării unui anumit
eveniment din viață.
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De cele mai multe ori, întâmplările erau povestite cu diverse ocazii: la șezători,
la lucrul câmpului, la stână (Cuceu, 1999) sau la sfârșitul zilei: „sara, fășeau foc șî
dă-i pă poveșci” (Borza Dorel). Perpetuarea poveștilor și transmiterea lor spre un
auditoriu cât mai larg avea drept scop atât demascarea posibilității ca un om să
poată dobândi această stare, cât și transmiterea practicilor magice de prevenire
a metamorfozării celui decedat ori de înlăturare a strigoiului ce deja și‑a făcut
apariția în lumea satului.
Practicile legate de înlăturarea strigoilor atrag și atenția autorităților, care iau
măsuri pentru stoparea fenomenului. Astfel „arhivele românești, mai cu seamă
documentele bisericești, cuprind o serie de însemnări pricinuite de desfășurarea
unor exhumări explicate de localnici prin nevoia de a distruge strigoii.”
(Hedeșan, 2011: 28) Despre aceste practici se amintește încă de la 1724, cu timpul
ajungându‑se ca ele să fie practicate în prezența preotului. (Mușlea, 1945: 128)
Chiar într‑una dintre circulare, din „7 iulie 1840, se arată că «credința în strigoi
este credință deșartă, că s’au întâmplat pă la varmeghia (comitatul) Zarandului
în satul Luncoiul dese moarte întră pricini și oameni poporeni au desgropat
oarecâțiva morți de s’au căutat de strigoi și au fost de față și preoții locului»”.
(Mușlea, 1945: 128)
Metodologia cercetării
Acest studiu are la bază interviuri realizate in timpul cercetărilor de teren
ce s‑au derulat in perioada aprilie – mai 2017 în localitățile Obârșa, Luncoiu de
Sus și Brad din județul Hunedoara. În ceea ce privește strategiile și metodele de
cercetare calitativă care au fost aplicate, amintim istoria de viață, istoria orală, iar
pentru adunarea și analizarea datelor am utilizat metoda interviului. Interviul oral
a fost realizat prin contact direct cu interlocutorul, singura întrebare fiind aceea
dacă se cunosc povești cu strigoi. Nefiind un interviu clasic, cu un set de întrebări
bine stabilite ce trebuiau punctate într‑o oarecare măsură, procesul de culegere
a datelor a decurs în cea mai mare parte sub forma unui dialog între persoana
intervievată și cercetător. Toate interviurile au fost luate în incinta locuinței
subiecților, într‑un cadru familiar. Din numărul total al interviurilor realizate,
doar în cazul unuia singur au fost înregistrate două persoane concomitent, soț și
soție, care s‑au completat frumos în descrierea actanților poveștilor, în conturarea
arborelul lor genealogic, cât și a încadrării spațio‑temporare a evenimentelor
povestite. În procesul de selectare a interlocutorilor s‑a ținut cont, în primul rând,
ca aceștia să fi avut personal o experiență de acest gen ori ca aceasta să nu treacă
de memorata de gradul al III‑lea (Benga, 2005: 87), deoarece atunci ar fi fost
vorba despre povestiri care și‑au pierdut verosimilitatea.
Principala dificultate a constat în transcrierea interviurilor. Acestea fiind
realizate în grai local, am ales să le transcriem întocmai cum au fost ele preluate
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din gura respondenților pentru a le păstra autenticitatea, regionalismele întâlnite
în vocabularul sătenilor fiind explicate. O altă problemă întâmpinată a fost aceea
de a transcrie interviul realizat la locuința soților Borza. Aceștia, completându‑și
unul altuia povestirile, își suprapun de cele mai multe ori vocea, astfel trebuind ca
în transcrierea interviului să facem mereu completările și comentariile necesare.
Alte piedici nu au fost întâmpinate, intervievații arătându‑se deschiși să ne
furnizeze informațiile cerute.
Dialogul creat în timpul interviului a urmărit să surprindă, în cazul în care
interlocutorul omitea sau considera ca nefiind important pentru cercetarea
noastră, momentul apariției ființei demonice, modul în care aceasta își manifesta
prezența, dar și practicile de înlăturare. De cele mai multe ori însă, persoanele
intervievate nu omiteau aspectele legate de întâmplarea rememorată, dialogul
fiind folosit în acest caz pentru informații suplimentare legate de genealogia
personajelor povestirii sau pentru a încuraja relatarea întâmplării.
Nașterea strigoilor
Pentru a înțelege în totalitate implicațiile ce surveneau în viața satului în
urma apariției acestor ființe, trebuie întâi de toate să vedem care ar fi motivul și
momentul declanșator al unor astfel de transformări. În primul rând, trebuie să
ne raportăm la ființele născute astfel, care pe parcursul vieții se pot metamorfoza
în „pisică sau în iepure” (Borza Dorel), care pot lua mana vitelor, a câmpurilor,
ori le pot face rău oamenilor, îmbolnăvindu-i. „Statutul uman al strigoiului viu
este susținut de numărul impresionant de credințe referitoare la nașterea sa, care
este totdeauna una specială: din rude apropiate, din al șaptelea/al nouălea/al
doisprezecelea copil de același sex născut într‑o familie, din copiii zămisliți înaintea
unei sărbători importante, etc.” (Hedeșan, 2011: 33) Strigoii se pot cunoaște încă
de la naștere printr‑o prelungire a șirei spinării: „aveau o codă, gin nașcere, o codiță
aclo‑n parcea dorsală la noda curuli” (Borza Dorel) Prelungirea aceasta putea să fie
ascunsă însă în timpul vieții sub vestimentație. Doar în cazul în care respectivul
strigoi viu se scălda, putea fi observat de către cei din jur. Altfel, doar la moartea
acestuia, când trupul rămas fără viață era spălat și îngrijit pentru a fi așezat în
sicriu, se putea observa această prelungire a coloanei vertebrale. De asemenea, ei
mai puteau fi cunoscuți și după tichia, căița sau scufița (Mușlea, Bîrlea, 1970: 245)
cu care se nășteau pe cap. „S‑or fost născând, tăt bătrâna gi ași spunea, cu șeață
roșă pă cap, da ășia or șciut că nu‑s oameni curaț.” (Vasiu Eleonora)
În ceea ce privește însă strigoii întorși din morți, excluzând faptul ca aceștia să
se fi născut astfel, după cum am văzut, persoanele intervievate declară că, în urma
unor vrăji, blesteme sau fapte necurate, legături cu diavolul, petrecute în timpul
vieții, morții se întorc printre cei rămași în viață. „Ișe că no fost om curat, o făcut
răle o șe șciu io că ce‑o facut gi o avut atîcea păcace” (Vasiu Eleonora); „o avut șeva,

https://biblioteca-digitala.ro

190

Andrei Flavius PETRUȚ

șeva învălit cu dracu” (Borza Dorel); „ar fi mers ș‑ar fi dat gi blăstăm la ăsta – unui
alt om, n.n. –, când more ca să nu‑l primască pământul.” (Petruț Lazăr)
Întâlnirile cu strigoii
Odată reîntorși din morți, strigoii se arată familiei „și extrem de arareori în
alte locuri, dar numai în satul natal.” (Hedeșan, 2011: 99) Cu toate acestea „există
o credinţă larg răspîndită că morţii bîntuie locurile cunoscute.” (Eliade, 1997: 57)
Astfel de întâmplări ne sunt relatate și de către interlocutorii noștri, care susțin că
au avut chiar ei astfel de experiențe: „Șî o dată m‑am dus cu moșâ‑tu pa gial dupa
vași că nu li gasâsăm. Șî atunșia aclo pa Prislop am vazut așa, vinind gi câtă un
parău, gi câta parău Mniejâtorii, că uit numa tăt mai îmi aduc gi amince, un nor așa
alb, gângeai că-i on fum, meie așa, șî atunșia s‑o așazat naincea noste, cum ieșam
noi sus pa gial, pă Prislop aclo în sus, s‑o așazat p‑on juneapăn o p‑on mesteacăn,
nu șciu precis. Gângeai că-i on lipigeu alb făcut așa, ca o gesagă, să pusăsă păstă
așeala șî atunșia fașia tăt așa cu așiala... Să legăna. Șî moșâ‑tu, și iertat, n‑o zâs
nimnic cătă mine până gi la o vreme, împarică io am zâs, nu șciu precis, că: «Vege
el șeva?», api... Ba el o zâs cătă mine că «Văd io șeva?», api isăi: «Io văzui gi mult,
da nu zâsăi nimnic. Văzui când ieșî gi câtă Mniejâtorea șî să așăză în mniejâcu’
Prislopului.» Isăsă cătă mine: «Așiala-i moșu.»” (Vasiu Eleonora). De asemenea,
strigoii pot fi văzuți, potrivit relatărilor respondenților, chiar și în locuri care se
află la zeci de kilometri distanță față de locul de baștină: „mai spuneau că lo văzut
unu la târg la Abrud, clo pân târg, umbla clo pân târg.” (Petruț Lazăr)
Formele în care pot apărea strigoii sunt diverse. De la un „nor alb”, la pisică care
se poate urca pe sticlă sau chiar a înfățișării avute în momentul înmormântării.
Aceștia pot fi văzuți de către familie, săteni ori de către alte persoane care nu
știu încă de trecerea în neființă a respectivului. Totodată, strigoiul poate lăsa
urme ale revenirii sale printe cei vii prin întoarcerea la vechile obiceiuri: hrănirea
animalelor, dezlegarea lor, întoarcerea în gospodăria unde a locuit ș.a.m.d. O
astfel de revenire printre muritori a unui vârstnic ne este relatată de către unul
dintre bunii noștri informatori. Să-i dăm ascultare:
„Ăăă, bătrâna lui nu mai durmea sângură. Cică merea tătă nopcea aclo, merjea
sî să punea în pat, îl sâmța rășe aclo în pat lângă ea. Șî, ce șciu io, n‑o mai vut să
dormă sângură, o cemat pă o veșină gi acle, o bătrână, durmea cu ea, durmeau
cu becu’ aprins în casă. Într‑o nopce, bătrâna aia care durmea cu asta, veșina lu
aia, tăt o auzât zgomoce șî ce șciu io cum s‑o uitat la fereastră șî era un mâț pă
fereastră. Da pă sticlă, să suia pă sticlă pân la jiumătace șî să uita‑n casă. Nu pă
lemnu ăsta, pă rama ge la fereastră, pă sticlă, pă sticlă, pă jeam. Tăt s‑o uitat în
fereastră șî pă urmă o ieșât pă jeam în sus șî o dispărut. (...) No treșe anu, vine
ălalalt an, treșe vara... era cabană aclo la Pogele șî unu gi la Stejărel o fost dus pă
aclo pă la Dugeșci, la Gealu’ Mare pă la șeva neamuri să ceme la nuntă, nu șciu
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cum or zâs, șî o coborât gi aclo gi la Dugeșci, coborai pân pădure, coborai direct
la cabană la Pogele. No, ajunje la cabană la Pogele, ia o bere, să pune la masă,
vorbeșce cu ăla gi la... «Bă, io mâ‑ntâlnii cu un bătrân, cu Vasiu ăla gi la Luncoiu
gi Sus, mă întâlnii pă aișea pân pădure, mă. Șî–zâșe–dădui bună‑zâua cătă el șî să
uită așa la mine, nu zâsă nimic. Doră ăla era om bun, ci saluta el, acuma zâsăi io
cătă el șî nu...» Să uită ălalalt: «Bă, tu eșci bolund la cap? Cum să‑l vez pă ăla?!»
«Da mă!» «Păi cum fu îmbrăcat?» «Pi cu șioriși, cu șizme, cu laibăruț, cu...» El așa
o lăsat cu limbă gi morce: când more să‑l îmbrășe cu hainele ăle, hainile ăle cum
umblau ei pă vremuri, gi ăle țărăneșci. «Bă, tu ieșci bolund la cap! Pi ăla-i mort gi
un an gi zâle.» «Cum să fie mort?» «Bă, întreabă pă ășcia gi la Luncoi. Ăla-i mort
gi un an gi zâle, cum să fie...?!» Mai întreabă pă doi: «Bă?!» «Da mă, ăla-i mort!»
No, o lăsat berea pă masă, numa s‑o sculat gi la masă șî o plecat acasă, zâua la
amniaz, o plecat acasă când o auzât.” (Petruț Lazăr)
„Merjeau gimineața‑n grajd șî găsau vașile gezlegace gimineața pân grajd. La
un moment dat o fătat o vacă. Când or mers într‑o gimineață la grajd, vițălu’ mort.
Vițălu’ mort. Acuma nu șciu că ei l‑or tăiat o so văzut că-i... zâșeau că nu avea
inima‑n el. Pi nu șciu cum o fost. Zâșea: «Bă, n‑o avut – pă copcilu lu’ ăla gi o
murit, îl cema Viron – bă, uită șe s‑o cântat Viron și cu Ileana – Ileana fiind noră‑sa
– că uită, or găsât vițălu’‑n grajd fără inimă, mort, fără inimă, io mâncat ăsta
inima gin el.»” (Petruț Lazăr)
„Io, nu șciu să‑ț spun cum drac o cema, cum mi‑o spus mica, Domne iart‑o, da
nu mai șciu, crecă o fost gi a li Marinela șeva bătrâni, a li Girica. Nu‑șciu să‑ț spun
acuma... sau, gi tușa Sâlvica șciu că mi‑o mai spus gi ea că noi am avut probleme
cu vașile. Ni tăt mureau vașile... Șcii, ș‑atunșia o găsât vărsătură gi așeia, șî atunșia
o învațato să meargă la preot, s‑o dus șî, io șciu, o facut șeva slujbe șî când s‑or dus
odată la fân, la Dragușa, trăia bunica mea cu mamica, femeia aia o vinit, da ele
mi‑or spus pa nume, da io nu șciu acuma să‑ț spun numele, o vinit șî le‑o cerut apă.
Șî atunșia, bunica mea era force, așa, nu – intervine Borza Dorel: Creginșioasă –
nu, mai ales că macincă or fost șî șeva niamuri cu, nu mai șciu cum dracu o zâs...
Mă nu crecă gi așeia, crecă a li Ionoc. – intervine Borza Dorel: Tăt a draculi o fost,
tăt gi aclo o fost. – Așia or fost? No vez’! Șî‑atunșia, mica cum o fost mai iuce, că
buna o zâs că-i dă, că ei io fost rușâne să refuze femeia. Șî atunșia, ea o fujit mai
repege că o zâs că merge să-i aducă apă șî atunșia dușeau apa în uol1 la țarină, la
fân cum or fost, în uol gi pamânt, șî ea o îmburdat uolu șî când s‑o apropiat femeia
o zâs: «No acu, zâșe, îmi pare rău da uită‑ce, nu mai îi apă, so îmburdat...» șcii?
Șî or rabdat șî ele gi săce atunșia. Șî după șe o murit, că nu la mult timp o murit,
atunșia zâșe că, cum o fost iarnă, or... aveau războiu‑n casă șî bunicu dormea șî
mamica o țasut în razboi șî buna, cred‑că șî buna o fost pusă‑n pat, șî or auzât șeva
borborosală, așa ca șî când ar vini șiniva înăuntru, că să apropia, șî atunșia buna,
1

Uol – ulcior.
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ăă mica, o zâs: «Domne, oare șe să auge?» Șî bunica atunșia o strigat: «Batrânule,
batrânule!», nu șcii că tăt nu spuneau?, șî atunșia moșu s‑o trezât șî o ieșât, da nu o
văzut nimica. Da or bănuit că ar fi fost femeia asta.” ( Borza Viorina)
Înlăturarea strigoilor
Atitudinea față de strigoi este aceiași. Fie că vorbim despre strigoii vii sau
despre strigoii morți, despre rudenii sau apropiați a celor rămași în viață, strigoii
trebuie înlăturați. Întoarcerea acestora în lumea din care au plecat nu poate avea
decât consecințe nefaste asupra celor rămași în viață. Deochiul, moartea fetelor
ori a cunoscuților sau a sătenilor, moartea vitelor, luarea manei vitelor și/sau a
câmpului, furtul banilor, aducerea molimelor (ciumă, holeră) (Mușlea, Bîrlea,
1970) sunt doar câteva din consecințele ce pot surveni de pe urma strigoilor.
Practicile de aflare a strigoiului sunt și ele numeroase. Ocolirea mormântului de
trei ori cu un armăsar negru (Mușlea, Bîrlea, 1970: 266), observarea unei găuri
mici la capătul mormântului, lângă cruce, „pe care oricât ai astupa‑o cu pietre
și pământ, dimineața iar o găsești destupată” (Mușlea, Bîrlea, 1970: 262), sunt
doar câteva semne care indică faptul că respectivul mort nu are liniște. Odată ce
strigoiul a fost recunoscut de către familie sau săteni, după cum am văzut mai sus,
se încearcă diverse metode de a‑l îndepărta. Preotul are întâietate. El este chemat
pentru a oficia diverse slujbe de dezlegare a celui decedat. Dezlegarea poate
însemna îndepărtarea unui blestem căzut asupra sufletului cât încă a fost în viață,
dezlegarea de un păcat săvârșit cu voie sau fără voie, iertarea sufletului de toate
păcatele și primirea lui în viața veșnică. Slujba oficiată de preot la mormântul
strigoiului are valențe în, primul rând, creștine. Se consideră că sufletul nu este
liniștit, nu a fost primit în lumea de dincolo, și de aceea încă mai bântuie lumea
celor vii, încercând să‑și recapete liniștea. „– Au spus, n.n. – câtă popa gi o facut
ce șciu io, șeva sclujbă șî n‑o mai umblat.” (Vasiu Eleonora)
Tot pentru „legarea” morților mai sunt chemate și vrăjitoarele. Acestea merg
la mormântul strigoiului, și, prin diverse practici magice, încearcă să ia legătura
cu spiritul celui decedat. Totodată, vrăjitoarele pot lega sufletul mortului așa încât
să nu se mai poată întoarce în lumea celor vii. Să‑l lăsăm tot pe informatorul
nostru să ne relateze o întâmplare: „No, o trecut vremea, or adus pă una gi zâșea
că-i vrăjâtore gi aia gi leagă morț, ce șciu cum, zâșea că-i leagă. Șî merjeau aclo
șî zâșea că nu‑l găsășce aclo, nu‑l găsa la gropă, zâșea că nu-i în gropă, îi plecat
gi aclo, nu‑l găsășce.” (Petruț Lazăr) Alte încercări de a scăpa de strigoi presupun
deshumarea acestuia. Oficiate în prezența preotului sau nu, „noaptea, pe ascuns”
(Mușlea, Bîrlea, 1970: 266) ori ziua, practicile de legare a strigoiului sunt diferite:
se „taie cu coasa, îi fierbe inima în vin” (Mușlea, Bîrlea, 1970: 266); „înfig inima
strigoiului cu o undrea” (Mușlea, Bîrlea, 1970: 266); „merg cu preotul la groapă
și-i înfig frigarea de fier în buric” (Mușlea, Bîrlea, 1970: 266); „îi scot inima, o taie
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în patru și iar îl îngroapă” (Mușlea, Bîrlea, 1970: 267); „îi pun tămâie și usturoi în
gură, îi încleștează niște piepteni de cânepă pe el și‑l îngroapă din nou” (Mușlea,
Bîrlea, 1970: 267); „îl înpung sau îl ard cu spini” (Mușlea, Bîrlea, 1970: 267) etc.
Odată dezgropați, alte dovezi ale transformării lor ies la iveală: poziționarea
trupului cu fața în jos, sângele prezent în zona gurii, nu sunt înțepeneniți, nu au
putrezit, inima le rămâne vie (Mușlea, Bîrlea, 1970) etc.
În lupta contra strigoilor, un ajutor nesperat este primit din partea divinității
ori a Sfântului de Foc – Sfântul Ilie. Fiind persoane necurate, născute din păcat,
care au făcut pact cu diavolul, care au fost fermecați de către vrăjitoare ori
blestemați, pământul și/sau divinitatea nu îi poate primi, astfel trebuie nimiciți și
în același timp purificați prin focul reprezentat de trăznet. Nimicirea prin focul
divin poate surveni asupra demonicului în orice moment și în orice loc. Astfel,
închis în mormânt, ascuns într‑un oarecare cotlon ori chiar aflat pe catafalc,
fulgerul trimis pentru a purifica locul si trupul mortului își atinge menirea.
„No, vine vara șî aclo lângă pădure aveau ei – familia decedatului n.n. – o
holdă2, mai iest șî căs p‑acle, da vo două gi ăstea așa, răslețe, da înșepe pădurea
șî mei aclo... Or avut ei holdă șî or avut fân cosât, pus pă par, tăt. O vinit vara, o
furtună, o vijelie g‑aia șî ăia gi la căsâle ăle o văzut când o tunat, o dat un trăznet
într‑un par cu fân. No, tătă lumea: «Cum, o trăznit paru’, da fânu’ n‑o, n‑o luat
foc paru’, n‑o luat foc fânu’.» No, î‑o spus la ăla care, fișioru lu ăla – decedat, n.n.
–: «Bă, o trâznit într‑un par gi‑atău, da n‑o luat foc fânu’.» «Meț mă, cum să... în
paru’ cu fân șî n‑o...» Nu io băgat în samă. Când s‑o dus tomna să ducă fânu’, nu
mai fost par, șe să mai fie par, par numa clo, unge o fost în pământ, clo o fost, șî fânu’
care era pă lângă par, cum pui fânu’ pă par, o fost tăt pârlit, tăt bine șa afumat, da
par n‑o mai fost. Șî zâșeau: «Bă, ăla o fi fost ascuns aclo șî lo trăznit, lo nimnișit!»
Gi atunși n‑o mai auzât nime gi el că mai umblă că...” (Petruț Lazăr)
„O fost spălat șî pus pă masă, nu era bagat în copârșău3, șî pus în cabană șî aclo
lo trieznit într‑o sară. Într‑o sară, că îndalisă4 ploia șî tuna șî lumnina5 șî acle lo
treznit, pă masă. A, nu lam mai vazut gi cum lo trieznit. Ișeau că tăt o niegrit, șî
o ieșât treznitul pă fereastră, pă la cap la el, c‑aclo lo treznit, no. Așeia o fost. Api
șî el, ișe că no fost om curat, o facut răle o șe șciu io că ce o facut gi o avut atîcea
păcace gi nu lo suportat Dumnizău numa acle pă masă lo, lo trieznit. Șî o ieșât
flacăra, treznietul așeala pă fereastră șî avea un mocru, că so îmburdat, nu-i gi
mult că crecă‑l șcii tu, acuma-i anu o acuma‑s doi ani so îmburdat gin rădășină
acle la... gi câtă Batrânuțu. Atunșia sara la privegi lo trieznit.” (Vasiu Eleonora)
2
3
4
5

Holdă – parcelă.
Copârșău – sicriu.
A îndăli – a începe.
Fulgera.
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În loc de concluzii
Interviurile au scos la iveală povești nu doar interesante, prin conținutul lor
și prin personajele avute, cât și relevante în ceea ce privește cunoștințele legate de
ființele demonice ce se mai păstrează încă în lumea satului zărăndean.
Fără să aibă nicio reținere, interlocutorii noștri au relatat întâmplările prin care
au trecut sau care le‑au fost povestite de către actorii lor principali. Dezinvoltura
cu care ne‑au prezentat situațiile putem să o punem și pe seama faptului că nu
suntem străini de lumea satului și de cei care au binevoit să ne acorde interviurile.
Chiar dacă practicile magice de înlăturare a strigoilor nu mai sunt cunoscute și se
rezumă doar la chemarea preotului sau a vrăjitoarelor, ori din contră, se așteaptă
intervenția divină, totuși, modul prin care strigoii iau „naștere”, stricând armonia
comunității, este încă cunoscut. Recurgerea la blesteme, pacturi cu diavolul ori
alte întâlniri cu ființele demonice atrag după sine și pierderea purității sufletului,
punându‑l în situația de a fi legat de lumea celor vii și de a nu putea trece spre
tărâmurile edenice.
Întoarcerile din morți, chiar dacă este vorba despre tată, soț ori un apropiat, nu
sunt privite cu ochi buni de către cei rămași în viață. Aceste întoarceri pot provoca
un dezechilibru în comunitatea respectivă, prin aducerea molimelor, prin luarea
manei animalelor ori a câmpului, prin uciderea animalelor din gospodăria în care
a trăit, sau, în cazurile extreme, prin uciderea membrilor familiei. Înlăturarea
strigoiului trebuie făcută în cel mai scurt timp. Intervenția divină își are aici o
mare însemnătate. „Uciderea” strigoiului cu ajutorul trăznetului este menționată
în toate interviurile. Chiar dacă s‑a încercat „legarea” strigoiului cu ajutorul
preotului ori a unei vrăjitoare pricepute, se pare că cea mai eficientă metodă este
cea divină.
Interviurile au mai scos la iveală și situațiile propice pentru povestit. Seara,
în jurul focului, în șezători ori la făcutul vinarsului6, se transmiteau atât aceste
povești pentru a se cunoaște și metodele de demascare a unui strigoi, cât și
practicile magice de înlăturare a acestuia.
În încheiere, pentru a păstra o notă de mister asupra strigoilor, vom da glas
încă o dată unuia dintre interlocutorii noștri: „No, câț or murit nu mi‑o fost așa
groază ca gi așeala – vecinul trăznit pe catafalc, n.n. –.” (Borza Dorel)

6

Vinars – țuică, pălincă.
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OUĂ ÎNCONDEIATE DE PAȘTI. ATELIERE DE PEDAGOGIE
MUZEALĂ LA MUZEUL DE ISTORIE TURDA,
JUDEȚUL CLUJ
MARIANA ANDONE‑ROTARU
Cluj‑Napoca
Easter eggs. Workshops of museum education at the History Museum in
Turda, Cluj County
The pedagogical programme of the History Museum in Turda, had a great
evolution in 2019, by providing 11 interactive workshops to students, in order to
improve their talents, extracurricular work and to develop their skills in several
domains.
Our “Easter egg painting” programme stands for continuing the tradition by
meetings between artisans and public, through the interactive workshops, not
just as demonstration. In the seven editions, there were organized around 30
workshops, with more than 500 participants, students and adults from Turda,
Cluj‑Napoca and surrounding areas, activity which was very much appreciated.
The purpose of this workshop is to convey the correct value of the egg painting
activity to a large and diverse public, so that they perceive it as important as
the pottery and glass painting. Our workshops go through all the stages of the
egg painting, decorating with the archaic techniques of successive color baths,
protecting with bee wax, decorated with vegetal, zoomorphic, solar and more. The
colors used are also limited to the traditional ones, monochrome or polychrome
– red, white, yellow and black. Via this workshop, made in the old times at the
countryside, the museum has direct implication in the preservation of traditional
handcraft, loaded with symbolism.
Keywords: Easter eggs, painted eggs, traditional craft, workshops, museum
education

M

uzeul are un rol tot mai important în viața unei comunități (Simon,
2016)1. Prin patrimoniul pe care îl gestionează și prin calitatea actului
cultural, muzeul devine un reper pentru comunitatea căreia se adresează, iar
prin programele de pedagogie muzeală contribuie semnificativ la dezvoltarea
creativității și încurajarea curiozității naturale a copilului în raport cu exponatele.
1

Despre redefinirea muzeului și rolul acestuia în viața unei comunități.

https://biblioteca-digitala.ro

200

Mariana ANDONE‑ROTARU

Instituţiile şcolare preuniversitare (și universitare) sunt furnizoare a unei mari părţi
din publicul muzeal. Elevii au vârsta propice educării în spiritul conştientizării,
păstrării şi protejării patrimoniului, ceea ce a determinat ca tot mai multe muzee
din țară să desfășoare ateliere de pedagogie muzeală (MMR, 2010: 121–174).
Muzeul de Istorie Turda s‑a axat în mod special pe organizarea unor ateliere
interactive, menite să faciliteze percepţia artefactelor, semnificative pentru
istoria locului, transformându‑se într‑un spațiu viu, plin de obiecte care vorbesc.
Interesul în creștere manifestat în perioada 2013–2019 față de oferta educațională,
reiterează necesitatea de a privi muzeul drept o resursă educativă. Experiențele
culturale trăite de tinerii vizitatori în spațiile expoziționale, vin în completarea
activităților școlare, creând astfel noi contexte de învățare. Prin expertiza
muzeografilor și documentarea temeinică, participanții la ateliere au prilejul de
a interacționa cu obiectul muzeal și de a afla poveștile acestora, astfel muzeul
devenind o adevărată extensie a școlii. Totodată, prin intermediul atelierelor de
pedagogie muzeală, a șezătorilor și a workshop‑urilor s‑a accentuat rolul social al
muzeului, acesta devenind nu doar un mediu de învățare non‑formală, ci și un loc
de socializare și de petrecere a timpului liber într‑un mod cu totul special.
Primul atelier‑școală a fost organizat în anul 2006 ca urmare a colaborării
cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj‑Napoca în cadrul proiectului
Măști tradiționale românești, desfășurat cu elevii Colegiului Național „Emil
Negruțiu” Turda2. Interesul manifestat de elevi pentru acest tip de activități a dus
la organizarea altor două ateliere dedicate meșteșugurilor tradiționale, și anume
„Crestături în lemn” și „Ouă încondeiate de Paști” (Dragomir, 2010: 209–211).
Programul de pedagogie muzeală s‑a reluat abia în anul 2012 cu un atelier de
creație „Dragobete, tradiție și contemporaneitate”, Muzeul de Istorie Turda
fiind închis pentru lucrări de restaurare (1997–2011). În anul următor, oferta
educațională a Muzeului de Istorie Turda cuprindea patru activități, adresate în
special celor mici3, urmând a se diversifica de la an la an.
În anul 2019, programul de pedagogie muzeală al Muzeului de Istorie Turda
a cunoscut o maximă dezvoltare. Având o echipă tânără de specialiști și deținând
un valoros patrimoniu arheologic, istoric şi etnografic de peste 40.000 de piese,
muzeul vine în întâmpinarea cadrelor didactice şi a părinţilor, oferind elevilor 11
ateliere interactive, menite să le valorifice talentele, preocupările extraşcolare şi
să le dezvolte competenţele în domenii cât mai diverse4. Activitățile sunt gândite
cu structură flexibilă, pentru a se adapta cu ușurință nevoilor şi nivelului elevilor
participanți. În cadrul acestora se pune accent pe transpunerea în practică a
Coordonator proiect muzeograf Mariana Pîslaru (MIT) și muzeograf Teodora Roșca (MET).
Micii arheologi, „Modelaj la roata olarului”, „Ouă încondeiate de Paști”, „Crestături în lemn și
icoane pe sticlă”.
4
Vezi https://muzeulturda.com/educatie/
2
3
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noţiunilor teoretice, aducând variație și interacțiune în forma de prezentare,
pentru o mai bună implicare a participanților la atelier (van de Kieft, Timmer,
2010: 123–129).
Dintre atelierele inițiate și coordonate la Muzeul de Istorie Turda, „Ouă
încondeiate de Paști” este activitatea de suflet, tocmai pentru faptul că la rândul
meu am deprins acest meșteșug în urmă cu 30 de ani, fiind elevă la Deva. Împreună
cu colegii mei de la Liceul Pedagogic (azi „Regina Maria” Deva), am avut șansa să
descoperim și să deprindem numeroase meșteșuguri (sculptură în lemn și metal,
gravarea osului, confecționarea măștilor tradiționale, pictură pe sticlă etc.) de la
profesorului Mircea Lac, declarat în anul 2018 Tezaur Uman Viu5.
Ca atare, proiectul „Ouă încondeiate de Paști” se înscrie în tradiția formei
de valorificare a patrimoniului prin întâlnirea dintre meșter și public, prin
intermediul unor ateliere interactive, nu doar demonstrative. În cadrul celor
șapte ediții anuale, în preajma sărbătorilor pascale, au fost organizate circa 30
de ateliere, la care au participat peste 500 de copii, elevi și adulți din Turda,
Cluj‑Napoca și localitățile limitrofe, meșteșugul fiind apreciat și îndrăgit (Pl. 1).
Acest atelier are ca scop principal țintirea unui public cât mai larg și divers și
prezentarea imaginii corecte despre meșteșugul încondeierii ouălor, care se înscrie
în arta țărănească alături de olărit și pictura pe sticlă (Stoica, Petrescu, Bocșe,
1985: 41, s.v. arta populară–ouă încondeiate; Bucur, Catrina, 2012: 111–300).
La ora actuală, piața este invadată de produse atrizanale, unele de o îndoielnică
calitate, care însă se pretind a fi realizate în mod tradițional. Pentru a face distincție
între autentic și kitsch, este nevoie de o mai mare implicare a muzeelor în actul
educațional. Familiarizarea cu obiectele de patrimoniu în spațiile expoziționale
și participarea la demonstrații de lucru, apoi chiar deprinderea meșteșugului va
suplini multe ore de teorie (în cazul în care s‑ar face așa ceva la școală) și va
asigura o însușire temeinică, dublată de o latură afectivă, ca urmare a experienței
pozitive trăite la muzeu.
Atelierele organizate de noi urmăresc atingerea tuturor etapelor de realizare
a ouălor de Paști, decorate în tehnica arhaică, prin băi succesive de culoare,
protejate cu ceară de albine, și anume, de la golirea oului plin până la înlăturarea
stratului de ceară și obținerea produsului finit. În acest fel, muzeul se implică
direct în perpetuarea unui meșteșug tradițional, încărcat cu semnificații complexe,
practicat în lumea satului din vremuri străvechi.
Perioada: în preajma sărbătorilor pascale
Durata atelierului: 2 ore
http://www.cultura.ro/tezaure‑umane–Vii; https://www.scena9.ro/article/profil‑mircea‑lac‑profesor‑mestesuguri‑traditie‑deva?fbclid=IwAR1e8 mQwiLUlZwpvu6AY1MXmPL9gHwWRSb1fx8eB3xLxXD96QeYdd7n_YJA.
5
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Coordonator: Mariana Andone‑Rotaru
Membrii echipei: Carmen Dragomir, Fodor Attila
Grupul țintă: copii, tineri, adulți
Obiective:
• deprinderea tehnicii încondeierii cu ceară prin protejarea fondului;
• stabilirea relației dintre arta ouălor încondeiate („muncite”, „scrise”) cu
celelalte
• manifestări ale artei populare românești (olărit, pictură pe sticlă);
• cunoașterea simbolisticii oului / practicii ornării ouălor de‑a lungul
timpului;
• identificarea conținutului tematic al motivelor încondeiate;
• deslușirea semnificațiilor culorilor;
• diferențierea modelelor în funcție de specificul regiunilor istorice ale țării;
• dezvoltarea abilităților practice și stârnirea interesului pentru
meșteșugurile tradiționale.
Atelierele sunt structurate în trei etape principale:
Etapa I – pregătirea atelierelor
Etapa premergătoare atelierului propriu‑zis este foarte importantă, deorece
vizează pregătirea tuturor materialelor specifice necesare atât pentru demonstrațiile de lucru, cât și pentru fiecare participant la atelier.
Culori. Obținerea unor culori naturale din plate, flori și diferite esențe de
lemn după rețetele descrise de Tudor Pamfile (Pamfile, Lupescu, 1914: 179–191)
rămâne deocamdată un deziderat, prin urmare am apelat la vopseaua din comerț
fixată cu oțet, care are o mare putere de acoperire și este simplu de preparat.
Totuși, pentru a obține nuanțe cât mai apropiate de culorile naturale, recurgem
la mixarea culorilor: galeben cu puțin roșu și verde; verde cu galben, albastru cu
verde și galben etc.
Condeie. Condeiele sunt confecționate de meșteri populari (și achiziționate
de muzeu) după metoda tradițională, dintr‑un tub subțire de tablă din cupru fixat
pe un bețisor (nu am folosit condeiele cu fir de porc). Condeiele sunt asigurate
pentru toți participanții.
Ceară. Ceară curată de albine înnegrită cu cărbune ars.
Aparat pentru topit ceară. Instalații artizanale cu bec de 100 w pentru a topi și
menține ceara fierbinte.
Suport. Ouă albe de găină golite de conținut, spălate și bine degresate.
Modele. Dispunem de un set de 10 planșe6 cu motive preluate preponderent
din lucrarea lui Tudor Pamfile, Maria I. Panaitescu și motive culese din colecțiile
6
Planșele au fost realizate de profesorul Mircea Lac, Clubul Elevilor Deva și puse la dispoziția
noastră pentru a le folosi în scop didactic.
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muzeelor din țară (Muzeul Preot Zosim Oancea din Sibiel, Muzeul Țăranului
Român), portofoliul fiind completat cu motive culese de noi, din lucrările de
specialitate mai recente și din muzee.
Etapa II – prezentarea noțiunilor teoretice
Fiecare atelier, indiferent de grupa de vârstă și de nivelul de pregătire al
participanților, debutează cu o scurtă incursiune în obiceiul decorării ouălor la
diferite popoare, prin reliefarea dimensiunii culturale a acestui meșteșug.
De‑a lungul timpului, oul a sintetizat misterul Creației, inspirând numeroase
basme și legende, reflectate în multe mitologii. Oul cosmogonic (Eliade, 1995:
321–324. 157)7, generator de viață, odată cu creștinismul devine „oul pascal”
(Kernbach, 1989: 447, s.v. oul primordial; Ghinoiu, 1997: 143–145, s.v. oul de
Paște): „pietrele zvârlite de jidovi asupra lui Hristos se prefăcură în ouă roșii”
(Gorovei, 2001: 32). „Ouăle roșii se fac de atunci de când Domnul Hristos, scăpând
de pe cruce, a blagoslovit găinele și vitele” (Niculiță–Voronca, 1998: 355).
Obiceiul de a înroși ouă la români apare atestat în jurnalele cronicarului turc
Evlia Celebi, la mijlocul secolului al XVII‑lea, descriind bazarul de mărfuri care
se organiza la Oradea „la începutul anului, cu patruzeci de zile mai înainte de
sărbătoarea de ouă roșii a ghiaurilor” (Ali Mehmet, Alexandrescu‑Dersca, 1976:
665; Ciubotaru, 2012). Câteva decenii mai târziu, pe la 1700, Antonio Maria del
Chiaro face referire la obiceiul de Paști de la curtea lui Brâncoveanu, menționând
că principesa oferă în dar ouă ”ciudat decorate cu flori de aur” (Gorovei,
2001: 62).
Astăzi, datina încondeierii ouălor de Paști în tehnica arhaică este încă foarte
vie la români, în unele regiuni etnografice, și la ucraineni, în mod special la huțuli.
Arta încondeierii ouălor de Paști, marcată de un autentic caracter popular,
cunoaște câteva trăsături specifice. Culorile corespund unei simbolistici bine
stratificate în timp: roșu – simbolizează sângele, focul/soarele, dragostea; galben
– speranță, lumină, recoltă; negru – statornicie, eternitate; verde – reînnoirea
naturii; albastru – cerul, vitalitatea. Coloritul nu redă imaginea fidelă a obiectului
reprezentat, broasca, peștele, pasărea fiind redate cu câte trei culori. Nerespectarea
„concordanței” este o tehnică populară de mare originalitate, la fel de cunoscută
în icoanele pe sticlă și în broderii (Handrabura, 2002: 104).
Potrivit literaturii de specialitate, paleta motivelor ornamentale românești,
dominată de elemente din mediul înconjurător și din viața cotidiană se
structurează în motive cosmice, zoomorfe, fitomorfe și skeomorfe. Profesorul
Ion H. Ciubotaru propune o nouă împărțire, identificând motive magice, motive
În legătură cu geneza soarelui, poporul român a născocit multe legende și basme. Potrivit lui
Mircea Vulcănescu, reeditarea oul cosmic se regăsește în legenda mitică consemnată parțial de Elena
Niculiță–Voronca: „soarele s‑a făcut din ou” (sVulcănescu, 1985: 368; Bucur, Catrina, 2012: 112).
7
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cultuale precreștine sau creștine și motive exclusiv estetice (Hulubaș, 2012: 263).
Specificul artei încondeierii ouălor la români constă în faptul că niciodată nu se
reprezintă un obiect în întregime, ci se alege partea caracteristică a fiecăruia: pentru
plante–frunza, floarea, fructul; pentru animale–aripa, cornul, creasta, colțul,
labele; pentru cioban – cârligul, ciomagul; pentru plug – fierul (Gorovei, 2001:
78). La atelierele noastre sunt prezentate și folosite motivele ilustrând ipostazele
arhaice ale repertoriului ornamental românesc pentru gradul redus de dificultate
în execuție de către începători, dar mai ales pentru autenticitatea lor. Remarcăm
preferința pentru motivele astrale în decorarea ouălor (Gorovei, 2001: 108–121).
Soarele – dătător de viață, apare frecvent redat prin numeroase reprezentări, fie
ca un cerc sau o roată, fie sub forma de svastică, triquetrum și rozetă. Zvastica–
un simbol străvechi al soarelui, a fost folosită de mai toate popoarele. Termenul
îşi are originea în sanscrită suastika, însemnând orice obiect aducător de noroc.
La români, simbolul folosit pe ouăle încondeiate apare sub denumirea „crucea
încârligată” sau „crucea ruptă”. Din păcate astăzi, cei mai mulţi asociază svastica
cu nazismul, neştiind că din cele mai vechi timpuri, aceasta a fost un simbol al
norocului în aproape toate culturile.
Etapa III – prezentarea tehnicii și deprinderea de aptitudini
În cadrul atelierelor organizate de Muzeul de Istorie Turda se folosește doar
tehnica arhaică în băi succesive de culoare, prin protejarea fondului cu ceară
de albine, foarte încinsă, aplicată cu condei sau chișiță, cum i se spune în unele
zone din țară. Și cromatic încercăm să ne limităm la cea cu caracter tradițional
românesc, monocromă sau policromă – roșu, alb, galben și negru (mai exact,
un maron închis obținut din amestecul de roșu, verde și albastru), dar pentru
motivele mai recente (zona Bucovinei) folosim și verde și albastru.
Decorarea ouălor scrise cu ceară debutează prin împărțirea oului în mai multe
câmpuri ornamentale, rezultând două, patru, șase sau mai multe suprafețe, prin
intermediul liniilor trasate. Corecta gestionare a spațiului de pe ou este importantă.
În consecință vom avea: a) tratarea decorului în plan prin obținerea unor fațete
ovale, fiecare fațetă urmând a fi decorată identic; b) tratarea decorului în câmpuri
orizontale ce înconjoară oul; c) delimitarea oului în patru suprafețe prin trasarea
a două axe (una pe verticală și cealaltă pe orizontală), care se intersectează în
unghiuri drepte, fiecare sfert din ou rezultat fiind decorat cu același element sau
compoziții (Mihăiescu, Pârvu, 2008: 123–124).
După împărțirea oului și realizarea desenului (urzeala) urmează colorarea.
Ouăle policrome vor fi scufundate inițial în galben, apoi în roșu, verde etc., fiecare
strat de culoare fiind protejat cu ceară. La final, stratul de ceară va fi îndepărtat cu
o cârpă la flacăra unei lumânări.
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În această etapă fiecare participant reușește să realizeze cel puțin un ou
(depinde de grupa de vârstă și de complexitatea motivului), parcurgând principalii pași de realizare. Copiii sunt încurajați să‑și prezinte unul altuia creațiile
personale, motivând alegerea făcută pentru motivele decorative folosite.
Ouăle încondeiate tradițional vor fi prezentate acasă celor dragi cu explicarea
parcursului anevoios (picurarea pe deget cu ceară încinsă, procesul anevoios de
curățare a cerii la flacăra lumânării etc.!), de unde vine și numele în unele zone
de „ouă muncite”, explicând totodată semnificațiile motivelor decorative și ale
culorilor.
Atelierul de ouă încondeiate pentru adulți și vârstnici, organizat în data de
15 martie 2018 cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri, s‑a bucurat de un
real succes, acesta fiind coordonat de meşterul popular şi colecţionarul Sebastian
Paic (azi muzeograf la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj‑Napoca),
preşedintele Asociaţiei pentru cultură tradiţională ZESTREA și un bun
colaborator al muzeului turdean.
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NETNOGRAFIA
SEBASTIAN PAIC
Muzeul Etnografic alTransilvaniei, Cluj‑Napoca
Netnography
Netnography deals with ethnographic type of research on internet. Although the
history of the field dates back to 1980, when the first networks where created,
in the romanian ethnographic specialized literature there is not yet a proper
approach neither in the academic sphere nor at the level of university education.
This paper aims to briefly present this scientific area, emphasizing its development
and main features. Adjusting research methods of classical ethnography in virtual
space involves a series of epistemological expansions, expressed by broadening
the meaning of specific notions such as space, place, border, enculturation,
tradition, cultural group and others. At the same time, it is necessary to discuss
some ethical aspects generated by the type of interaction of the researcher with
the subject and between the individuals of a cultural group. Intermediation of
technology can limit access to the individual’s real feelings, beliefs, behaviors, or
reasoning. The screen of the device becomes a mask that the user manipulates
according to current interests or according to his own projections. The problem
of these masks is also present in classical ethnographic research, but in this case it
deepens and acquires new valences. Nevertheless, study of netnography involves
a number of valuable applications such as marketing or sociology and, especially,
the understanding of man in the modern context, whose dynamics are specific
and determined by the world of the internet.
Keywords: netnography, the history of netnography, epistemological expansions,
deontological aspects, applications

Definiția și istoricul netnografiei
omeniul de cercetare netnografică reprezintă pentru peisajul academic
românesc o noutate, fiind rar menționat și neexistând deschidere spre
studierea acestuia în mediul universitar. În consecință, considerăm oportună
inițiativa de a deschide o ușă spre această metodă de cercetare, subliniind decalajul
autohton de aproximativ patru decenii față de istoria sa.
La începutul secolului al XX‑lea, antropologii călătoreau în țări străine, la
distanțe considerabile, pentru a observa, studia și analiza diferite comportamente
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culturale. Acest tip de teren era nou în peisajul cercetărilor antropologice,
predecesorii bazându‑se de obicei pe relatările și notițele misionarilor, călătorilor
și ale celor care în diferite conjuncturi intrau în contact cu această alteritate. Începea
epoca înregistrărilor de teren, mai întâi prin consemnările de mână și, eventual,
fotografii, dialogul fiind posibil prin intermediul translatorilor sau prin efortul
etnografului de a învăța limba populației studiate. Procesul de înțelegere implica
mintea, simțurile și experiența personală, iar durata șederii în zona de interes era
de câteva luni, uneori chiar ani. În ziua de azi, etnograful poate să se conecteze
la internet și să acceseze diferite pagini sau rețele informatice chiar din fotoliul
confortabil din propria sufragerie sau, cu ajutorul unui laptop, să se folosească de
rețelele de internet wi‑fi, din ce în ce mai prezente în societatea noastră. În mediul
virtual se pot observa interacțiuni, comportamente și chiar culturi, tehnologiile
moderne, aplicațiile și programele specifice permițând acumularea de informații
și alcătuirea de baze de date. Aparate precum telefoanele inteligente pot fi folosite
pentru înregistrarea imaginilor fotografice sau videografice și a sunetelor, atât
online cât și offline. Antrolpologia virtualului permite un nou tip de studiu,
în mediul relațiilor mediate de internet. Această schemă succintă prezintă atât
diferențe, dar și asemănări între etnografia clasică și cea a prezentului.
În persepectiva modernă a unor cercetători ai virtualului precum Tom
Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce sau T. L. Taylor, etnografia este definită ca
o metodologie flexibilă, care se mulează și este sensibilă fenomenelor emergente
și noilor întrebări epistemologice, utilă pentru înțelegerea comportamentelor
culturale (Boellstorff, 2012).
Interesul antropologilor pentru internet și implicațiile sale debutează
din anii 80, cunoscând un avânt neîncetat. A apărut astfel dorința de a oferi o
descriere precisă a noilor paradigme ontologice, prin analize complexe ale vieții
și raporturilor umane interconectate (Geertz, 1973). Anna Haverinen publică
un articol în care surprinde istoria etnografiei internetului (Haverinen, 2015),
subliniind progresele făcute de culturologi și sociologi în acest domeniu. În prima
fază, aduce în atenție faptul că tehnologia wi‑fi a fost adaptată pentru o paletă largă
de aparaturi, de la telefoane până la dușuri sau aparate de cafea. De asemenea, un
aspect deosebit de important este legat de faptul că aplicațiile au un rol din ce în ce
mai mare în modelarea ideilor despre reprezentarea lumii și a formelor mentale.
Autoarea identifică patru etape ale cercetării etnografice a internetului și, în
paralel, urmărește evoluția terminologică, determinată de diferitele paradigme
științifice în care au apărut. Extinderea plajei de utilizări a internetului este practic
potențial infinită, acumulând noi sensuri necontenit, de la o extremă la alta: de
la obiect de activitate la mijloc de petrecere a timpului liber, de la metodă de
control și supraveghere la anarhie, de la imaginație liberă la îngrădirea completă
a acesteia.
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Internetul, văzut din perspectivă tehnologică, reprezintă o rețea (WEB) de
calculatoare interconectate care aduc în contact oameni și lucruri. Aceasta oferă
mijloace pentru cercetarea etnografică, sub forma instrumentelor, surselor și
mediilor specifice. Paradigmele curente în cercetarea etnografiei internetului
sunt determinate de modul în care se desfășoară cercetarea, fie online, offline sau
prin metode hibride, în concordanță cu întrebările și temele studiate. Bibliografia
privind metodologia etnografiei internetului a fost marcată de autori precum
Benedikt, 1991; Escobar, 1994; Denzin, 1996; Correll, 1996; Markham, 1998;
Hakken, 1999; Hine, 2000, 2005, 2015; Kozinets, 2010; Boelstorﬀ et al., 2012, care
au stabilit, de asemenea, și direcțiile terminologice ale domeniului.
Raportul dintre antropologie și etnologie este discutat de Tim Ingold în
termenii unei disocieri bazate pe diferențierea epistemologică și a obiectivelor
celor două științe (Ingold, 2008). Etnografia internetului capătă influențe dinspre
sociologie și dinspre disciplina relativ nouă numită de specialiști (Schreibman,
2004) științe uman‑digitale.
Termenii folosiți de‑a lungul timpului și în diferite contexte pentru a numi
domeniul etnografiei internetului se bazează pe o serie de prefixe, din care
enumerăm: cyber, e-, electronic, online, digital, virtual ethnography.
Sociologul Barry Wellman (Wellman, 2011), analizând evoluția cercetărilor
de etnografie a internetului, observă 3 valuri distincte de dezvoltare a acestora.
La acestea, Anna Haverinen adaugă încă o etapă ulterioară publicării articolului
lui Wellman. Prima dintre acestea se referă la perioada în care specialiștii s‑au
concentrat asupra analizei lumilor virtuale bazate pe text1 (MUD–Multi‑User
Dimension sau Multi‑User Domain (Bartle, 2003). Această etapă se referă la
perioada anilor optezci și primii ani din deceniul următor (1980–1994), iar
studiile de sociologie a internetului se centrează asupra formării și formulărilor
specifice ale comunităților culturale și corporate, alături de modul în care era
distribuită și folosită informația în mediul nou apărut (Beninger, 1987; Curtis,
1992; Baym, 1993; Baym, 1995a; Baym, 1995b; Fulk & Schmitz, 1991). În lucrarea
sa, Michael Benedikt (Benedikt, 1991) explorează în detaliu noțiunile de spațiu,
loc și spațialitate în contextul cibernetic și observă cum noțiuni cu grad mare de
abstactizare se materializează în mintea și conștiința utilizatorilor; de asemenea,
analizează conceptul de cyborg și entități interconectate prin internet. Principalele
critici aduse internetului acuză caracterul înșelător al acestui fel de conexiune
interumană, datorită incertitudinii privind identitatea interlocutorilor. Sherry
Turkle surprinde în 1994 (Turkle, 1994) modul în care viața prin ecran afectează
identitatea individuală, comunitățile și noțiunea de gen. Arturo Escobar
(Escobar, 1994) ridică o serie de întrebări relevante privind culturile cibernetice:
1
MUD reprezintă o lume virtuală în timp real (un joc) cu mai mulți participanți, de obicei bazată pe
o interfață care implică un set de caractere criptate, de ex. ASCII.
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„[...] Cum se pot studia etnografic aceste practici și domenii în diferite chei sociale,
regionale sau etnice? Care sunt paradigmele antropologice, conceptele și metodele
portivite? Cum vor fi transformate noțiunile de cercetare de teren, comunitate,
corp, natură, viziune, subiect, identitate și scriitură de către noile tehnologii?”
Utilizarea la scară largă a internetului în mod privat cunoaște o dezvoltare
amplă după 1995 și până la începutul noului mileniu, favorizând apariția unui
aparat teoretic pentru utilizarea etnografiei în scopul înțelegerii fenomenului
menționat. Între 2000 și 2006 apar formele incipiente ale rețelelor de socializare
și jocurile online capătă o popularitate din ce în ce mai mare. În acest răstimp,
cercetarea trece de la documentarea datelor la analiza acestora. De asemenea, se
pune problema asumării diferite a noilor tehnologii de către diferitele generații.
Pentru a surprinde aceste diziviuni s‑au folosit termeni precum imigranți digitali
sau nativi digitali (Prensky, 2001). Acești termeni se referă la persoanele care
au avut acces la internet de la naștere și cei care au intrat în contact cu acesta
în perioada adultă. În această etapă se introduc termeni precum virtual sau
digital ethnography (Miller & Slater 2000; Horst & Miller 2006; Coleman 2010).
Preocupările etnografiei virtualului sunt văzute în opoziție față de cea a lumii
„reale”. În intervalul temporar dintre 2007 și 2015, cercetările de profil se adaptează
la apariția unor noi aparaturi și programe, precum telefoanele inteligente–
Smartphone sau tabletele. În prezent, termenii cyber, e- sau eletronic sunt asociați
mai degrabă cu cercetările incipiente, din anii 90, folosindu‑se în ultima vreme,
cu precădere, prefixele online, virtual sau digital. Aceștia din urmă se diferențiază
prin utilizare preponderent în legătură cu anumite teme, spre exemplu, cuvântul
virtual fiind preferat de cercetătorii jocurilor online, virtulitatea referindu‑se mai
ales la lumile, spațiile și sinele imaginate și asumate (Pearce & Artemesia 2008,
2009, 2010; Pearce 2009a; Boellstorﬀ 2010; Boellstorﬀ et al. 2012; Nardi 2010;
Taylor 2012; Hämäläinen 2012; Raskinen 2014). Termenul digital ethnography, pe
de altă parte, este utilizat mai degrabă în contextele în care se analizează modul în
care fenomenele offline, precum mișcările politice, influențează comportamentele
din spațiul virtual (Prensky &Pink, 2012). În același timp, termenul online este
aplicat situațiilor în care cercetarea surprinde medii virtuale de tipul forumurilor,
platformelor de socializare, resurselor și bazelor de date (e.g. Laukkanen 2007;
Hutchins 2010; Skågeby 2011; Laaksonen et al. 2013; Sumiala & Tikka 2013;
Haverinen 2014; Hine 2015).
Demersurile științifice din acest domeniu ridică și o serie de probleme
deontologice, Östman și Turtiainen elaborând o schemă în care se disting 3
raportări față de obiectul studiat și propun o serie de recomandări. Astfel,
internetul este fie instrument, atunci când cercetarea folosește obiectul de
studiu, adică internetul, fie sursă, atunci când cercetarea se desfășoară în spațiul
internetului și, în fine, material de studiu, atunci când cercetarea este despre
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internet (Östman, Sari & Turtiainen, Riikka 2013). Aceste delimitări sunt ideale,
realitatea cercetării prezentându‑se, de regulă, în forme hibride. Regulile pe care
le propun autorii menționați se referă la critica surselor, adecvarea convențiilor
culturale ale mediilor studiate, înțelegerea contextului în care materialul cercetat
este creat în mediul online propriu, atenția la aspectele legate de caracterul privat
al materialelor, respectul pentru persoanele analizate și conținuturile create de
aceștia, dinamica mediului online, aflat în permanentă mișcare, fapt ce impune
adaptarea parametrilor etici la fiecare caz în parte.
Internetul este o noțiune cu un grad ridicat de abstractizare, modul cel mai
concret de a‑l descrie pornind de la codul binar ( 0 1 ) și partea hardware –
aparatele, cablurile și firele electrice, care formează suportul rețelei informaționale.
Dar acestea mediază și sunt, la rândul lor, suport pentru experiențe, emoții,
cunoaștere, imagini vizuale, texte care modulează lumea și weltanschauung‑ul
omului modern. Sensul noțiunilor de loc și spațiu se definesc atât prin procesele
tehnologice de design cât, mai ales, prin limbaj. Ubicuitatea internetului face ca
aceste noțiuni să fie subiect de dispută ideologică. Sunt luate în vedere realitățile
interne și cele externe internetului, online‑ul și offline‑ul, fiind propusă ideea
că cercetarea internetului este multi‑locală (multi‑sited fieldwork (Marcus,
1995), discuțiile având în vedere noțiunea de reflexivitate și sine etnografic al
cercetătorului însuși (Ruby, 1982; Rabinow, 2007 [1977]). În lumea globalizantă,
transnațională și în permanentă transformare, etnografia trebuie să ia în
considerare viețile persoanelor individuale, care nu mai sunt legate sau limitate
de granițele clasice, vizibile sau invizibile: „cercetarea multi‑locală implică
metode inovative de asociere a unor elemente care nu sunt în mod curent asociate
și refuză asocierea non‑etnografică din studiile etnografice clasice, caracterizate
de o localizare foarte specifică. [...] mișcarea atentă printre locurile lucrului de
teren într‑un imaginar multi‑local oferă etnografiei tradiționale un mijloc de a
se extinde într‑un mod disciplinat, argumentat îndeaproape, pe care nu l‑a avut
niciodată înainte, atunci când a funcționat în spațiile arhivelor tradiționale ale
zonelor de cultură și temelor lor, care au definit și au format etnografiile” (Marcus,
1999). Cu alte cuvinte, accentul în etnografia modernă nu mai cade asupra locului,
ci asupra contextului cultural în care un fenomen se desfășoară. Înțelegerea lui
unde în cercetarea etnografică a internetului definește cadrul și caracteristicile
muncii de teren. Un exemplu de cercetare multi‑locală presupune observarea
unui grup atât prin metode internautice – chestionare pe e‑mail, grupuri de
pe platforme de socializare – cât și prin intervievarea personală. Păstrarea
contactului cu subiecții prin intermediul virtual se traduce practic prin a avea
terenul la purtător, posibilitatea comunicării fiind independentă de localizarea
geografică a persoanelor. Localizarea fizică influențează comportamentele online,
motiv pentru care localizarea în cercetarea netnografică capătă un rol important.
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Fetișul pentru cultura predigitală o încarcă cu prezumția că aceasta este singura
păstrătoare a autenticității, iar termenul virtual, folosit în acest context, nu trebuie
înțeles ca opus realului sau realității (Horst, Heather & Miller, Daniel 2012).
Unii antropologi consideră internetul ca fiind un fenomen social total, care
cuprinde părțile materială, socială și simbolică într‑o rețea cu caracter sistemic
(Budka, 2011).
Derularea unei cercetări etnografice a internetului trebuie să plece de la
obiectivele, întrebările, locul unde se pot afla răspunsurile la acestea și de la
corelarea, atunci când este posibilă, cu sursele corespunzătoare din mediul offline.
În această paradigmă, contextualizarea devine cuvânt cheie. Apar astfel o serie
de întrebări care vizează identificarea contextelor relevante, modul în care sunt
implicate problemele de etică pe parcursul cercetării și după aceasta și măsura în
care observația participativă se poate folosi. Spre exemplu, activitatea internautică
a unui utilizator se poate monitoriza click by click cu ajutorul programelor specifice
de captură a informației rulate pe ecran. O metodă asemănătoare este stocarea
de screenshot‑uri și analiza ulterioară (metodă folosită și de noi în cercetarea de
față). Prin astfel de metode, se pot surprinde fapte care ar scăpa cercetătorului
prin metoda interviului analog, datorită omiterii de către intervievat a unor
aspecte care pentru el par ordinare, dar care pot fi considerate de observatorul
exterior ca extraordinare. Participarea la lumea virtuală este considerată crucială
pentru cercetarea internetului (Boellstorff, Tom, Nardi, Bonnie, Pearce, Celia &
Taylor, T.L. 2012). Imersia în lumea virtualului presupune însușirea unui limbaj
specific, care este modelat prin jargon, trolling (afișarea în mod deliberat a unor
remarci ofensatoare sau provocatoare, cu scopul de a obține un răspuns specific),
abrevieri, acronime (exemplu „brb„ este prescurtarea expresiei „be right back”),
referințe la cultura populară (aici cu sensul de „pop culture”), meme‑uri, care,
toate, duc la eficientizarea comunicării într‑o manieră încetățenită pe internet
(Phillips, 2015). În unele cazuri este necesară apelarea la metoda autoetnografiei
(Ellis, Carolyn, Adams, Tony E. & Bochner, Arthur P. 2011; Uotinen, 2010;
Chang, 2008 ). Aceasta reprezintă un instrument analitic pe care cercetătorul îl
poate folosi pentru a se poziționa pe sine, experiențele sau gândurile și prin care
se pot compara detaliile „de culise” ale interviurilor sau observațiilor efectuate,
mai ales în cazul subiectelor sensibile. Cu alte cuvinte, autoetnografia presupune
reflectarea și înțelegerea unor fenomene în mod empatic. Metoda a fost folosită
pentru a studia cazuri complexe și cu dificultăți etice precum doliul (Haverinen,
2014), durerea și boala (Ettorre, 2006), depresia (Gallardo, Heather, Furman, Rich
& Kulkarni, Shanti 2009) sau abuzurile fizice (Downing, 2014). Autoetnografia nu
trebuie să depășească anumite limite etice privind viața privată a informatorilor.
Metoda presupune un nivel de implicare personală foarte ridicat, cercetătorul
trebuind să rămână capabil să își analizeze propriile emoții și experiențe cât se
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poate de obiectiv, chiar dacă uneori nu este flatant, confortabil sau este jenant.
Trecând peste aceste piedici posibile, autoetnografia poate ajuta la înțelegerea
empirică și semnificativă a experienței, implicațiilor, emoțiilor și informațiilor
dobândite, atât din perspectiva cercetătorului, cât și a subiectului. Documentarea
în cazul cercetării netnografice este deosebit de importantă, întrucât cantitatea
de informație derulată în mediul virutal este mult prea mare pentru a putea fi
memorată, iar experiența sau cercetarea devine neoperantă.
Cercetarea netnografică prezintă riscul pierderii unor informații postate sau
chiar a site‑urilor, adică a terenului studiat. Din acest motiv este vitală salvarea
periodică a întregului material și, desigur, asigurarea prin back‑up. Nu puține sunt
cazurile relatate de cercetători când aceștia s‑au confruntat cu aceste probleme și
poate fiecare dintre noi am întâlnit situații similare, operând cu ajutorul tehnologiei
moderne. Astfel de dispariții există și în terenul clasic, datorate modernizărilor,
reconfigurării arhitecturale și urbane și, mai cu seamă, tendinței omului de a se
raporta la vechi ca la ceva care trebuie înlocuit, în virtutea unei firești evoluții și
nu ca la obiect purtător de valoare istorică, etnografică, documentară sau de altă
natură. În cazul culturii tradiționale și în special al portului țărănesc, tocmai acesta
este motivul pentru care s‑au dezvoltat mișcările contemporane de recuperare a
memoriei sau patrimoniului prin replicare.
Cercetarea internetului întâmpină o serie de probleme legate de natură etică,
privind accesul, viața privată și publicitatea, alături de posibilitatea instabilă a
accesului la materialul documentar. Netnograful trebuie să reflecteze asupra
poziției pe care o adoptă în raport cu grupul studiat, lipsa interacțiunii nemediate
punându‑l în spatele unui paravan care poate afecta probitatea științifică a
demersului. Evaluarea din perspectivă etică și metodologică a propriei munci
trebuie făcută în fiecare etapă, înainte, în timpul și după cercetare. De asemenea,
trebuie avut în vedere faptul că internetul nu reprezintă un mediu izotrop, acesta
fiind influențat de politicile statale sau de caracteristicile culturale ale unui spațiu
de care aparține individul. Totuși, analize comparative se pot derula cu mult mai
mare ușurință în mediul virtual. Nu întotdeauna analiza strict netnografică a unui
grup sau fenomen este concludentă fără aportul cercetării clasice de teren. Acesta
este un subiect la care netnograful trebuie să reflecteze înainte de a porni la drum
și să ia o decizie bazată pe evaluarea contextuală.
Terminologia specifică netnografiei a cunoscut mai multe etape, așa cum am
văzut mai sus, asociate diferitelor paradigme și cercetări. Discuțiile de această
natură riscă să devină contraproductive având în vedere faptul că evoluția
tehnologică este mult mai rapidă decât cea a disciplinei academice. Internetul,
aplicațiile și utilizările acestora, cu efecte pozitive sau negative, se schimbă într‑un
ritm foarte rapid, permanent apărând noi forme și dispărând altele.
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Utilizările cercetărilor netnografice vizează o paletă largă de aplicații, de la
tendințele consumeriste, strategii de marketing, predicții sociologice până la
analiza interacțiunilor interumane, problema sinelui și identitatea.
Metode etnografice și metode specifice netnografiei
„În faţa teoreticianului, observatorul trebuie să aibă ultimul cuvânt, iar în faţa
observatorului, indigenul.” Claude Levi‑Strauss

Etnografia operează cu o serie de metode și tehnici, aplicate in situ sau asupra
colecțiilor muzeale, culegerilor de folclor, literaturii de specialitate, metode
și tehnici printre care se numără observația directă, indirectă și participativă,
interviul, documentarea imagistică fotografică sau video, înregistrări audio,
abordări calitative și cantitative, cercetarea monografică, analiza cultural semiotică
(Hintersteiner, 2003) și altele (Bârlea, 1966; Bârlea, 1968; Știucă, 2007).
Netnografia este domeniul de cercetare care aplică metodele etnografiei,
adaptate în mod potrivit, asupra mediului virtual, și studiază interacțiunile,
comportamentele, mentalitățile și creațiile comunicate online. Metodele se referă
la observația participativă, interviul aplicat online, analize statistice cantitative și
calitative, includerea selectivă și sistematică a abordărilor digitale, colectarea de
date și operarea cu baze de date, reprezentarea datelor cercetării, etc. Netnografia
presupune un set de poziționări și practici înscrise într‑o traiectorie istorică,
bazate pe un construct teoretic care se manifestă printr‑un sistem de referințe
scolare și care generează un mod specific de reprezentare a cunoașterii. Astfel,
metodele netnografice pun în lumină stiluri de interacțiune, stiluri discursive
și stiluri de organizare și comunicare, alături de reguli ale online‑ului, practici,
ritualuri, manifestări ale creativității, mărturii de istorie orală. Informațiile
cu care se operează se prezintă sub formă de texte și cuvinte, dar mai ales sub
formă de imagini, desene, fotografii, fișiere audio și video, creații web, prezentări
audio–Video editate si alte artefacte digitale. Aplicațiile acestui tip de studii se
regăsesc în geografie, sociologie și antropologie, studii media, turism și călătorii,
marketing, sexualitate și cercetarea de gen, asistență socială, cercetarea adicțiilor,
studii urbane, biblioteconomie și studii ale informației (Kozinets, 2015).
Cercetarea netnografică a împrumutat o serie de metode de cercetare din
domeniul informaticii, care ajută la colectarea, stocarea și analiza informațiilor.
Mediul virtual, care face subiectul studiilor netnografice, este caracterizat printr‑o
dinamică intensă și pune cercetătorul în fața unor cantități imense de informație,
care nu pot fi însușite, prelucrate și înțelese decât prin metodele pe care le
pune la dispoziție tocmai mediul studiat. Cercetarea netnografică prezintă atât
posibilitatea abordărilor calitative cât și cantitative. Sub povara unui volum foarte
mare de informație, există riscul ca realitățile analizate să rămână sub o umbrelă
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a anonimatului sau impersonalului. Acest lucru este valabil și în cazul sociologiei
clasice; cercetarea netnografică se poate derula în așa fel încât, dacă se consideră
relevant, identitatea sau anumite caractere identitare pot fi luate în calcul.
Termeni specifici:
Screenshot – instantaneu al ecranului de lucru care se poate salva ca imagine.
CamStudio, ScreenRecorder – programe care înregistrează întreaga
activitate a ecranului de lucru și care prelucrează informația sub forma unor
fișiere video sau audio.
Chestionare online – ex. site‑ul Google Forms, oferă posibilitatea creării și
aplicării de chestionare prin simpla trimitere la adresa (link‑ul) formularului.
De asemenea, informațiile acumulate sunt prelucrate primar, sub forma
graficelor și datelor statistice.
Blog public sau semipublic pentru note de teren, ca metodă de stocare a
informației sau chiar de colectare prin participarea urmăritorilor.
Motoare de căutare – reprezintă programe generice cu ajutorul cărora se pot
identifica informații de pe internet pornind de la un cuvânt sau expresie.
Visitor counts – program care numără accesările unei pagini web și care oferă
date statistice privind acestea (locul, sexul, vârsta etc. vizitatorilor)
Cloud de stocare a informațiilor, ex. Google drive, unități de stocare a
informației exterioare calculatorului sau aparatului personal.
Programe și aplicații care ajută la stocarea și organizarea informațiilor,
programarea etapelor cercetării precum Evernote, Capture, InSitu Mobile sau
Ethos App.
Autoetnografie – metodă de cercetare calitativă în care autorul, bazându‑se
pe auto reflexie și experiența proprie într‑un context, extrapolează înțelesuri
și sensuri asupra unei populații sau unui context mai larg cultural, social,
politic.
Hashtag – reprezintă o etichetă metadata dinamică, generată de utilizator,
folosită în rețelele de socializare, care facilitează găsirea unei informații de
către alte persoane.
Image upload – încărcarea imaginilor digitale sau digitizate în mediul virtual.
Motoarele de căutare permit identificarea informațiilor și după fisiere foto.
IFTTT – Un exemplu de instrument folosit cu scopuri comerciale este
IFTTT – If This Then That, care facilitează transmiterea unui e‑mail la fiecare
menționare în activități internautice private a numelui brandului setat.
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Mediul online este folosit de un număr din ce în ce mai mare de persoane
pentru a construi comunități în care să poată comunica idei, să intre în contact cu
diferiți oameni și să împărtășească diferite sentimente sau experiențe. Folosirea
termenului „virtual” nu înseamnă că pentru membrii acestor comunități realitatea
lor nu este certă. Robert Kozinetz arată că „aceste grupuri sociale au o existență
„reală” pentru participanți și, astfel, au efecte cauzale asupra multor aspecte
ale comportamentului, inclusiv asupra comportamentului consumatorului”
(Kozinets, 1998: 366)2. În mediul online se argumentează preferințele pentru
numeroase categorii de produse comerciale, se discută poziții politice sau privind
diverse aspecte ale vieții sociale, culturale, etc. Conform statisticilor, în iunie 2020
erau înregistrați 4.57 miliarde de utilizatori activi lunar (MAU) de internet și
2.71 miliarde pe platforma de socializare Facebook. Rețelele de internet reprezintă
un fenomen unic și complex, care reflectă și relevează expriența de viață a
participanților. Evoluția lumii contemporane se înscrie pe o curbă exponențială,
totuși, juvenoia este firească și cu nimic diferită de alte cazuri din istoria omenirii.
În fața acestei dinamici culturale indivizii se adaptează într‑un ritm propriu, pe
care îl dictează însăși influența proprie asupra mediului.
CONCLUZII
Netnografia ca domeniu de cercetare științifică este neexplorat în cultura
română, bibliografia de specialitate de tip review sau introductivă, până acum,
fiind inexistentă. Noțiuni legate de cercetările netnografice sunt vehiculate în
marketing mai des decât în antropologie, unde metodele specifice sunt asociate
cu termeni precum content marketing, customer relationship, social media
listening. Recunoașterea academică internațională a noului domeniu impune o
aplecare a antropologilor și etnologilor români asupra acestuia și introducerea lui
ca materie de studiu în învățământul etnografic universitar.
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MODELE EUROPENE ȘI REALITĂȚI ROMÂNEȘTI ÎN
MUZEOGRAFIA TRANSILVĂNEANĂ. ÎNFIINȚAREA
PARCULUI ETNOGRAFIC DIN CLUJ (1929)
LAURA CRISTINA POP
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
European models and Romanian realities in the Transylvanian museography.
The foundation of the Ethnographic Park in Cluj (1929)
This paper aims to clarify which were the sources that inspired Vuia in the creation
of the ethnographic park. For this synthesis we resorted to understanding the
phenomena that formed the basis of designing the museums and ethnographic
parks, we investigated the notion of social unity and its constituent elements.
We demonstrated how the historical framework of the early twentieth century
generated the acute need to express national identity. We paid special attention
to the radiography of the museum landscape in Transylvania, which were the
first debates after the Great Union of 1918. We reviewed the history of the main
open‑air museums in Europe and the defining moments for the evolution of the
concept. We focused on highlighting the innovations brought by each one. We
detailed the evolution of the organization of the Swedish Nordiska Museet and
the open‑air section, Skansen, in order to highlight the common points between
Skansen and the ethnographic park in Cluj. In the case of the open‑air section in
Cluj, we followed the initial challenges and the sequence of events that marked
the existence of this institution as well as its founder. Following the analysis
of the models that were the inspiration for the ethnographic park in Cluj, we
made a parallel of the common elements between it and the Swedish museum as
well as an analysis of the common features of the two personalities who created
museums: Hazelius and Vuia.
Keywords: Romulus Vuia, ethnographic park, national identity, The Ethnographic
Museum of Transylvania, Skansen.

S

atul poate fi considerat ca o unitate socială complexă, dar primară, iar o
posibilă reprezentare grafică a acestei formațiuni ar fi un ansamblu de
„cercuri concentrice, cercul cel mai larg, care le cuprinde pe toate, fiind satul”
(Marica, 1997: 160). Aceste unități sociale ce alcătuiesc satul sunt familiile,
gospodăriile, neamurile, cetele, dar sunt toate cuprinse în interiorul liniei
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imaginare care delimitează satul. Mai mult, Auguste Compte făcea referire la încă
o categorie a satului, pe lângă cei vii, enumerați mai sus, și anume la generațiile
precedente, cei care nu mai sunt în viață. Iar aici mai trebuie amintită tradiția, ca
un corpus de valori ale acestei societăți ori ca un mod de transmitere a formelor
de viață, dar care se prezintă și ca un element de coeziune.
În Transilvania românească o definire a acestor elemente, după Marele Război,
era dificilă deoarece alipirea noii provincii a operat o serie de schimbări structurale și culturale. După cum se știe, marele proiect de țară pentru România era
integrarea organică și culturală a noilor provincii odată înfăptuită Marea Unire
din 1918. Situația acestor provincii a fost intuită și de către antropologii americani, care au sesizat existența unei marginalizări a „centrelor urbane, restrânse
la număr și, în general, populate de grupuri etnice din afara fiecărei regiuni (...)
încorporate, până târziu imperiilor, evoluând întotdeauna ca periferii (...) ca țări
aparent izolate” (Harper, Kidackel, 1983: 378). Această situație impunea și o cucerire „culturală” a centrelor urbane, cucerire care avea drept obiectiv înlocuirea
elitelor minorităților cu elitele românești și apropierea nivelului culturii maselor de români de cel al neromânilor. Concret, pe plan local, în Transilvania, la
Cluj măsurile luate au fost multiple și diverse: preluarea universității maghiare,
înființarea Teatrului Național și a Operei Naționale Române în 1919, în 1921 a
Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, respectiv mutarea sediului episcopiei
greco‑catolice de Gherla la Cluj în 1930, sub un nou nume, „episcopia greco‑catolică de Cluj‑Gherla”. La fel de importante au fost și măsurile de reglare a problemei
muzeelor și a conservării culturii tradiționale.
La cumpăna dintre veacuri, în Transilvania, începuturile și dezvoltarea
muzeelor a fost în strânsă legătură cu intensa activitate a presei, a școlilor și a
societăților culturale. George Barițiu a dat un prim semnal în presa vremii prin
articolul „Vechimi din Transilvania”, în revista Foaie pentru Minte, Inimă și
Literatură în 1839, unde sesiza „grosul vandalism al veacurilor trecute” (Barițiu,
1893: 211–215) și deplângea modul în care operele de artă au fost duse și așezate
în muzeele din alte țări. Articolul conținea în același timp un îndemn de a
colecționa antichități și obiecte de artă, precum și sugestia de a descrie în mod
sistematic monumentele de artă, concluzia articolului fiind necesitatea înființării
unui muzeu istoric românesc.
În aceeași linie s‑au derulat și alte proiecte de tezaurizare muzeistică precum
cel de la ASTRA. Aici, odată cu inaugurarea în 1905 a clădirii și a expoziției
naționale, Octavian C. Tăslăuanu sublinia scopul acelor demersuri și anume „a
da publicului mare, atât românesc cât și strein, o icoană cât mai fidelă a stărilor,
activității și năzuințelor poporului nostru, ca de o parte să întărească în noi înșine
conștiința forțelor noastre naționale și totodată să impună și străinilor respectul
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cuvenit pentru importanța elementului nostru în această țară” (Tăslăuanu,
1966: 543).
Într‑o notă asemănătoare, câțiva ani mai târziu, la Berlin, în 1911, Vâlsan
lansa un apel similar în celebrul său discurs reluat ulterior „Datoriile noastre
etnografice”. Îndemnul geografului român chema tinerii studenți să cerceteze
„ființa etnică a poporului român” (Vâlsan, 1927: 13) motivând prin bogatul
material existent care putea umple muzee și putea servi drept material științific
pentru etnografie.
Descifrarea climatului în care s‑a înființat Muzeul Etnografic al Ardealului va
ajuta să înțelegem care era situația muzeelor și cum se prezentau colecțiile până
la momentul Marii Uniri. Cu toate că, asemeni muzeelor europene, muzeele din
România își au originile în mici colecții numismatice, cinegetice, epigrafice, de
podoabe ori de artă antică păstrate pe lângă curțile domnești ori pe lângă mănăstiri
și orașe, unele piese din aceste colecții s‑au pierdut de‑a lungul vremurilor, altele
au ajuns în mari muzee ale lumii, majoritatea s‑au păstrat în muzeele noastre.
„Secolul al XIX‑lea a determinat, așa cum am văzut, pe un plan larg european,
revigorarea luptei pentru drepturi naționale” (Moga, 2003: 423), ceea ce pentru
domeniul muzeologiei, s‑a transpus în necesitatea producerii dovezilor și
argumentelor creării și susținerii statelor naționale – organizarea marilor muzee
naționale, primele instituții ce repuneau în drepturi legitime valorile culturale ale
fiecărei națiuni. „Asemeni altor țări, noul veac a adus și în societatea românească
asemenea instituții: Muzeul de Istorie Naturală din Iași și Muzeul Național din
București (1834), iar în Transilvania Muzeul de Istorie Naturală din Blaj (1850),
Muzeul Ardelean la Cluj (1859), muzeele de la Năsăud (1872), Sibiu (1875) ș.a. În
anul 1864, în urma unui decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, iau
naștere Muzeul Național de Antichități, Muzeul de Științele Naturii și Pinacoteca
Națională” (Opriș, 1994: 17).
În cazul Transilvaniei, societățile culturale au avut un rol definitoriu în
organizarea muzeelor având la bază, în mod incontestabil, modelele culturale
apusene, în special cele germane, austriece și maghiare. Societățile culturale, cele
săsești și maghiare fiind cele mai vechi, Verein für Siebenbürgische Landeskunde
s‑a întrunit pentru prima dată în 1841, Erdély Múzeum‑Egyesület (Societatea
Muzeului Ardelean) s‑a înființat la Cluj în 1859, în 1885 a luat ființă Societatea
Maghiară de Cultură din Transilvania (EMKE), iar în 1891 Societatea Carpatină
Ardeleană EKE ce viza promovarea etnografiei, folclorului și turismului. În anul
1905 s‑a constituit Societatea Muzeului Armean. În ceea ce privește „asociațiunile
culturale românești- Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura
Poporului Român (ASTRA, Sibiu, 1861), Asociațiunea pentru Cultura Poporului
Român din Maramureș (Sighet, 1861) și Asociațiunea Națională Arădeană pentru
Cultura Poporului Român (Arad, 1863), apărute mai târziu decât cele săsești și
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maghiare, au dinamizat activitatea culturală pe o arie geografică destul de largă
favorizând în timp și accesul comunităților sătești la actul de cultură” (Pop,
2016: 328).
Expresie a elitelor, aceste societăți și‑au asumat un rol bine definit mai
ales în plan cultural. Socotite a fi responsabile pentru amplificarea propagării
sentimentelor naționale, ele au organizat prelegeri, au difuzat cărți în mediul
rural, au înființat biblioteci, dar și muzee.
Nu doar asociațiunile, ci și colecțiile școlare – cu rădăcini în ideea inovatoare a
Mariei Tereza care a propus o reformă școlară amplă în 17741 (Brusanowski, 2010:
32) – au contribuit la dezvoltarea muzeelor din Transilvania. Doua dintre acestea
au fost mai importante, cea de la colegiul „Gabriel Bethlen” din Aiud și cea de la
liceul român din Blaj. În 1850 s‑a inaugurat la liceul de la Blaj un muzeu (liceul
fiind înființat în 1754 a avut și înainte de 1848 o însemnată colecție de documente
istorice și instrumente de fizică), apoi au urmat muzeele liceelor de la Năsăud1863, Brad-1872, seminarul din Sibiu-1875, preparandia din Gherla-1881.
În momentul Marii Uniri, pentru etnografii din Transilvania, și nu numai,
marea provocare era aceea de a găsi argumente ale continuității, unității și
specificității naționale cu scopul de a livra imaginea „eșantionului reprezentativ”
pentru întregul popor, adică țăranul. Practic, ceea ce etnografia din Transilvania
experimenta la acea oră – sub influența școlilor etnologice germane și franceze‑era
încercarea de a stabili „posibilele relații între aspectele caracteristice ale vieții
socio‑culturale și identitatea națională, a cărei construcție o vizau cu prioritate”
(Branda, 2008: 210).
Extrapolând ideea începutului de secol XX – de a considera țăranul ca
eșantion reprezentativ – se poate vorbi de o unitate reprezentativă, aceea a satului:
„dacă vrem să avem certitudinea că în istoria culturilor pe plan universal, putem
veni și noi cu un aport valoros, nu avem altă soluție decât să acceptăm ideea
că neamul românesc există cultural, în special prin făptura socio‑culturală a
satului, adică a folclorului și a etnografiei sale” (Stahl, 1983: 5). În această notă,
unitatea socială‑satul‑trebuie investigată prin ceea ce o definea cel mai bine:
folclorul și etnografia, instrumente de construire, de afirmare și de validare a
identității naționale.
Acesta era așadar tabloul peisajului cultural din preajma Marii Uniri. După
ce Consiliul Dirigent a preluat administrația Transilvaniei, Resortul Cultelor
și Instrucțiunii Publice a primit în subordine instituțiile de artă, muzeele,
bibliotecile numindu‑l pe Corneliu Diaconovici să cerceteze situația muzeelor
din Transilvania. În 19 aprilie 1919, acesta depunea raportul împreună cu o
anexă referitoare la muzeele, colecțiile și bibliotecile din provincie. Aceasta din
1
Este vorba de «Ratio educationis»: în 4 ianuarie 1774, Maria Tereza a emis o rezoluție prin care își
exprima dorința de a introduce în întreaga monarhie un sistem școlar unitar.
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urmă – anexa – însă era un conspect al unor date din 1915 publicate de maghiari
și nu corespundeau realității anului 1919. Importanța majoră a raportului
constă în faptul că propunea înființarea unui Inspectorat General al Muzeelor
și Bibliotecilor pentru teritoriile administrate de Consiliul Dirigent, care să
coordoneze și să îndrume activitatea acestora și să le actualizeze inventarele.
A fost acceptată propunerea și, în data de 4 iunie 1919, Diaconovici a trimis
conducătorilor de muzee instrucțiuni, cerându‑li‑se regulamentele, statutele şi
contractele pe care instituțiile le aveau cu statul. Inițiativa lui Diaconovici a fost
cu atât mai importantă cu cât el a fost cel care a interzis înstrăinarea sau mutarea
obiectelor din muzee.
În mai 1919, Coriolan Petranu a prezentat președintelui Consiliului Dirigent
un memoriu referitor la muzee, insistând asupra unui furt de la muzeul din
Deva și asupra obiectelor de la muzeele din Transilvania ce erau depozitate
în 100 de lăzi la Muzeul Național Ungar din Budapesta. La 20 ianuarie 1920,
Resortul Ocrotirii Sociale l‑a desemnat pe Coriolan Petranu –care fusese deja
numit conferențiar la universitatea din Cluj – în funcția de Inspector General
al Muzeelor din Transilvania, Banat și Părțile ungurene.2 Acesta a efectuat un
control la toate muzeele transilvănene pentru a se documenta asupra trecutului şi
situației colecțiilor, clădirilor și personalului, proiect care s‑a desfășurat pe durata
a șase luni, aprilie‑septembrie 1920. În urma acestui control, C. Petranu a redactat
un raport, așa cum am menționat deja, în care prezenta realitatea constatată și
făcea propuneri în vederea reluării activității tuturor muzeelor. Controlul pe care
l‑a efectuat Inspectorul general al Muzeelor, în persoana profesorului Petranu, a
urmărit în mod sistematic colecțiile muzeelor, inventarele, problemele de personal,
evenimentele ultimilor ani, lipsurile și provocările activității. Impedimentul
cel mai mare l‑a reprezentat faptul că arhiva muzeelor transilvănene se afla
la Budapesta, motiv pentru care studiul publicațiilor muzeelor, al revistelor
oficiale ale Inspectoratului maghiar au reprezentat principalul suport arhivistic
al cercetării întreprinse. Scopul final al acestor acțiuni îl reprezenta ameliorarea
situațiilor nefavorabile, ținând seama de cererile și plângerile formulate de
autoritățile locale. În acest sens, profesorul Petranu a intervenit și la Primăria
orașului Cluj, pentru prelungirea contractului de închiriere a Casei Matei Corvin
în favoarea Societății Ardelene Carpatine cu condiția reorganizării muzeului în
sensul că etnografia română să fie reprezentată conform numărului proporțional
al populației române, propunere respinsă de Societatea Carpatină. Acesta a
reprezentat primul control pe care statul l‑a exercitat asupra rețelei de muzee din
România, în 1920.
2
Odată cu dizolvarea, la data de 1 aprilie 1920, a Consiliului Dirigent, Inspectoratul Muzeelor a
trecut la Departamentul Cultelor și Artelor, ministru fiind la acea dată Octavian Goga.
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Principiul după care era structurat sistemul de muzee din Transilvania
presupunea existența a câte unui muzeu județean în orașele reședință de județ, a
unui muzeu național în capitala provinciei și a muzeelor speciale, acolo unde era
cazul. Atât muzeul național, cât și cele regionale aveau un mare neajuns: cultura
română era extrem de slab reprezentată.
Problemele inventariate la fața locului au dezvălui că:
a) aranjarea științifică a obiectelor era deficitară din lipsa de spațiu
b) inscripțiile lipseau ori erau insuficiente și inscripțiile existente erau în
general în limba maghiară
c) majoritatea muzeelor nu aveau catalog pentru public iar dacă exista
vreunul, acesta era în limba maghiară
d) inventarele existente erau inexacte și incomplete.
Cu toate aceste neajunsuri, anul 1920 a fost marcat de repunerea în circuit
a 21 de muzee transilvănene. Inspectoratul General al Muzeelor a luat măsuri
pentru reluarea activității muzeelor și deschiderea lor în scurt timp, astfel s‑au
deschis Muzeul din Timișoara, Muzeul din Oradea, Muzeul de Arte și Meserii
din Cluj, Muzeul Palatului Cultural din Arad, Muzeul din Deva, Muzeul din Alba
Iulia, Muzeul Carpaților din Cluj, Muzeul Palatului Cultural din Târgu Mureș,
Muzeul de relicve din Cluj, Muzeul săsesc din Țara Bârsei, Muzeul Astrei din
Sibiu și Muzeul Brukenthal.3
Reformele ce se impuneau în circuitul muzeal al Transilvaniei erau:
„1. Realizarea unui muzeu central al Ardealului fără deosebire de naționalitate;
2. Completarea lacunelor considerabile ale muzeelor județene prin material
românesc;
3. Exploatarea culturală și științifică a colecțiilor existente, democratizarea,
popularizarea lor;
4. Un contact intensiv între muzeele din Ardeal și între cele din vechiul
Regat și străinătate...” (Petranu, 1922: 18).
Pe fondul optimismului cultural și al efervescenței științifice care se instauraseră
în inima Transilvaniei, la Cluj, se impunea realizarea practică a propunerilor
făcute de Inspectorul General al Muzeelor și acceptate de Ministerul Artelor,
prin înființarea unui Muzeului Central al Ardealului. Așa se explică apariția
Muzeului Etnografic al Ardealului pe scena culturală a Transilvaniei românești și
numirea lui Romulus Vuia în funcția de director al acestei instituții, începând cu
1 ianuarie 1923. Noul muzeu avea ca obiective principale să adune, să păstreze și
să cerceteze materialul etnografic. Iar prin acest material se făcea referire nu doar
la arta populară, ci la toate domeniile etnografie și la toate etniile din țară, cât și
N‑au putut fi deschise Secția de antichități a Muzeului National al Ardealului din Cluj, Muzeul
Național Secuiesc din Sf. Gheorghe, Muzeul Palatului Cultural din Sighet, Muzeul Casei Culturale din
Turda, Muzeul din Satu Mare, Muzeul orașului Baia Mare, Muzeul armenesc Gherla.
3
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la cele care au avut influențe importante. Acest material urma să fie expus atât în
cadrul pavilionar, cât și în aer liber. Dacă pentru expunerea pavilionară s‑a găsit
o soluție provizorie imediată, în ceea ce privește o secție în aer liber, a fost nevoie
de încă șase ani ca proiectul să ia contur.
Profitând de un eveniment favorabil, în decembrie 1928 Vuia înființa o comisie – alcătuită din personalități ale vremii – care să îl sprijine în obținerea unui
teren necesar muzeului. Rezultatul a fost că în 12 aprilie 1929 Muzeul Etnografic
al Ardealului primea 75 de hectare de teren în zona Hoia pentru a realiza o secție
în aer liber. Acesta, însă, era un proiect a cărui idee apăruse cu mult timp înainte.
Probabil prima sugestie de a expune în aer liber a fost cea din 1923 când Vuia
gândește amplasarea unei biserici de lemn, a unei case și a unei stâne cu oi în
curtea muzeului, la noul sediu din Piața Mihai Viteazul nr. 20.
Mai târziu, în 1924, într‑o vizită de documentare la muzeele de etnografie
din Europa cât și în alte momente ocazionate de participări la conferințe
internaționale s‑au cristalizat idei de concepere a parcului etnografic din Hoia.
Utilizând intensiv diverse chestionare, Vuia transmitea preoților, prefecților și
diverșilor colaboratori profilul obiectivelor de arhitectură vernaculară pe care le
dorea pentru noul muzeu.
În aceeași idee, în 5 mai 1926 o locuință rupestră aflată pe dealul Cetățuii,
strada Scara, primea certificat oficial de monument etnografic pe motiv că prezenta
interes din punct de vedere științific, dar, presupunem, și pentru că se găsea pe
un deal aflat în centrul orașului universitar. Această „cetățuie” corespundea pe
deplin, ca amplasament, pentru un muzeu în aer liber: se prezenta ca o Acropolă
a Clujului, ca un Skansen românesc. Skansen, devenit, în unele țări, substantiv
comun pentru a exprima ideea de muzeu în aer liber avea la origine imaginea
primului muzeu în aer liber conceput în Sudia de către Arthur Hazellius și plasat
într‑o peninsulă din centrul Stockholmului.
Iată așadar constatarea că în Cluj se putea crea un Skansen transilvănean.
Pornind de la această idee, în 1929 planul se punea pe hârtie: Planul Parcului
Național. Acesta se profila astfel: clădirea muzeului, locuința directorului, locuința
grădinarului, restaurantul Gaudeamus, arena pentru serbări, 16 gospodării,
șapte biserici de lemn, o clopotniță, cinci cruci de răspântie și troițe, o stână, o
lăptărie, două mori. Însă inventarul obiectivelor muzeale pe care Vuia a reușit să
le strămute în Hoia se rezumă la o troiță din Lupșa și casa din Vidra în 1929, o
stână cu cioban din Poiana Sibiului în 1930, o casă și o șură din Telciu în 1932 iar
în 1936 o șură mare din Stana.
După cum propunea planul inițial, muzeul urma să fie unul dintre
instrumentele de propagandă națională și prin acțiunile pe care și le propunea –
cum ar fi cele de conservare a portului sau salvarea materialului etnografic încă
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disponibil în teren – reprezenta o pârghie de împlinire a dezideratului național:
crearea identității noii Transilvanii românești.
Ceea ce este important de studiat sunt modelele care au reprezentat o sursă
de inspirație pentru directorul creator al muzeului. Investigând inițiativele din
diverse țări europene putem înțelege filosofia aplicată de Vuia în creionarea
proiectului clujean. Ideile care au animat Europa acelor timpuri se regăsesc în
diversele muzee create la cumpăna secolelor.
Vizitat în diverse ocazii, Nordiska Museet cu secția sa în aer liber, Skansen, a
constituit modelul declarat pentru parcul etnografic din Cluj. Însă acesta nu a fost
singurul exemplu de bune practici muzeale urmat de Romulus Vuia. În Europa,
la acea oră exista o serie de muzee în aer liber. În țările nordice s‑au pus bazele
primelor muzee în aer liber începând cu 1891 la Oslo, în Norvegia, ca mai apoi
să se înființeze muzeele civilizației tradiționale în Danemarca (1901), Finlanda
(1909), Olanda (1912).
În Danemarca, autorul primei încercări de a scrie o istorie a muzeelor în aer
liber, Bernard Olsen (1836–1922), a fost și creatorul primului muzeu în aer liber4.
Acesta considera de mare impact expozițiile universale, acolo avându‑și originile
și Folkmuseum: prima, în 1878, la Paris, unde a fost impresionat de pavilionul în
care Hazelius – creatorul Nordiska Museet și a Skansenului a expus, de pavilionul
danez care prezenta o cameră în care se putea intra și în care erau personaje
costumate, apoi în 1879, la Copenhaga, unde a organizat departamentul istoric.
Dorința lui Olsen era aceea de a crea un muzeu de istorie culturală, pornind de
la colectarea obiectelor prin intermediul unei rețele. În 1885, odată cu înființarea
Folkmuseum, cu șase ani înainte de deschiderea Skansenului, Olsen lansa ideea
unui muzeu în aer liber. Adițional muzeului pavilionar se gândea la o grădină
în care să plaseze construcții din lemn. Abia în 1897, un Muzeu al Clădirilor a
fost inaugurat în Kongens Have ca apoi să fie mutat în 1901, în noul sediu, acolo
unde se află și în prezent: Lyngby, în apropiere de Copenhaga. Aici erau incluse
nu doar clădiri daneze din acea perioadă, ci și din provinciile care, odinioară,
erau ale Danemarcei, dar la acea vreme aparțineau Suediei sau Germaniei, cu
scopul declarat de a arăta urmașilor că făcuseră cândva parte din Danemarca.
Această abordare a stârnit reacții din partea germanilor, dar nu în egală măsură
din partea suedezilor. Viziunea lui Olsen, sistematică, făcea referire la concepte
precum conservarea, colecționarea, creația muzeală, plasând muzeul în aer
liber pe același palier valoric cu o școală de agricultură sau o școală populară,
iar colecțiile muzeului – o sursă de inspirație pentru meșteșugurile moderne;
muzeul, în viziunea sa, făcea parte dintr‑un „drum al cunoașterii” (Rentzhog,
Bernard Olsen, Dansk Folkemuseum., 1884–1885, conform site‑ului
https://natmus.dk/museer‑og‑slotte/frilandsmuseet‑det‑gamle‑danmark/om‑frilandsmuseet/
frilandsmuseets‑historie/ accesat 8.10.2020.
4
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2007: 47). Olsen avea în permanență nevoie atât de susținerea colegilor, cât și a
autorităților pentru îndeplinirea proiectelor.
Nu putem să nu trecem în revistă o altă inițiativă importantă, cea norvegiană.
Considerat, de către Olsen, a fi primul muzeu în aer liber, în parcul Bygdø
din Kristiania au fost aduse, începând cu 1880, de către regele Oscar al II‑lea,
construcții vechi țărănești, opt la număr, sub îndrumarea lui Nicolay Nicolaysen
(Rentzhog, 2007: 48). Susținut cu teren și bani, Christian Holst (1809–1890) a
adus, pentru început, o fermă donată de o familie bogată, fermă ce a fost plasată
în aceleași condiții ca cele originare, apoi o casă din Hove și o biserică de lemn
din Gol. Aceasta din urmă a fost deschisă publicului în 1888. Toate acestea
au fost posibile datorită sprijinului acordat de Asociația pentru Conservarea
Monumentelor Vechi Norvegiene. Așadar, colecția regelui Oscar al II‑lea poate fi
considerată ca o primă încercare de muzeu în aer liber și totodată se poate afirma
că se află la originile Skansen‑ului, știut fiind că Hazelius a făcut o vizită în 1884
la Bygdø. Trebuie observat că, probabil conform cu viziunea regelui, doar muzeul
norvegian a beneficiat de biserică de lemn.
Hans Aall (1869–1946) – un alt nume de referință din Norvegia a pătruns în
lumea muzeelor, asemeni lui Olsen, chiar dacă avea pregătire de bibliotecar, când
i‑a fost desemnată sarcina de a organiza o expoziție, în 1893. Considerată un succes,
expoziția l‑a recomandat ca și curator al unui muzeu de artă aplicată. Pornind
de la campanii de adunare a materialului pentru muzeu și în urma descoperirii
informațiilor legate de Skansen, Aall și‑a conturat propriul concept: nimic din
ceea ce aparținea trecutului nu trebuia trecut cu vederea, iar Norvegia avea nevoie
de un muzeu similar celui creat de Hazelius. Susținut de argumentația lui Moltke
Moe, cel mai renumit profesor de folclor nordic, și de lobby‑ul pe care acesta
l‑a făcut pe lângă persoane influente, în 1902 Aall a reușit să inaugureze Norsk
Folkemuseum. Acesta a devenit un muzeu al construcțiilor ce oferea exemple de
arhitectură vernaculară, în care se punea accent atât pe folosirea constructorilor
și a dulgherilor din zonele de origine, cât și pe păstrarea interioarelor originare,
abordându‑se și ideea mutării în muzeu a clădirilor vechi din oraș în preajma
demolărilor masive din 1915 (Rentzhog, 2007: 58). Planul muzeului prevedea
trei secțiuni și anume: secțiunea satului – care să redea imaginea vieții de la
țară cu ajutorul construcțiilor originale relocate și cuprindea un spațiu dedicat
festivalurilor, secțiunea orașului care includea și o piață unde clădirile replică
țineau loc de spațiu de întâlnire, și o ultimă secțiune a pădurii cu stocuri de bușteni
și cărbune. Proiectele inițiale, care includeau festivaluri, dansuri tradiționale,
storytelling (o persoană care spunea povești pentru public), animale sau efecte
dramatice, au fost sistate datorită faptului că nu au fost destul de profitabile, cât și
datorită planului de a realiza din muzeu o instituție științifică cu scopul de a salva
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cultura materială ce dispărea cu viteză. Și în cazul lui, achiziționarea de construcții
depindea de Asociația pentru Conservarea Monumentelor Vechi Norvegiene.
Este de subliniat faptul că, asemeni muzeului din Copenhaga, creat de Olsen,
Norsk Folkemuseum propunea o abordare cronologică a tradițiilor arhitecturii
vernaculare din diferite regiuni. Multe clădiri au fost mutate în muzeu pornind
în primul rând de la criteriul estetic, apoi de la cel al vechimii, ca în final să fie
mutate clădiri urbane ce erau în pericol de demolare. Până la moartea lui Aall, în
1946, au fost duse în muzeu 140 de clădiri.
O altă inițiativă interesantă în Norvegia a fost cea a lui Anders Sandvig
(1862–1950) din Lillehammer. Cu o pregătire de dentist, apropierea sa de lumea
muzeelor a fost pur întâmplătoare. Ajuns din motive de sănătate – fiind tuberculos
– în Lillehammer unde clima era una favorabilă, și‑a continuat activitatea de
stomatolog itinerant (având echipamente moderne a devenit renumit pentru dinții
falși de aluminiu), iar în deplasările lui a început să colecționeze obiecte. Văzând
într‑o zi doi dintre culegătorii de obiecte etnografice ai lui Hazelius transportând
mai multe căruțe pline, a fost impresionat iar a doua zi a făcut prima sa achiziție:
o piesă de altar. A continuat să strângă obiecte și în scurt timp clădiri – prima
fiind casa din Lykre – care au fost mutate în gradina din spatele casei. Cu toate
că a devenit celebru pentru colecțiile sale, rămas fără resurse financiare, a fost
nevoit să vândă colecțiile unei asociații locale, iar întregul muzeu a fost relocat la
Maihaugen unde a fost deschis în 1904 cu 10 obiective, devenind repede apreciat.
Ajutat de un arhitect, a conceput un plan de amplasare a construcțiilor în mediul
natural cel mai propice lor. A achiziționat o fermă completă care cuprindea 20 de
construcții și a cerut să se păstreze schema originară de amplasare. În discursul de
inaugurare din 1904 și‑a exprimat conceptul muzeistic: vizitatorii trebuiau să aibă
senzația de real atunci când vizitau muzeul, să se simtă asemeni unor musafiri
(Rentzhog, 2007: 47). În ideea unui muzeu viu a populat gospodăriile din muzeu,
chiar dacă acest lucru a fost posibil – din cauze financiare – doar timp de o vară.
O atenție specială a acordat Sandvig meșteșugurilor.
Un alt nume de rezonanță pentru muzeele suedeze a fost cel al lui George
Karlin (1859–1939), care s‑a considerat pe sine inițiatorul ideii de muzeu în aer
liber5. Ajuns la Lund (Suedia), ca student, în 1879, a devenit acolo membru al
Societății Dialectului care avea ca scop culegerea folclorului și care organiza
serate pentru strângerea de fonduri necesare colecționării de obiecte. Încă de la
început a avut intenția de a întemeia un muzeu în aer liber. În 1882 a început să
colecționeze obiecte care au putut fi expuse într‑un muzeu abia în 1892 după
ce construcțiile vechi au fost mutate pe pământul achiziționat. Inaugurat un an
mai târziu față de Skansen, Muzeul de Istorie Culturală din Lund, „Kulturen”,
5

https://www.euro‑t‑guide.com/See_Type/Open_Air_1.htm accesat 17.05.2020
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avea ca obiectiv ilustrarea tuturor claselor sociale, nobilimea, clerul, țărănimea.6
Casele originare sau replici erau aranjate cu decorul inițial, dar și cu manechini,
iar gospodăriile populate cu animale și animate de diverse activități folclorice. Era
aceeași idee ca dacă cineva ar dori să trăiască acolo să poată să o facă nestingherit:
un muzeu viu. Ceea ce îl distingea pe Karlin de predecesorii săi, a fost faptul că
a dorit să dea o tentă universală muzeului colecționând obiecte din peste 30 de
culturi. Cariera lui a luat sfârșit în momentul când statul a plătit datoriile muzeului
în contrapartidă cu demisia acestuia. Elanul lui Karlin a continuat când a gândit
înființarea unui nou muzeu, Kulturen Östarp, inaugurat în 1924, un adevărat
muzeu viu care prezenta ca obiective nu doar gospodării restaurate sau o moară
de vânt reconstruită, cât și specii de animale aflate în pericol de dispariție.
Nu putem să nu amintim inițiativa lui Peter Holm (1873–1950) din Århus,
Danemarca, cel care a reușit să realizeze un muzeu din case translocate – Muzeul
„Købstadmuseet Den gamle by”, pornind de la Casa primarului salvată de
la demolare. Muzeul, inaugurat în 1914 ca un muzeu al culturii urbane, a fost
conceput pe baza unui plan ce s‑a construit pe parcurs. Ulterior au fost relocate
și alte case din Danemarca iar muzeul aducea o altă abordare nouă, încrederea
în vizitator: nu se puneau opreliști de niciun fel și nu existau etichete în muzeu.
În 1918, în Danemarca se deschidea și Muzeul Danez în Aer Liber din
Arnhem, Frederic Hoefer (1850–1938), cu o carieră militară și una în finanțe,
fiind considerat întemeietorul acestuia, scopul declarat fiind acela de a conserva
ceea ce era caracteristic pentru țară. Prin intermediul relațiilor personale a
obținut teren pentru muzeu, iar o asociație a fost creată special pentru a studia
înființarea unui muzeu danez în aer liber. Trei membri ai acestei asociații, printre
care și Hoefer, au fost trimiși, fiecare separat, să studieze muzeele scandinave și să
propună variante de planuri. Dintre cele trei proiecte propuse, a fost ales cel care
dovedea o abordare mai degrabă înspre direcția academică și care este operațional
până în ziua de azi.
Practic, până în anii 20, marea majoritate a muzeelor existente azi în țările
nordice fuseseră deja înființate: Copenhaga-1897, Kristiania (Oslo)-1902,
Helsinki-1909. La acestea se mai adăugau alte exemple de muzee mici, organizate
de societățile parohiale și societățile folclorice locale. În Germania și țările nordice,
până în preajma primului război mondial, existau zece astfel de muzee locale în
aer liber iar numărul lor a crescut după război ajungând spre 40 (Rentzog, 2007:
59). Acestea foloseau metoda Skansen de relocare și puține dintre ele conservau
in situ, utilizând apoi aceste spații pentru expoziții sau locuri de întâlnire a
comunităților locale.
6
https://www.kulturen.com/vara‑besoksmal/kulturen–I‑lund/friluftsmuseet/
friluftsmuseets‑historia/
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Care era scopul muzeelor? Ce se urmărea? Scopul era multiplu: construcția
națională, punerea laolaltă a trecutului cu prezentului, a satului cu orașul, a celui
de jos cu cel de sus, a crea comunități; crearea de afinități între diverse medii și clase
sociale, între generațiile trecute și cele prezente, dar și cele viitoare; necesitatea
cunoașterii istoriei pentru a putea planifica viitorul, pentru acel „know thyself ”
atât de vehiculat; cunoașterea modelelor trecutului ca sursă de inspirație pentru
prezent atât pentru arhitectură, cât și pentru meșteșuguri; metaforic vorbind,
vizitatorii muzeelor să simtă prezența invizibilă a strămoșilor lor.
Este neîndoielnic faptul că Romulus Vuia a pornit de la aceste modele
occidentale ca surse de inspirație, muzeele din Europa fiind vizitate în repetate
rânduri de către profesorul Vuia, cu intenția declarată de a se inspira. Cu siguranță,
impactul cel mai mare l‑a avut muzeul Skansen, menționat cu diverse ocazii ca
un exemplu de urmat. Povestea lui Artur Hazelius a fost cea mai marcantă pentru
istoria muzeelor în aer liber, cât și pentru viziunea lui Vuia. Hazelis a debutat cu
cariera de profesor iar în 1873 înființa muzeul Nordiska Museet, cel mai mare
muzeu de cultură populară. Noutatea pe care acesta o propunea era modalitatea
de abordare a ideii de muzeu, muzeul care aducea în privirile publicului nu doar
artă, curiozități, colecții de camee, ci avea de‑a face cu mărturiile vieții oamenilor
simpli, cu cultura pe care o dezvoltau aceștia, trecând prin toate categoriile
sociale: un muzeu al tuturor. Cu atât mai mult cu cât inițiatorul proiectului a
plasat obiectivele în cadre realistice din viața poporului de rând, a prelungit
orele de vizitare, inițiind un plan de achiziții prin care a ajuns ca în câțiva ani să
adune peste 200.000 de obiecte. Mai apoi și‑a îndreptat eforturile spre a ridica o
clădire a muzeului care a ajuns să fie una dintre cele mai mari structuri ce a fost
construită vreodată în Suedia. Cu certitudine, banii pentru un asemenea proiect
nu puteau fi obținuți decât prin perpetua cultivare a sponsorilor, a guvernului
și parlamentului. E inutil să amintim că același tip de preocupări și relații le‑a
cultivat și profesorul Vuia pentru a putea pune în aplicare planurile mărețe pe
care le avea de înfăptuit pentru Transilvania, la Cluj.
Profitând de un moment favorabil, Hazelius a reușit să achiziționeze un
teren potrivit, Skansen, un deal aflat în apropriere de centrul orașului, cu vedere
splendidă asupra acestuia, pe o insulă din centrul Stockholmului, numită
Djurgården și pe care se află clădiri și monumente istorice, muzee și galerii.
A continuat să achiziționeze pământ aici fără a avea o siguranță financiară,
împrumutând sume imense în nume personal. Noul proiect primea titlul de cel
mai nou departament al Muzeului Nordiska iar creatorul acestuia avea idei foarte
clare și ferme despre ceea ce intenționa să facă acolo. Încă din 1892 muzeul avea o
suprafață de câteva hectare și primise deja denumirea de „mica Suedie”.
În primul an de existență a Skansenului aici a fost adusă celebra casă
Mora, diverse ateliere iar în anii următori diverse case de locuit și ateliere, din
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părți diferite ale țării. În acest peisaj, un moment cheie a fost cel în care a fost
strămutată o fermă completă, împreună cu toate locuințele anexe și acareturile ce
îi aparțineau. Era un moment cheie în care Hazelius avea să mai îndeplinească o
parte din planul său și anume să renunțe la vitrine și să amplaseze toate obiectele
din muzeu acolo unde era locul lor și înainte de a fi aduse în muzeu. Până și
florile din exteriorul casei erau plasate la fel, în momentul instalării obiectivului
în muzeu.
O altă inovație vizionară Hazelius a fost ideea de a arăta publicului nu
numai case din perioada pre–Industială ce au aparținut grupurilor vulnerabile
ale societății, cât și cele ale altor categorii ale societății. De aceea, au apărut în
Skansen turnuri cu clopote, o piață, o curte de biserică, dar, cu toată strădania
lui, nu a izbutit să aducă o biserică. Încercările lui au produs panică în rândul
comunităților respective, așa că s‑a mulțumit să știe că erau conservate in situ.
Încă de la început a fost remarcabilă ideea lui de a arăta natura alături de
cultură și a sublinia influența pe care natura o are în trăsăturile spirituale ale
populației respective, ca într‑o mare „grădină etnografică”. Casele aveau flori
în jur, stupi de albine, hamei, gâște și găini și până în anul 1891 ajunsese la
un total de 55 de specii animale, respectiv 50 de specii de plante în 1892. Mai
mult, ambițiile lui Hazelius au ajuns până la a aduce plante sălbatice din divese
colțuri ale peninsulei, din Norvegia muntoasă până la litoralul suedez. Însă un alt
element cheie intuit cu măiestrie de către Hazelius a fost faptul că figurile de ceară
existente în muzeu nu suplineau în totalitate factorul uman. De aceea, profitând
de descoperirea că în Dalarna costumele tradiționale erau încă funcționale, a
intuit că angajând muncitori din această zonă – bărbați și femei – prezența lor
activă în muzeu va permite vizitatorilor contactul cu tradițiile pre–Industriale
din Suedia, făcând posibilă renunțarea la figurile de ceară.
Metodele de implicare a publicului vizitator în diverse activități împreună cu
personalul muzeului erau diverse: vara se făceau ture cu căruța trasă de boi, iarna,
cu sănii cu reni. Mai apoi, a fost încurajată participarea la dansurile tradiționale
desfășurate în muzeu. La început, repetițiile se desfășurau în casa lui Hazelius ca să
se ajungă la o revigorare a acestora și la practicarea lor de către întreaga populație
a capitalei, toți îmbrăcați în ținută tradițională, servind mâncare tradițională sau
sunând clopotele bisericilor, conform tradiției, în muzeu. Astfel, se poate vorbi
de o adevărată revigorare a vechilor tradiții folclorice, revigorare ce a avut efecte
durabile. Nu lipsită de importanță, în acest context, a fost și înființarea primului
teatru în aer liber în Skansen.
Având la îndemână o întreagă echipă de voluntari – din care se remarca
societatea de femei, prietenele lui Hazelius, în general soții ale unor persoane
aflate în poziții influente, dar și femei modeste din Dalkullor – s‑a putut pune
accent pe organizarea unor festivaluri care erau menite, inițial, să adune fonduri

https://biblioteca-digitala.ro

236

Laura Cristina POP

pentru muzeu. Totuși, deloc neglijabil era și obiectivul de înviere a obiceiurilor
agrare sau religioase, spre exemplu, acelea în care actanții erau prezenți în număr
masiv la mari procesiuni, călare ori cu care sau cu participanți costumați în
personaje istorice. În acest mod, scopul declarat de a revigora tradițiile era dublat
de acela de a învia „sensul memoriei istoriei glorioase” (Rentzog, 2016: 10). Pe
lângă masiva implicare a voluntarilor, aceste festivaluri au adus în muzeu un
public care altfel nu ar fi venit în muzeu. Era căutarea continuă a lui Hazelius de a
realiza „un muzeu viu”, de a „picta viața tradițională prin caracteristicile sale vii”
(Rentzog, 2016: 10), nu doar clădiri și bunuri din gospodării sau unelte.
Costumele colorate – înainte expuse doar în muzeu – erau la acea vreme
purtate de oameni vii. Nu doar vieții rurale i se acorda atenție, ci în egală măsură
și vieții religioase, prin procesiuni de călugări sau prin prezența cavalerilor în
armură galopând cai în scene ce ilustrau alte timpuri, dar și timpurile prezente.
Depășind granițele normale ale unui muzeu, la Skansen s‑a organizat un
departament zoologic unde nu doar speciile peninsulare erau prezente, ci și unele
exotice, ajunse acolo prin forța împrejurărilor deoarece Hazelius nu putea să își
refuze nici o oportunitate de a explora ceea ce era inedit, evident, fără a pune în
pericol ideea, deja consacrată în mod universal, că era primul muzeu în aer liber
din lume.
Fără îndoială, ceea ce făcea vizionarul Hazelius era o cursă împotriva timpului
și în această cursă nu era singur, avea aliați așa‑numiții colectori. Fără a avansa
niște planuri bine definite, a izbutit, prin activitatea lui, să implice toate grupurile
societății, să adune obiecte și clădiri aparținând vieții citadine sau rurale în egală
măsură. Admirabile erau realizările lui Hazelius, cu atât mai mult cu cât, neavând
modele de inspirație, el era ceea ce se cheamă un „pionier”. Noua metodă de
expunere și ideea utilizării dioramelor făceau ca obiectele muzeale să fie văzute
în forma în care erau ele utilizate, în cadrul unor scene unde vizitatorii erau
spectatori ai unor situații cuprinzând figuri de ceară aflate în ipostaze dramatice
sau situații emoționale. Ulterior, a dezvoltat conceptul de integrare, în peisajul
cultural, a unei grădini zoologice, de mult timp râvnite, dând o nouă notă de
popularitate muzeului. Peisajul cultural creat a fost întregit prin ajutorul oferit de
Karl Petter Rosen, un storyteller care a sporit faima muzeului.
Un alt reper important a fost inițiativa lui Hazelius de a consacra o Zi Națională
a Suediei, zi ce a ajuns să fie desemnată în 6 iunie, dar înscrisă oficial doar din
1983. De asemenea, pentru celebrarea Revelionului, muzeul Skansen a avut ca
invitat, timp de șase ani, un actor celebru la acea vreme, care recita traducerea în
suedeză a unui poem englezesc. Acest eveniment conceput de creatorul muzeului
a devenit emblematic pentru celebrarea nopții de Anul Nou în Suedia.
Conceptul său despre muzeul în aer liber a fost definit în mod explicit în
cadrul unui interviu: „în o mie de ani, bogăția culturală a poporului suedez va fi
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adunată aici într‑un templu al națiunii noastre, obiceiurile și uzanțele conservate,
costumele tradiționale puternic colorate vor răspândi bucurie, cântece vor fi
cântate și dansuri jucate – și se vor adăuga mereu altele noi. Iar ceea ce este nou
azi, va deveni vechi și așa mai departe!” (Renzhog, 2016: 17). Așadar, colecțiile
muzeului se îmbogățeau continuu, fără a se limita în timp, ajungând până la
achiziții din prezent. Trecutul nu trebuia abandonat, căci era datoria oricărui
individ a păstra viu trecutul.
În anul 1880 Nordiska Museet a devenit fundație, iar în statutul acesteia
era indicat ca scop principal cel științific alături de cel de dezvoltare a spiritului
patriotic. În acest context, muzeul reprezenta spațiul în care se colecta iar
Skansen‑ul, o piatră de temelie pe care se dorea să se creeze imaginea Suediei,
având rolul public de a performa, de a pune în scenă. Cu alte cuvinte, Skansenul
era scena pe care Nordiska Museet își afișa bogățiile spre a atrage. Muzeul era,
în accepțiunea lui Hazelius, despre cunoașterea de sine, despre respectul pentru
trecut, despre modelul simplu de viață oferit de generațiile anterioare, concepte
convergente spre construirea identității naționale.
Vizionarismul acestui inițiator de concepte muzeale s‑a extins și înspre ceea
ce azi numim marketing. Activitățile propuse de muzeu publicului larg aveau ca
prim scop mărirea numărului de vizitatori fără a pierde din vedere importanța de
a contracara standardizarea. Parte importantă a marketării muzeului, finațarea a
fost asigurată cu succes de către Hazelius care și‑a dobândit pe această cale porecla
de „cel mai mare cerșetor din Suedia” (Renzhog, 2016: 20). A tratat cu mare
atenție mediile jurnalistice, anunțând cu luni înainte evenimente ce aveau să vină.
De asemenea, și‑a proiectat în permanență atenția spre a etala postere atractive,
precum o poveste, postere concepute de el însuși, care aminteau în permanență
publicului despre Skansen. El însuși prezenta muzeul personalităților de vază. De
altfel, cercul său de cunoscuți și prieteni se extindea în zona persoanelor influente,
stabilind și contacte pe plan european cu case regale, academii și instituții.
Devine evident faptul că activitățile propuse de muzeul Skansen nu aveau
rival în vremea aceea, televiziunea ori internetul neexistând în acele timpuri. La
fel de neîndoielnic este și faptul că personalitatea lui Hazelius a reprezentat un
simbol al muzeului Skansen. Având control total asupra activităților muzeului,
fiind un designer al propriei lui opere care îmbina știința, arta, poezia, Hazelius
era o persoană cu o energie debordantă. Lucra de dimineața până seara, de luni
până luni, începea proiect după proiect, dând sarcini precise celor din jur, dar
în egală măsură împărțea și aprecieri. Chiar dacă ceea ce a realizat creatorul
Skansenului pare la prima vedere ceva total nou, acțiuni precum cea de a muta
construcții, a folosi figuri de ceară sau tablourile „vii” fuseseră experimentate
anterior. Însuși conceptul de parc etnografic fusese abordat de către reformatorul
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francez Frédéric Le Play (1806–1882)7 în cadrul Expoziției Mondiale de la Paris
din 1867. Hazelius, în publicația Skansenului din 1890, făcea referire la o altă
expoziție mondială de la Paris, din 1889, când Charles Garnier a prezentat o
expoziție a istoriei locuinței „Histoire de l’habitation humaine” (Renzhog, 2016:
27). Aici, ideea era de a prezenta progresul cultural prin prisma locuinței și deci
istoria servea drept instrument pentru a delecta vizitatorii, sugerând și lansând
oarecum ideea de muzeu în aer liber.
Ceea ce a făcut ca muzeul Skansen al lui Hazelius să dăinuiască a fost impactul
emoțional adăugat ideilor existente în epocă urmând conceptul propriu conform
căruia muzeul în aer liber găzduiește acele obiecte care nu își găsesc locul în
interior, obiecte care readuc la viață zilele trecute și este un „rezumat” al muzeului
propriu‑zis.
Exemplul muzeului Skansen nu a fost, însă, unul singular. Așa cum am remarcat
deja, în considerațiile asupra situației instituțiilor de cultură din Transilvania, la
cumpăna secolelor și mai apoi în preajma Marii Uniri, ideea muzeelor în aer liber
era strâns legată de cea a necesitatății exprimării identității naționale. În țările
fostului Imperiu Austro‑Ungar, atât cei care militau pentru păstrarea imperiului,
cât și adepții autodeterminării vedeau muzeele în aer liber ca pe un instrument
de întărire a poziției adoptate, având în vedere modelul Skansen. Cernăuți,
Budapesta, Linz, Viena sunt câteva exemple de orașe în care au existat propuneri
de acest fel. Nu trebuie omis nici faptul că au existat, în aceste cazuri, drept surse
de inspirație, expozițiile culturale și industriale ce au avut loc în anii 1894, 1895,
1896 de la Liov, Praga, respectiv Budapesta.
Explicația faptului că aceste construcții au putut fi mutate pentru a constitui
muzee constă în faptul că exista o tradiție a mutării construcțiilor și mai ales
datorită faptului că arhitectura bazată pe structuri de lemn – bușteni – suporta
aceste manevre. Este explicația însăși a faptului că muzee în aer liber există în
țările în care arhitectura vernaculară utilizează ca material de construcție de bază
lemnul. Iar România este una dintre acestea.
În România, până în 1929, în momentul inaugurării Parcului Național din
Cluj, primul muzeu în aer liber din România, nu se poate vorbi decât despre niște
tentative disparate: în 1905, cu ocazia inaugurării muzeului ASTRA, în parcul
din centrul orașului Sibiu a fost expusă o stână din Munții Cibinului, stână ce
aparținea unei familii de oieri din Poiana Sibiului; iar în 1910, în București, la
Muzeul de etnografie și artă națională, Tzigara‑Samurcaș și‑a revendicat primul
proiect de transferare a unor case din diferite regiuni ale țării: biserica din Turea și
casa din Ceauru Gorj, construită de Antonie Mogoș între anii 1875–1879, acestea
fiind expuse într‑o încăpere luminoasă a muzeului.
7
Frédéric Le Play (1806 – 1882) a fost inginer, sociolog și economist, considerat fondatorul
sociologiei empirice, fiind inițiatorul ideii de muzeu sat, concept care a fost preluat și de Dimitrie Gusti
pentru muzeul creat la București.
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Prin prisma acestor cercetări devine evident că modelul Skansen și metodele
utilizate de Hazelius au fost călăuzitoare pentru Vuia. Pe lângă faptul că Vuia a
reușit să identifice și să relocheze în muzeu obiective de arhitectură vernaculară,
el a reușit să își dezvolte un plan propriu pentru parcul etnografic. Idee de muzeu
viu a reușit să fie implementată și chiar dacă unele aspecte nu au putut fi puse în
aplicare (datorită situației politice dificile sau condițiilor economice dificile), ele
au fost gândite și exprimate ca planuri ample și cu bătaie lungă.
Subliniem câteva dintre trăsăturile comune care ne îndreptățesc să afirmăm
că Skansen și întemeietorul acestuia au fost reprezentat principalul model al
lui Vuia.
• Existența secției pavilionare și a muzeului în aer liber
• Achiziționarea gospodăriilor și a atelierelor din diverse părți ale țării
• Existența unui plan de achiziții de obiecte
• Alcătuirea unei rețele de colectori
• Perpetua cultivare a relațiilor cu autoritățile influente
• Muzeul în aer liber era considerat un muzeu viu, gospodăriile erau
complete: cu animale de casă, stupi, flori, biserici
• Muncitorii din gospodăriile muzeului aparțineau zonei de unde provenea
casa
• Muzeul în aer liber era considerat de importanță națională și socială
pentru istoria culturală, prezenta o istoria vie
• Muzeul avea un scop științific
• Muzeul în aer liber se afla pe un teren în preajma centrului orașului, cu
perspectivă
• Încurajarea practicării dansurilor tradiționale (la noi Gruparea
„Ardeleana”).
Punând față în față cele două personalități, Hazelius și Vuia, se pot marca
multiple puncte comune:
• Idealiști, cu puternic simț al datoriei
• Profund iubitori de țară
• Capabili de muncă fără odihnă, entuziaști
• Nu refuzau nici o oportunitate favorabilă muzeului
• Recurgeau la susținerea financiară a nevoilor muzeului din resurse proprii
• Aveau viziuni comune referitoare la instituția muzeală: funcția de
conservare, reformă, educație și de păstrare a trecutului viu, de cunoaștere
de sine și respect pentru trecut, de model simplu de viață din trecut.
Deschizători de drumuri, cei doi directori au făcut ca opera lor să dăinuie și
să fie o permanentă sursă de inspirație. Incontestabil, așadar, a existat un model
esențial pentru parcul etnografic transilvănean și acesta a fost Skansen, dar și o
puternică asemănare a caracterelor celor doi ctitori de instituții. Au pus o piatră
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în temelia istoriei națiunilor cărora le aparțineau. Îmbogățind reprezentarea
grafică propusă la debutul contribuției noastre, putem reconfigura: țăranul se
află în centrul acestor cercuri, al universului în care unitatea socială complexă
o reprezintă satul, pentru ca la ultimele cercuri să se afle reprezentată națiunea.
Unda care se propagă de la centru spre exterior este tradiția, acel corpus de valori
cu funcție de coeziune. În viziunea celor doi, muzeul în aer liber a fot destinat să
reprezinte acest univers și să îi păstreze valorile.
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MARKETING MUZEAL ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII
CLUJENE
TEODORA‑MARIA SAS
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Museum Marketing in the Service of the Cluj Community
This paper aims to analyze the role of cultural marketing activities within the
Transylvanian Museum of Ethnography and their contribution to increasing the
quality of the cultural life of the Cluj community.
The analysis begins with a review of the general museum offer (basic/permanent,
educational, complementary and supplementary) which introduces the reader in
the field of cultural marketing. It continues with the presentation of the cultural
offer of the Transylvanian Museum of Ethnography (MET) during 2019–2020.
Thus, the most important temporary exhibitions and cultural events organized
and hosted by MET during this period are listed and described, along with
the museum research, innovation and entrepreneurial projects/programmes
within the national and international cooperations with museum institutions
and universities. It also highlights the importance of museum marketing
communication on social media during the Covid-19 pandemic.
By its entire cultural offer, the Transylvanian Museum of Ethnography not only
demonstrates its relevance within the cultural landscape of Cluj, but also its
special contribution to enhancing the cultural life quality of the Cluj community,
and also of its national and international visitors.
This paper concludes with suggestions to innovate and diversify the supplementary
offer, with the aim to serve

the cultural and social needs of the Cluj community
and of the museum’s national and international visitors as well, and also to
intensify their desire to always return to this cultural institution, unique in the
Cluj county.
Keywords: cultural marketing, museum offer, museum research, innovation and
entrepreneurial projects, Cluj community, museum mascot

Î

n ultimii 15–20 de ani, rolul activităţii de marketing în cadrul instituțiilor
muzeale a suferit unele transformări. Dacă la începuturile sale, marketingul
se limita strict la activități de publicitate și promovare, menite să atragă tot mai mulţi
vizitatori, în momentul de față această activitate are implicaţii profunde, fiind din
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ce în ce mai prezentă în toate aspectele vieţii muzeale. Marketingul organizaţional
porneşte de la premisa că menirea sa trebuie să fie servirea publicului larg, atât
a vizitatorilor săi direcți, cât şi a comunității locale și a societății în ansamblu.
Printre factorii care au contribuit la creşterea rolului marketingului în contextul
activităţii desfăşurate de o instituţie culturală, un prim factor ar fi creşterea şi
diversificarea activităţilor şi a serviciilor oferite de organizaţia culturală, atât din
perspectiva resurselor utilizate, cât şi din cea a personalului muzeal. Alţi factori ar fi
democratizarea accesului la patrimoniul cultural naţional și creşterea pretenţiilor
publicului legate de condiţiile şi serviciile oferite de instituția muzeală. Trebuie
menționat faptul că, pentru acelaşi public şi timpul său liber, de foarte multe ori
concurează şi alte organizaţii, mai mult sau mai puțin culturale, concurenţa în
acest domeniu crescând foarte mult în ultimele decenii. În acest context, rolul
marketingului este atât de a face mai atractivă organizaţia pe care o deserveşte,
cât și de a contribui activ la dezvoltarea unei oferte adecvate, în concordanţă cu
interesele și nevoile publicului şi ale instituţiei muzeale (Zbuchea, 2008: 63).
Cum s‑ar putea reconecta o instituție muzeală cu publicul și cum și‑ar putea
demonstra valoarea și relevanța în viața acestuia? Simplu: invitând cetățenii să
se implice activ ca participanți culturali, nu ca simpli consumatori pasivi ai produselor muzeale. Pe măsură ce oamenii se obișnuiesc cu învățatul participativ
și experiențele de divertisment, aceștia își vor dori mai mult decât simpla „participare” la evenimentele culturale. Webul social a pus la dispoziția vizitatorilor
muzeali suficiente instrumente care să le facă acestora participarea mult mai
accesibilă decât în trecut (Simon, 2010: i–Ii).
Deşi majoritatea activităţilor de marketing desfăşurate de o instituţie muzeală
se canalizează spre publicitate şi cunoaşterea vizitatorilor, marketingul poate
aduce contribuţii esențiale și în proiectarea unor programe şi servicii adecvate,
campanii publicitare, fundraising, creşterea încasărilor din activităţi proprii etc.
Astfel, marketingul poate contribui la modificarea comportamentului vizitatorilor
muzeali (de ex: prin cercetări de marketing privind mediul extern şi competiţia;
prin segmentarea publicului, care îi permite organizaţiei să îşi îndrepte mai
eficient atenţia asupra unui grup omogen; prin distribuţia produsului cultural
specific; prin promovarea organizaţiei şi dezvoltarea ofertei; prin determinarea
preţurilor potrivite; prin crearea de relaţii de cooperare cu diferite organizaţii şi
personalităţi/cercetători etc.). De‑a lungul timpului însă s‑a înregistrat o reticenţă
din partea specialiştilor muzeali faţă de activitatea de marketing, aceasta fiind
considerată o activitate mai degrabă comercială, probabil din teama de a nu
prevala criteriile economice în dezvoltarea ofertei muzeale. De asemenea, poate
exista și percepția personalului muzeal că programele şi expoziţiile muzeale
nu pot ajunge la nivelul unor standarde ştiinţifice ridicate, calitatea cedându-i
locul cantităţii. Aceste percepții ar putea fi întemeiate doar atunci când nu se
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conștientizează rolul marketingului muzeal (Zbuchea, 2008: 63). Piaţa timpului
liber este o piaţă cu mulţi concurenţi, atât în cadrul sferei culturale, cât şi în afara
ei. Nu doar numărul ofertanţilor de pe piaţa timpului liber este mare, ci şi oferta
în sine, iar caracteristicile consumatorului sunt mereu supuse schimbării. Astfel,
apar mereu noi grupuri ţintă şi, implicit, consumatorul devine mai pretenţios.
Dar dacă muzeele oferă calitatea solicitată, poziţia lor pe piaţă poate fi garantată
(Asociaţia muzeelor din Olanda, 2010: 59).
Sub influenţa marketingului, conducerea muzeelor şi‑a îndreptat atenţia şi
spre vizitator, nu doar spre patrimoniul administrat. Introducerea marketingului
în sfera patrimoniului cultural se datorează mai multor factori, printre care pot fi
menționați: creşterea dimensiunilor şi a impactului organizaţiilor de tip muzeal;
necesitatea obţinerii unor resurse financiare mai consistente; creşterea competiţiei
cu diverse organizaţii pro‑profit etc. În general, activitatea de marketing în cadrul
unei instituţii muzeale este secundară, involuntară și dependentă de activitatea de
management. O caracteristică importantă a marketingului în sfera patrimoniului
cultural este aceea că, la dezvoltarea politicilor şi a programelor muzeale, nu se ţine
cont doar de opiniile, nevoile şi dorinţele publicului, ci şi de cele ale specialiștilor
în patrimoniu cultural. Doar în acest mod se poate asigura calitatea culturală a
ofertei, în paralel cu atingerea misiunii şi a obiectivelor fixate (Zbuchea, 2008: 68).
Misiunea muzeului trebuie să răspundă la întrebările: „de ce există muzeul?”,
„care sunt trăsăturile sale unice?” şi „ce anume intenţionează acesta să reprezinte
pentru societate?”. Misiunea se bazează pe valorile tuturor angajaţilor unei
instituții muzeale. Obiectivele muzeului trebuie să răspundă la întrebarea „care
sunt rezultatele comensurabile ale misiunii sale?”, iar strategiile muzeului la
întrebarea „cum se realizează misiunea?”, descriind căile şi mijloacele folosite
de muzeu pentru a‑şi atinge obiectivele. Planul strategic este un plan de acţiune
eşalonat în timp și necesar oricărui muzeu pentru a ști în ce direcție doreşte
să ajungă. Management strategic înseamnă a lua alegerile potrivite în vederea
realizării misiunii şi a obiectivelor. Dezvoltarea unui management strategic
presupune faptul că muzeul devine mai puţin dependent de mediul cultural
şi îşi poate face propriile alegeri, care să corespundă nevoilor unei societăţi în
schimbare (Asociaţia muzeelor din Olanda, 2010: 27–29).
Printre alternativele strategice ale unui muzeu, pot fi amintite: revitalizarea și
diversificarea ofertei (prin produse/servicii noi care să atragă noi categorii de vizitatori); îmbunătăţirea ofertei (prin reamenajarea/amplificarea expoziţiei de bază şi
a serviciilor oferite); înnoirea ofertei (prin crearea unor produse/servicii complet
noi ca tipologie muzeală); adaptarea ofertei (prin restrângerea produselor/serviciilor oferite la acelea care atrag cei mai mulţi vizitatori). Este necesar ca politica
muzeală de produs să vizeze patru sfere distincte: oferta de bază, oferta complementară, oferta educațională şi oferta suplimentară. Oferta de bază sau expoziţia
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de bază reprezintă expoziţia permanentă şi programele asociate (de ex: conferinţe
publice) (Zbuchea, 2008: 166). Expoziţia permanentă a unui muzeu este nucleul
patrimoniului muzeal; aceasta se modifică destul de puţin, având un caracter
static. Colecţia permanentă poate fi prezentată în diverse moduri, iar aceasta
depinde de natura colecţiei. De ex: un muzeu de artă îşi poate prezenta colecţia
în manieră estetică/tematică sau o poate organiza în jurul unuia sau mai multor
artişti; un muzeu de istoria civilizaţiei poate opta pentru un mod de prezentare
cronologic/expunere ambientală, cu ajutorul unor camere stilistice; iar un muzeu
de istorie naturală poate opta pentru prezentarea colecţiei sub forme de diorame/
biotopuri (Asociaţia muzeelor din Olanda, 2010: 22). Responsabilitatea muzeelor
este aceea de a‑și modifica la un anumit interval de timp expoziţia publică „permanentă”, deoarece aceasta riscă să devină neatractivă pentru public (Zbuchea,
2008: 165–166).
Oferta complementară se referă la produsele/serviciile asociate ofertei
de bază (de ex: expoziţii temporare, evenimente culturale, diverse programe
bazate pe activitatea muzeală de cercetare şi inovare etc) (Zbuchea, 2008: 166).
Expoziţiile temporare sunt organizate pentru ca vizitatorii să aibă o relaţie mai
strânsă cu instituţiile muzeale. Anual, muzeele realizează un program de expoziţii
temporare, al căror conţinut îşi poate găsi corespondenţe în colecţia permanentă.
Expoziţiile temporare pot fi un mijloc de a atrage anumite grupuri de public, de
a-i arăta publicului evoluţiile apărute într‑un anumit domeniu, sau de a aborda
actualitatea momentului. Modul de amenajare a unei expoziţii temporare variază
în funcţie de grupul ţintă al unei expoziţii (Asociaţia muzeelor din Olanda,
2010: 23).
Oferta educațională se referă la serviciile/programele cu un clar scop educativ
al publicului muzeal (Zbuchea, 2008: 166). Programele educative pentru elevi/
alte grupuri ţintă se bazează pe colecţia permanentă, fiind legate şi de o expoziţie
temporară. Uneori se pot organiza expoziţii destinate special elevilor, acestea
corespunzând programei de învăţământ. Oferta educaţională nu este opţională
şi îndeplineşte o anumită funcţie în oferta de lecţii a unei şcoli. Muzeul decide
cărui nivel i se adresează un anumit program educativ, asigurând un însoţitor
competent pentru grupurile şcolare, iar programele sunt realizate într‑o formă
atractivă pentru copii (Asociaţia muzeelor din Olanda, 2010: 23).
Muzeele au responsabilitatea de a derula programe educaționale, prin
acestea dedicându‑se misiunii de dezvolta societatea din punct de vedere
cultural. Scopul programelor educaționale este acela de a interpreta şi a facilita
înţelegerea valorilor culturale cuprinse în cadrul colecţiilor muzeale. În acest
sens, sunt necesare abordări interactive şi interdisciplinare, dar și personalizarea
procesului educațional în funcţie de publicul‑ţintă. De asemenea, este necesar
ca studiul individual să fie continuat și după încheierea programului organizat
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de către instituţia culturală. Programele educaționale trebuie astfel concepute
încât să antreneze, să susțină și să întrețină exigenţele şi nevoile publicului‑țintă,
precum şi ale comunităţii locale, și ale societăţii, in extenso. În acest sens, muzeele
pot apela la următoarele strategii: dezvoltarea programelor destinate educaţiei
copiilor; dezvoltarea programelor destinate anumitor segmente ale publicului (clar
delimitate); dezvoltarea programelor educative generale, adresate publicului general
(Zbuchea, 2008: 167).
Oferta suplimentară se referă la serviciile/produsele care mijlocesc înţelegerea
ofertei de bază/complementară, precum şi la serviciile/produsele oferite
independent (de ex: servicii de informare, ghidaj, cafeterie, produse ale magazinului
muzeal, etc.), care contribuie în mod indirect la plăcerea vizitatorilor de a accesa
ofertele muzeale. Politica muzeală de produs nu se poate limita la întreţinerea
expoziţiei de bază, la ghidaj efectuat la solicitarea vizitatorilor, sau la realizarea
unor expoziţii temporare şi la vânzarea unui număr limitat de produse‑suvenir
sau lucrări de specialitate. Dar din fericire, în ultimii ani, tot mai multe muzee din
țară și‑au ameliorat modul de prezentare a colecţiilor, diversificându‑și ofertele
muzeale (Zbuchea, 2008: 166). Pentru colecţia permanentă, există adesea o formă
de prezentare textuală, cu explicaţii referitoare la exponate, iar aceasta se poate
completa cu programe audiovizuale şi instrumente interactive multimedia. Pentru
expoziţiile temporare se editează publicaţii mai restrânse. Programele educative
pot fi susţinute şi de suporturi de lecţie pentru profesori, manuale pentru elevi sau
alte materiale informative concepute special pentru şcolari (Asociaţia muzeelor
din Olanda, 2010: 24).
Atât copiii, cât și tinerii și adulții sunt stimulaţi să se implice în programul
cultural oferit de muzeu, să reţină şi să aprofundeze tematica în afara programului. Desigur, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte precum: obiective, vârsta
publicului‑ţintă, tehnici pedagogice, locaţie, personal implicat în „predare” etc.
De asemenea, este important şi aspectul interdisciplinarității, al semnificaţiei
socio‑culturale a tematicii, precum şi al divertismentului. Prin programele destinate publicului, muzeele ar trebui să servească în primul rând comunitatea locală,
iar acest aspect se poate realiza oferindu-i comunității o viziune asupra istoriei şi
a problemelor cu care aceasta se confruntă, o tribună care să permită ecoul vocii
comunitare, un loc familiar de agrement şi divertisment, precum și produse şi
servicii care să satisfacă nevoile unei comunităţi. Muzeul oferă, în primul rând,
un mediu de comunicare, iar acesta se realizează cel mai bine prin intermediul
expoziţiilor sale. Comunicarea este cu atât mai eficientă cu cât aceasta are relevanţă pentru un anumit public‑țintă şi rezonează cu sentimentele şi interesele
acestuia. Din acest punct de vedere, oferta muzeală este mai eficientă dacă se
adresează în primul rând comunităţii locale. Marile muzee de artă sunt exceptate de la această regulă, deoarece atrag categorii variate de public, provenind
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din diverse zone geografice. În schimb, muzeele mai mici (atât orăşeneşti, cât şi
săteşti) sunt obligate, prin natura lor, să aibă o vocaţie „comunitară” (Zbuchea,
2008: 167).
Fiind o instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea
Consiliului Județean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei se înscrie cu succes
în linia politicilor de marketing cultural, adoptate în ultimii ani de către cele mai
importante și vizibile instituții muzeale din țara noastră.
Ca ofertă educațională, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a întreprins o serie
de programe/proiecte și activități, atât off‑line, cât și on‑line, în vederea educării
diverselor categorii de public: ateliere şi proiecte pentru copii, tineri şi adulţi,
calendar tradițional, obiectul lunii, vizite virtuale, demonstrații de meşteşuguri
tradiționale, episoade din istoria MET, poze cu țărani aflați în diverse ipostaze
din viața satului (sub semnăturile lui Denis Galloway și Romulus Vuia), poze şi
descrieri elaborate ale caselor, gospodăriilor şi instalaţiilor ţărăneşti din cadrul
Parcului Național Etnografic „Romulus Vuia” etc.
În ultimii ani, se poate spune că educația nonformală a căpătat o importanță
esențială în dezvoltarea tinerilor ca indivizi maturi și responsabili, cărora valorile
culturale trebuie să le devină repere. Astfel, ECDL România în colaborare cu
Inspectoratul Școlar al Mun. București, Primăria Mun. București, precum
și cinci muzee din București au demarat acum 12 ani proiectul „5 licee–5
muzee”. Acesta este un program cultural dedicat elevilor de liceu, prin care se
dorește încurajarea participării lor la manifestările culturale. Proiectul vizează:
promovarea importanței patrimoniului muzeal românesc în cultura națională și
internațională, a importanței instituțiilor muzeale care dețin, conservă și expun
piese din patrimoniul științific și cultural deținut; captarea interesului elevilor în
alegerea muzeelor ca locuri de informare și de petrecere plăcută a timpului liber;
promovarea respectului pentru valorile culturale și instituțiile de cultură, prin
atragerea unui numar cât mai mare de elevi de liceu către muzee; promovarea
importanței formării continue și complete la standarde de calitate europeană,
în vederea realizării unei cariere de succes, actul de cultură reprezentând o
completare a cunoștințelor și abilităților acumulate în mediul educațional;
promovarea școlii drept o instituție care oferă acces la valorile fundamentale
culturale. De asemenea, acest proiect vizează și pregătirea tinerilor pentru accesul
la tehnologia informației, includerea lor în societatea informațională, formarea
acestora ca promotori ai noii ere tehnologice și implicarea lor în dezvoltarea
mediului tehnologic. Nu în ultimul rând, proiectul „5 licee–5 muzee” vizează
promovarea diversității culturale, oferind posibilități de comunicare și garantând
dreptul la liberă exprimare. La inițiativa conducerii MET, acest proiect a fost
implementat la începutul anului 2020 și la Cluj‑Napoca, fiind la prima sa ediție
clujeană şi desfăşurându‑se în tandem cu cel de la Bucureşti. Proiectul a beneficiat
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de sprijinul Consiliului Județean Cluj, al Inspectoratului Școlar Cluj, de implicarea
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, a Parcului Național Etnografic „Romulus
Vuia”, a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, a Muzeului de Artă din
Cluj‑Napoca, a Muzeului de Zoologie al Universității Babeș‑Bolyai Cluj, precum
și de participarea a cinci licee clujene, şi anume: Colegiul Economic „Iulian Pop”,
Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian
Stroia”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai”.
Din păcate, pandemia de COVID-19, instalată la începutul lunii martie
2020 pe o perioadă dificil de estimat, a dus la sistarea acestui proiect (firește, cu
posibilități de reluare la finalul pandemiei), în vederea evitării răspândirii acestui
virus în rândurile elevilor clujeni și ale cadrelor didactice. În acest sens, a devenit
prioritară intensificarea activităților de promovare a ofertelor muzeale pe rețelele
de socializare, în special pe pagina de Facebook a MET.
Încă de la începutul anului 2020, a fost inițiată prezentarea calendarului
tradițional românesc și a obiceiurilor tradiționale specifice zonei Transilvaniei
pe rețeaua Facebook, în vederea familiarizării publicului clujean (și nu doar)
cu legătura dintre sărbătorile religioase și substratul etnofolcloric precreștin al
acestora: „Sâmbăta părinţilor (moşii de iarnă/moşii cei mari/moşii de piftii)”;
„Dragobetele”; „Baba Dochia și Mărțișorul”; „Bunavestire (Blagoveştenia/Ziua
Cucului)”; „Duminica tânără”; „Aprilie (Prier/Florariu/Traistă‑n Băț)”; „Luna
plină şi simbolismul acesteia în cultura tradiţională românească”; „Duminica
Floriilor în satul tradițional românesc”; „Săptămâna Mare (Săptămâna Patimilor/
Săptămâna Neagră)”; „Joia Mare (Joia Neagră/Joimărița)”; „Vinerea Mare
(Vinerea Seacă/Vinerea Patimilor/Vinerea Ouălor)”; „Săptămâna Luminată”;
„Sfântul Gheorghe (Sân‑georgiu/Sânjorzu)”; „Duminica Tomei”; „Armendinul
(Maiul/Ziua Pelinului/Ziua Bețivilor)”; „Obiceiuri la formarea și desfacerea
turmei de oi”; „Constantin și Elena (Constantin Graur/Constantinul Puilor)”;
„Înălțarea Domnului (Ispasul/Paștile Cailor)”; „Rusaliile (Pogorârea Sfântului
Duh/Călușarii)”; „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul (Sf. Ioan de Vară)/Sânzienele/
Drăgaica/Ziua Soarelui”; „Sfinții Apostoli Petru și Pavel (Sânpetru de vară/
Sărbătoarea Lupilor)”; „Cosmandinul (Sf. doftori fără de arginți, Cosma și
Damian)/Ana‑Foca”, „Sfântul Pricopie (Pricopul/Precupul/Procopiile)/Ziua
Lupului”; „Sfântul Ilie (Sânt–Ilie/Sântilie)”; „Schimbarea la Față a Domnului/
Pobrajen/(P)Obrejenie”, „Adormirea Maicii Domnului”, „Tăierea Capului Sf. Ioan
Botezătorul/Sf. Ioan de Toamnă/Sf. Ioan Cap Tăiat/Ioan Taie Capul pe Varză/
Crucea Mică/Brumariul” etc. Aceste prezentări au fost însoţite de poze din arhiva
MET, reflectând sărbătorile şi obiceiurile tradiţionale respective.
În fiecare lună, au fost aduse în atenția publicului muzeal din mediul online
poze ale obiectelor din expoziţia permanentă MET, acestea fiind însoțite de
descrieri cuprinzătoare. Printre obiectele expuse pot fi enumerate: ie/inie/
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spăcel/spătoi/chimeșă/cămeșoi/ciupag/cept din satul Săsăuș, zona Hârtibaciului
(jud. Sibiu); ceramică din centrul de ceramică Vama, jud. Satu Mare; ulcior
pentru apă din satul Leheceni (com. Cărpinet, jud. Bihor); bâtă de păstor din
loc. Apahida (jud. Cluj); hârleț din loc. Tetișu (jud. Sălaj); tipar de caș din loc.
Peștera (jud. Brașov); măsură pentru cereale (merța/mierța) din loc. Merești
(jud. Harghita); cojoc săsesc din Satul Nou, com. Cetate, jud. Bistrița‑Năsăud etc.
Nu mai puțin importante sunt prezentările online ale caselor, gospodăriilor
și instalațiilor țărănești din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, precum:
instalațiile tehnice pentru obținerea uleiului (piua de ulei cu cumpene din Almaș,
jud. Arad, datând din 1925 și transferată în muzeu în 1967; piua de ulei din
Prundu Bârgăului, jud. Bistrița‑Năsăud, datând de la mijlocul secolului al XIX‑lea
și transferată în 1963 etc.); șura poligonală din Bucium, Poeni, jud. Alba, datând
din 1890 și transferată în 1956; gospodăria din Bedeciu, jud. Cluj, construită
în prima jumătate a sec. al XIX‑lea și adusă în muzeu în 1957; gospodăria din
Telciu, jud. Bistrița‑Năsăud, construită în 1841, strămutată și reorganizată în
muzeu în perioada 1967–1973; casa din Mărgău, jud. Cluj, transferată în muzeu
în anul 1975; casa cioplitorului de piatră din Almașul Mare, jud. Alba, datând
din a doua jumătate a sec. al XVIII‑lea și transferată în muzeu în 1965; șteampul
(instalație hidraulică utilizată pentru a zdrobi roca auriferă) din Bucium,
jud. Alba, construit în a doua jumătate a sec. al XIX‑lea și transferat în muzeu
în 1956; gospodăria din Galda de Sus, jud. Alba, datând din 1778 și instalată în
muzeu în perioada 1970- 1973; joagărul de la Botiza, jud. Maramureș, datând de
la sfârșitul sec. al XX‑lea și adus în muzeu în 1963; piua cu ciocane și vâltoare
din Zagra, jud. Bistrița‑Năsăud, datând din a doua jumătate a sec. al XIX‑lea și
adusă în muzeu în 1966; piua cu ciocane din Budureasa, jud. Bihor, datând din a
doua jumătate a sec. al XIX‑lea și transferată în 1963; casa olarului din Leheceni,
jud. Bihor, datând din a doua jumătate a sec. al XVIII‑lea și transferată în 1965
(descoperită de profesorul Romulus Vuia în 1929 într‑o campanie de cercetări
în zona Beiușului); dugeană de joc din Ilva Mică, jud. Bistriţa‑Năsăud, datând
din 1935; gospodăria din Imper, reprezentând Secuimea maghiară, construită în
1678 și aparţinând unui mic nobil secui etc.
Pe perioada stării de urgență, publicul muzeal a putut urmări diverse poze
din arhiva MET, sub semnăturile celebrilor Denis Galloway (artist și fotograf
etnografic scoțian) și Romulus Vuia (cadru didactic universitar, etnograf, primul
director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei și al Societății de etnografie din
Cluj‑Napoca, cercetător principal la Sectorul Etnografie al Academiei Române):
„fetițe în port de sărbătoare”, satul Lunca Cernii, jud. Hunedoara, 1927 (Denis
Galloway); „copii maghiari, jucându‑se”, satul Stana, jud. Sălaj, 1926 (Denis
Galloway); „joc de copii”, satul Ohaba, jud. Hunedoara, 1923 (Romulus Vuia);
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„joc cu surduca”, satul Poieni, jud. Hunedoara, 1923 (Romulus Vuia); „fete în port
de sărbătoare”, satul Cămârzana, Țara Oașului, cca 1930 (Denis Galloway) etc.
Prin proiectul „Aievea” (în colaborare cu Asociația Semne Cusute), publicul
clujean poate urmări periodic, pe Facebook, o serie de cămăși tradiționale
femeiești din mai multe zone etnografice, precum Banat (Banatul Sârbesc),
Bucovina, Vlașca (de ex: colecția Brătianu și Cantacuzino) etc.
În ceea ce privește oferta complementară a Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
pot fi menționate o serie de evenimente culturale, expoziții temporare și programe
bazate pe activitatea muzeală de cercetare, inovare şi antreprenoriat.
În noiembrie 2019, Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” (secția în
aer liber a MET) împlinea nouăzeci de ani de existență. În urmă cu 90 de ani,
în vara anului 1929, Romulus Vuia înfiinţa la Cluj‑Napoca primul muzeu în aer
liber din România, pe care şi‑l dorea a fi o adevărată „Grădină a Neamului“, care
să-i prezinte lumii întregi comorile civilizaţiei tradiţionale românești. Prin acest
muzeu, România devenea a noua ţară din lume deținătoare de muzee tradiționale,
reprezentând cea mai complexă şi elevată formă de valorificare a patrimoniului
cultural. Conform directorului Vuia, acest proiect amplu şi bine fundamentat
ştiinţific urma să reflecte valorile civilizaţiei tradiţionale: „Poporul român care are
una dintre cele mai strălucite civilizaţii populare, nu mai poate renunţa la realizarea
acestei măreţe «grădini a neamului», mai ales când avem deja la dispoziţie cel
mai frumos şi variat teren pentru acest scop. Nici un alt popor nu are un material
mai bogat decât al nostru. Bisericile noastre de lemn sunt adevărate minuni ale
arhitecturii populare, iar casele vechi de lemn prezintă forme originale şi arhaice cum
rar se mai întâlneşte la alte popoare. Aceste monumente ale artei noastre populare şi
ale civilizaţiei noastre autohtone sunt sortite peirei. Prin transportarea şi reclădirea
lor în Parcul Naţional, ele vor fi salvate pentru totdeauna. Acest Parc Naţional va
fi una din cele mai minunate înfăptuiri ale pământului românesc şi va arăta la un
loc icoana vieţii şi civilizaţiei poporului nostru, un popor robust de ţărani. Putem
afirma că realizarea acestui măreţ plan este nu numai o necesitate ştiinţifică, dar şi
o datorie naţională”. Evenimentul aniversar a fost marcat prin conferința „Nouă
decenii de la înființarea primului muzeu în aer liber din România”. În acest sens,
specialiștii direcției de Marketing, Comunicare și Proiecte au realizat în vara
anului 2019, împreună cu vizitatorii MET, un minunat covor aniversar în curtea
gospodăriei din Geaca (jud. Cluj), în cadrul proiectului intitulat „90 de ani țesuți
în două ițe”, covor care ulterior a fost prezentat în cadrul conferinței organizate în
noiembrie 2019.
Ca expoziții temporare, se cuvine a fi menționată „Ziua Culturii Maghiare”
(22 ianuarie), marcată anul acesta printr‑un album de fotografii, realizate în
comunități maghiare din zona Călata, la începutul sec. al XX‑lea, de către Denis
Galloway. Înregistrările sale foto au surprins atât sărbători și evenimente majore
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din ciclul vieţii, cât și bărbaţi cu expresie festivă, femei şi copii sobri sau cu zâmbete
timide. Imaginile fixează momente ale principalelor îndeletniciri casnice, zestrea
care dă măsura hărniciei şi priceperii femeilor, colacii rituali făcuţi din grâu etc.
De asemenea, expoziția „Ceramica Centrului de olari Deja” (13–29 martie
2020), organizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, cu participarea
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, a Muzeului Județean Satu Mare, a Muzeului
de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, a Fundaţiei „Kallós Zoltán” din
Răscruci, a Muzeului de Artă Populară „Ligia Alexandra Bodea” din Iaz, a
colecţionarilor din Sălaj, a Școlii „Petri Mór” din Nuşfalău și a deţinătorilor
de vase ceramice din Deja, a fost oferită publicului clujean sub formă virtuală.
Piesele au fost realizate în centrul Deja din jud. Sălaj și sunt databile din perioada
sf. sec. XIX‑ultimul sfert al sec. XX. La Cluj, expoziția a fost completată cu noi
piese colecționate în centrul Deja, la mijlocul secolului XX.
Din dorința de a-i oferi publicului vizitator un material variat și încă
neexploatat, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a marcat pentru a șaptea
oară „Ziua Universală a Iei”, organizând expoziția „Ie, cămeșoi, spăcel și alte
giuvaericale. Incursiune în lumea cămășilor tradiționale” (24 iunie-26 iulie 2020).
Astfel, publicul clujean a putut urmări o selecție de 70 de cămăși tradiționale
provenite din 53 de zone și subzone etnografice, databile din perioada mijlocul
sec. XIX‑mijlocul sec. XX, aceste piese fiind surse de inspirație creativă cu valoare
identitară deosebită.
Omagiu închinat Sfintei Fecioare Maria, expoziția „Chipul Maicii Domnului
în icoane vechi și noi” (14 august–20 septembrie 2020) a reunit peste 40 de lucrări
cu tematică mariologică, atât icoane vechi din sec. XVIII–XX, realizate de pictori
țărani, cât și icoane contemporane, pictate de copiii care au participat la tabăra
anuală organizată în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, precum și de
diverși artiști consacrați. Printre tipologiile vizuale ale Fecioarei Maria, pot fi
amintite: „Maica Domnului Hodighitria–Cea care arată Calea”, „Maica Domnului
Platytera–Orantă”, „Maica Domnului a Semnului”, „Maica Domnului Eleusa–
Tandrețea Maternă”, „Maica Domnului Galaktotrofousa–Hrănitoare de Prunc”,
„Maica Domnului Împărătiță”, „Maica Domnului Îndurerată”. De asemenea,
expoziția a înfăţişat și reprezentări care ilustrează evenimente din viața Fecioarei
Maria, precum: „Nașterea Maicii Domnului”, „Intrarea în biserică”, „Nașterea
Domnului Isus”, „Soborul Maicii Domnului”, „Buna Vestire”, „Adormirea Maicii
Domnului” etc. Din cadrul colecției MET, au fost expuse icoane pe lemn și sticlă,
aparținând diferitelor centre de pictură din Transilvania.
Nu în ultimul rând, expoziția „Dantele. Selecție din colecția de dantele a
Muzeului Industriei din Cluj” (19 august–20 septembrie 2020) a dorit să aducă
în atenția vizitatorilor o instituție muzeală clujeană aproape uitată: Muzeul
Industriei, fondat în anul 1887 și deschis vizitatorilor în 1888. Intenția muzeelor
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industriei/muzeelor tehnologice era aceea de a le oferi meșterilor și micilor
industriași atât exemple de produse comercializabile pe plan local, național și
internațional, cât și modele, materiale și unelte care să-i ajute în atingerea acestui
deziderat. Aceste muzee funcționau în strânsă legătură cu atelierele și școlile
industriale locale. În prezent, Muzeul Etnografic al Transilvaniei deține o colecție
formată din piese istorice, mostre de dantelă și piese complicate, cu o ridicată
valoare estetică. Prezentarea acestora în cadrul expoziției le‑a oferit vizitatorilor
posibilitatea de a reflecta asupra unei tehnici foarte interesante de dantelărit, și
anume, tehnica „cu ciocănele”.
Deși Muzeul Etnografic al Transilvaniei nu este principalul organizator al
unor evenimente adresate publicului larg, acesta își îndeplinește cu onoare rolul
de gazdă, fiind în bună colaborare cu diverse organizații și instituții culturale din
Cluj‑Napoca. Printre evenimentele găzduite în parcul etnografic, pot fi amintite:
Aia la Sat (20 iunie, 25 iulie, 5–6 septembrie și 1–4 octombrie 2020), expoziție
de artiști locali organizată de Asociația Aia, Rehab Nation și Atelier Café;
Târgul producătorilor locali | TIFF 2020 (4–9 august 2020), proiect TIFF 2020,
organizat în parteneriat cu Made in Cluj; și Jazz in the Park: Tiny Version (18–20
septembrie 2020), parte a proiectului Jazz in the Park Special Series organizat de
Asociația Fapte.
Tot la partea de ofertă complementară, pot fi menționate și programele/
proiectele bazate pe activitatea muzeală de cercetare, precum proiectele finanțate
prin Granturile SEE 2014–2021, în cadrul Programului RO‑CULTURA: „Tehnici
inovative în valorificarea patrimoniului cultural. Icoanele de pe Valea Sebeșului
din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei” și „Biserica lui Horea – un
patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul
al XVIII‑lea prin intermediul realității virtuale”. Primul proiect și‑a propus să
optimizeze gradul de punere în valoare a icoanelor pe sticlă provenite din Valea
Sebeșului, utilizând tehnicile inovative din domeniul realității virtuale pentru
explorarea completă a picturii și realizarea unor expoziții virtuale. Acest proiect are
un accentuat caracter inovator, prin folosirea tehnologiei digitale în documentarea
și promovarea unor elemente tradiționale, precum icoanele țărănești, elemente de
referință pentru patrimoniul cultural al României. Imaginile realizate prin proiect
vor avea un înalt grad de detaliere, corespunzătoare exigențelor tot mai mari ale
publicului vizitator de expoziții virtuale, asigurând un înalt grad de interactivitate,
prin intermediul aplicațiilor și al tehnologiilor achiziționate. Cel de‑al doilea
proiect și‑a propus să ducă la un nivel mai înalt activitatea de punere în valoare
a monumentului „Biserica lui Horea”, prin utilizarea tehnicilor inovative din
domeniul realității virtuale, în vederea explorării complete a picturii, structurii
și tehnicilor de construcție. Și cel de‑al doilea proiect are un caracter inovator,
promovând un obiectiv definitoriu pentru patrimoniul cultural al României,
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modelele 3D realizate în cadrul proiectului având un grad ridicat de detaliere,
pentru a-i oferi vizitatorului o experiență completă în mediul virtual. Rezultatele
așteptate ale proiectului sunt: restaurarea și conservarea în vederea expunerii
bunurilor de patrimoniu mobil legate de istoria bisericii din Cizer; realizarea
unei expoziții inovative de prezentare prin intermediul tehnicilor realității
virtuale a patrimoniului Muzeului Etnografic al Transilvaniei cu mijloace tehnice
atractive si interactive; asigurarea sustenabilității și a continuității în promovarea
obiectivului restaurat în cadrul proiectului „Restaurare‑conservare și punere în
valoare a bisericilor Cizer și Petrind”. Scopul ambelor proiecte, pe termen mediu
și lung, este acela de a contribui la valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
și la dezvoltarea turismului cultural din zona Transilvaniei.
Tot ca ofertă complementară, poate fi menționată colaborarea Muzeului
Etnografic al Transilvaniei cu Universitatea Babeș‑Bolyai, în cadrul proiectelor
ToMiMEUs (ctr. 2019–1‑RO01‑KA202–063245) și POCU 124146.
Proiectul de parteneriat strategic cu beneficiari multipli, Towards a
Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities
(acronim ToMiMEUs), cu durata 01.09.2019 – 31.08.2022, a fost propus în cadrul
Programului Erasmus+, de către un consorțiu de patru muzee, format din Muzeul
Etnografic al Transilvaniei Cluj‑Napoca, Muzeul Cicladic din Atena (Cicladic
Museum Athens), Casa Patrimoniului Maghiar din Budapesta (Hungarian Heritage
House Budapest), Muzeul Căilor Ferate din Istanbul (Istanbul Railway Museum),
împreună cu patru universități, și anume, Universitatea din Tessalia (University
of Thessaly‑UTH), Grecia, Universitatea din Istanbul (Istanbul University),
Turcia, Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj‑Napoca și Universitatea
„Eötvös Loránd” („Eötvös Loránd” University–ELTE) din Budapesta, Ungaria.
Nevoia de colaborare și parteneriate inter‑agenții stă la baza prezentului proiect,
care își propune să reducă distanța dintre muzee și persoanele cu deficiențe de
vedere și auz. Obiectivul general al acestui proiect este inovația, dar obiectivele
specifice sunt următoarele: să le permită angajaţilor muzeali să devină conștienți
și să‑și actualizeze cunoștințele cu privire la barierele care împiedică accesul
vizitatorilor cu deficiențe de vedere și auz în muzee, precum și tehnicile care pot
spori accesul și incluziunea acestor persoane în muzee; să creeze oportunități de
învățare, culturale și sociale pentru persoanele cu deficiențe de vedere și auz și să
le permită acestora să dobândească abilitățile de a‑și apăra drepturile ca vizitatori
ai unui muzeu incluziv; să promoveze colaborarea între muzee, școli și asociații
de persoane cu deficiențe de vedere și auz; să indice cele mai bune practici și
îndrumări pentru dezvoltarea unui muzeu accesibil și incluziv pentru vizitatorii
cu deficiențe de vedere și auz. De asemenea, proiectul intenționează crearea
unui parteneriat cu Rețeaua Organizațiilor Muzeale Europene (the Network of
European Museums Organisation – NEMO) care poate contribui la realizarea
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obiectivelor acestui proiect și la diseminarea rezultatelor. Partenerii silențioși
ai proiectului vor fi școlile speciale pentru elevi cu deficiențe de vedere și auz.
Principalele activități ale ToMiMEUs sunt legate de management, asigurare
și evaluare, dezvoltarea unui studiu de evaluare a nevoilor, a unei programe
și a portalului ToMiMEUs, organizarea evenimentelor de staff training în
comun pentru angajații muzeului, dezvoltarea programelor muzeale accesibile,
organizarea vizitelor muzeale și a activităților incluzive, și dezvoltarea bunelor
practici și a orientărilor și recomandărilor de politici și activități de diseminare.
Rezultatele preconizate ale ToMiMEUs includ un studiu de evaluare a nevoilor
persoanelor cu aceste deficiențe, programa, videoclipurile legate de training și
cele legate de dezvoltarea conținutului muzeal diferit, ghidul de bune practici,
precum și orientările și recomandările de politici. Acest proiect se va finaliza la
finele lunii august 2022.
Proiectul de tutoriat POCU 124146 („Cercetare doctorală și postdoctorală
de calitate, inovativă şi relevantă pentru piața muncii”) se derulează în perioada
aprilie‑septembrie 2020. Prin intermediul experților de stagii practică/tutorilor POCU (angajați permanenți ai MET), instituția muzeală poate contribui la
dezvoltarea unui model inovativ de formare profesională a tinerilor cercetători,
menit să genereze transferul cognitiv, prin sesiuni teoretice și practice, cu accent
pe abordarea hands‑on; la formarea unor competențe antreprenoriale bazate pe
cerințele și exigențele pieței muncii și aflate în strânsă legătură cu nevoile de flexibilizare a carierei de cercetător; la asigurarea derulării programului de formare
antreprenorială în cadrul proiectului POCU 124146; la feedback‑ul doctoranzilor/cercetătorilor participanți la stagiile de practică; și nu în ultimul rând, la
elaborarea propunerilor de îmbunătățire/follow‑up a programului antreprenorial. În perioada stării de urgență, activitatea de mentorat antreprenorial a fost
coordonată prin stabilirea de activități online de cercetare a site‑ului MET, a paginilor de Facebook MET, a anuarelor MET, a diverselor fișe de prezentare, precum
și prin urmărirea îndeplinirii acestora. Astfel, au avut loc discuții cu practicanții
pe platforma online, în cadrul cărora au fost abordate teme de marketing muzeal,
cercetare și antreprenoriat în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. De asemenea, au fost discutate și analizate proiectele de antreprenoriat și posibilitățile
de practică în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Experții POCU au
întocmit o serie de documente, printre care: fișă de prezentare a instituției de
practică, astfel doctoranzii/cercetătorii familiarizându‑se cu tipurile de activităţi
ale MET; fișă de prezentare a secțiilor din cadrul instituției de practică, doctoranzii/cercetătorii familiarizându‑se cu specificul fiecărei secții din cadrul MET; fișă
de prezentare a proiectelor MET, doctoranzii/cercetătorii familiarizându‑se cu
partea de antreprenoriat și cu specificul proiectelor MET; fișă de proiect cu finanțare nerambursabilă, în vederea familiarizării doctoranzilor/cercetătorilor cu cei
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mai importanți pași în redactarea și accesarea unui proiect cultural cu finanțare
nerambursabilă; fișă de prezentare a regulamentului pentru vizitatori din cadrul
instituției de practică, doctoranzii/cercetătorii familiarizându‑se cu regulile de
vizitare a muzeului etnografic; materiale bibliografice în formă printată pentru
a-i sprijini în cercetările doctorale; fişe de propuneri de activități online, care să
corespundă exigenţelor prevăzute în acordul de practică; rapoarte lunare de activitate cu anexe şi fişe lunare de pontaj. Tot experților le‑a revenit responsabilitatea
de a verifica și aviza fișele lunare de activitate ale practicanţilor din cadrul proiectului. În această perioadă, s‑a menţinut contactul cu echipa de proiect (echipa
multidisciplinară), în vederea bunei derulări a componentei practice a formării
antreprenoriale, întocmindu‑se liste de convorbiri (pe e‑mail şi telefonice) şi probleme discutate.
În perioada stării de alertă, au avut loc mai multe întâlniri directe în incinta
muzeului, în cadrul cărora doctoranzii/cercetătorii au fost implicați într‑o serie
de activități care nu puteau fi realizate în mediul online. Cu respectarea condițiilor
impuse de combaterea pandemiei COVID-19, au fost vizitate secția pavilionară
și biblioteca MET, le‑au fost oferite doctoranzilor materiale bibliografice în
formă printată pentru a-i ajuta în cercetările lor doctorale și în proiectele de
antreprenoriat. De asemenea, doctoranzii au fost implicați și în activitatea de
reorganizare a bibliotecii MET. Prin această activitate, doctoranzilor li s‑a permis
accesul direct și la alte publicații (în afara anuarelor MET), acestea fiindu‑le foarte
utile în completarea cercetărilor doctorale și a proiectelor de antreprenoriat.
Nu mai puțin relevantă este oferta muzeală suplimentară, aceasta fiind strâns
legată de politica de promovare. Multe muzee din țară se limitează la realizarea
unor mici ghiduri ale instituţiei, a unor afişe, cataloage de expoziţie şi pliante care
se distribuie în cadrul muzeului. Dar promovarea produselor muzeale trebuie să
fie o activitate mult mai complexă, deoarece aceasta are rolul de a atinge obiective
multiple: informare, stimularea interesului, extinderea segmentului vizat, sensibilizarea publicului, determinarea participării publicului/comunităţii locale la
acțiunile instituției muzeale, creşterea încrederii în calitatea manifestărilor culturale, menţinerea educaţiei şi a culturii în prim‑planul vieţii publice etc. Pentru a
avea succes, oferta suplimentară trebuie să fie clară, sinceră, consistentă, morală,
legală și raportată la nevoile publicului‑ţintă. Aceasta trebuie să ofere garanţii în
vederea creşterii încrederii publicului consumator în produsele instituției muzeale (Zbuchea, 2008: 215).
În încheiere, în vederea înnoirii și diversificării ofertei muzeale suplimentare,
consider că ar putea fi binevenită crearea mascotei muzeale „Fiona, măgărușa
MET”. Această idee mi‑a venit analizând parteneriatul îndelungat dintre Muzeul
Etnografic al Transilvaniei și Universitatea Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, care de
câțiva ani buni deja și‑a creat propria mascotă, și anume „ursul UBB” sau „UBBear”,
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prezent la toate manifestările adresate studenților Universității Babeș‑Bolyai.
Astfel, „Fiona, măgărușa MET” s‑ar putea adresa, în primul rând, familiilor cu
copii, deoarece acestea vizitează cel mai des Parcul Etnografic Național „Romulus
Vuia”, dar și întregii comunități clujene şi vizitatorilor naţionali şi internaţionali
iubitori de animale de casă. În acest sens, „Fiona” ar putea fi accesată nu doar ca
animăluț vesel și prietenos care așteaptă cu nerăbdare să primească mere, morcovi
şi porumb din partea familiilor cu copii care vizitează parcul etnografic, ci și sub
forma unei game variate de produse‑suvenir, precum jucării și brelocuri de pluș,
tricouri, șepci, căni, farfurii etc., care le‑ar putea crea vizitatorilor de toate vârstele
impresii foarte plăcute și dorința de a reveni mereu în acest parc etnografic unic
în județul Cluj.
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AFACEREA ARTEI. NEGOȚ CU ARTĂ ȘI ARTIȘTI
ÎN EPOCA MODERNĂ
SILVIA SUCIU
Silvia’s Art Gallery Cluj‑Napoca
Acum e momentul de a cumpăra tablouri. Pictorii crapă de foame.
N‑au niciun gologan, niciun gologan…(Maupassant, 2010: cap. 6)
L’affaire de l’art
Le marché d’art dans l’époque moderne
La deuxième partie du 19ème siècle a marqué une époque sans précédent de
l’expression esthétique et des moyens de vendre les produits artistiques. La
révolution des impressionnistes a changé pour toujours la technique et l’image de
la peinture. L’exposition de 1874 des impressionnistes–Auguste Renoir, Claude
Monet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Armand Guillaumin,
Bethe Morisot–de l’atelier du photographe Nadar du Boulevard des Capucines
avait choqué le publique qui accusait le caractère indéfini de leurs œuvres et les
expositions suivantes ont suscité les mêmes critiques. La peinture de Claude
Monet, «Impression, soleil levant», a donné le nom de ce groupe d’artistes
considérés souvent « intransigeants » et « révolutionnaires ». Plus de 30 ans ont
dû passer pour que leur création soit acceptée.
Comme dans les époques antérieures, l’art était destiné à une clientèle riche et
représentait un moyen de montrer le rang, la vertu et la grandeur de ceux qui
le possédaient. Paul Durand‑Ruel, Ambroise Vollard et la famille Wildenstein
ont changé radicalement le commerce d’art et leurs nouvelles techniques
de commerce se trouvent à la base de la distribution des arts plastiques dans
l’époque contemporaine. Ils ont soutenu l’Impressionnisme et l’ont transformé
dans un « mode » et un courant artistique en vogue. Ils ont formé une nouvelle
catégorie des collectionneurs qui ont commencé à comprendre ce mouvement
nouveau. Paul Durand‑Ruel a introduit la peinture des impressionnistes dans les
États‑Unis et a marqué leur reconnaissance internationale. Les nouveaux‑riches
américains ont prouvé de l’appétit pour cet art révolutionnaire et sont devenus les
bénéficiaires parfaits de ce mouvement, avant que les français l’acceptent.
Mots clés: époque moderne, marché d’art, Impressionnisme, les États‑Unis,
collection
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nceputul avangardei este considerat de unii istorici de artă tocmai
momentul anilor 1870, când impresioniștii fac încercări fără precedent de
a expune în cadrul unor manifestări independente și de a intra pe piața de artă
exclusiv printr‑un efort personal sau prin contribuția încă sfioasă a dealerilor și
galeriilor de artă. Termenul „avangardă” se referă la un grup de artiști care „luptă
împotriva formelor și tradițiilor consacrate”, o mișcare artistică inovatoare și
experimentală, „având un rol de precursor pentru alte mișcări moderniste” (Dex
online). Prin atitudinea lor plastică și prin spiritul lor individualist, Impresioniștii
sfidează ierarhia și subminează puterea Salonului, deschizând noi oportunități
de dezvoltare a pieței prin încurajarea apariției galeriilor de artă. De aceea, erau
adesea numiți „revoltați” și „intransigenți”, cum îi descrie Albert Wolff în Le
Figaro, în 1876 (Renoir, 1962: 141). Acest gest novator duce, în secolul al XX‑lea,
la evoluția sistemului de distribuție a artelor plastice și a însemnat sfârșitul
influenței juriului academic.
Comerțul de artă din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea viza clientela
bogată: „ideea de artă ca investiție căpătase consistență și se știa că investițiile
care aduceau cele mai mari profituri erau cele în opere de artiști contemporani”
(Hook, 2017: 154). Impresioniștii erau contemporani, însă publicul vizat nu
înțelegea creația lor. În ciuda eforturilor impresioniștilor de a satisface dorințele
potențialilor cumpărători, publicul a fost amuzat la vederea lucrărilor din expoziția
din 1874 de pe Boulevard des Capucines, acuzând caracterul „neterminat” al
acestora. Datorită interdependenței dintre artă și putere, care se crease timp de
mai mult de patru sute de ani, artiștii au fost acuzați că ar fi niște rebeli politici,
în ciuda mesajului lor apolitic și neprovocator. Principalul lucru pe care îl vizau
impresioniștii era să își vândă tablourile și acestea să ajungă în salonul clasei de
mijloc, categorie socială care constituia un volum mult mai mare față de publicul
precedent al artei. Mărimea lucrărilor din galeria de pe Boulevard des Capucines
este semnificativ redusă și era adaptată spațiului de expunere vizat.
Însă s‑a dovedit dificil să schimbi preferințele artistice ale unui segment
conservator, cum era consumatorul de lux din ultimul sfert al secolului al XIX‑lea,
succesul lor survenind câteva decade mai târziu.
În realitate, abia pe la 1880, impresioniștii, printr‑o serie de opere fermecătoare, în
care se fac cronicarii și ilustratorii timpului lor, vor face ca subiectele contemporane
să câștige definitiv bătălia, dacă nu în fața publicului contemporan, cel puțin în fața
generațiilor viitoare. (Francastel, 1970: 138)

Pentru publicul contemporan, arta impresioniștilor era o artă stranie și
șocantă. Expoziția din 1874 a oferit ocazia numeroșilor ilustratori din epocă să
abordeze acest eveniment sub aspect caricatural, cum este și caricatura „Le peintre
impressionniste” apărută în „Charivari”, sub pseudonimul Cham (1874; Fig. 1).
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Impresioniștii nu pictau pentru cei cărora nu le plăceau picturile lor, ci pentru
acea mână de oameni care le admirau, cum sublinia Auguste Renoir. Iar în asta
consta libertatea lor.
Noi nu lucrăm pentru critici, pentru dealeri, sau chiar pentru colecționari, în
general, ci doar pentru jumătatea de duzină de pictori care sunt competenți să judece
eforturile noastre, (...) pentru Dl. Choquet, Dl. Gangnat și pentru necunoscuții de
pe stradă care se opresc în fața ferestrei unui negustor de tablouri și își oferă două
minute de plăcere să ne admire picturile. (Renoir, 1962: 148)

Cu siguranță că printre aceștia se număra și modelul Domnului Walter,
diectorul ziarului „La Vie Française”, care deschide „ușa peșterii” în fața
personajului principal al lui Maupassant, Georges Duroy: „Aici e salonul meu
pătrat. În acest moment cumpăr [tablouri] de‑ale tinerilor, de‑ale celor mai tineri,
așteptând ca autorii lor să ajungă celebri” (Maupassant, 2010: cap. 6). De altfel,
Guy de Maupassant a trăit efervescența Parisului din vremea impresioniștilor;
multe pasaje din opera lui par a descrie în cuvinte lucrările unor artiști ca Claude
Monet, Edgar Degas, Édouard Manet (Fig. 2) sau Henri de Toulouse‑Lautrec.
Pentru artiștii și colecținarii care au susținut această mișcare, Impresionismul
a fost o modă, un curent en vogue: „…prin evidențierea momentului prezent ca
paradigmă a operei de artă, impresionismul a însemnat momentul și locul modei
și a modernității aflate într‑un moment dificil prin efemeritatea și receptarea lui”
(Hillaire, 2008: 73).
După prima expoziție din 1874, grupul impresioniștilor a continuat să
organizeze cel puțin o expoziție de grup o dată la doi ani, iar de acum încolo
artiștii vor resimți susținerea fermă a lui Paul Durand‑Ruel. A doua expoziție
are loc în 1876, a treia și a patra în 1877 și 1879; pentru expoziția din 1879 (10
aprilie-11 mai 1879), alături de termenul „impresioniști”, Degas l‑a sugerat și pe
acela de „independent”. La această manifestare, li se alătură Gustave Caillebotte
și Mary Cassatt, care se aliniază principiilor estetice ale colegilor ei, expunând în
rame „violente”, verzi și roșii. Conștientă de importanța vânzării lucrărilor, Mary
Cassatt și‑a invitat la această manifestare prietenii, încurajându-i să cumpere
lucrările contemporanilor.
În 1878, criticul și istoricul de artă Théodore Duret publica un text esențial
pentru promovarea Impresioniștilor–„Les Peintres Impresionistes”–situându‑se
de partea lor și invitându-i și pe alții să li se alăture: „La început am format o mică
sectă, iar azi suntem ca o biserică; numărul nostru crește și creăm noi prozeliți.
Vă asigur că vă veți simți într‑o companie deosebită în societatea noastră” (Duret,
1878: 8). Prea puțini „prozeliți” au urmat atunci îndemnul lui Théodore Duret.
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La expoziția din 1–30 aprilie 1880, Monet a părăsit grupul impresioniștilor.
Grupului impresionist i se alătură Paul Gauguin, elevul lui Pissaro. În expoziția
din 1881 (2 aprilie-1 mai), au revenit impresioniștii mai vechi, care părăsiseră
temporar grupul din diverse motive: Monet, Renoir, Sisley, Pissarro și Morisot.
O nouă generație de impresioniști se alătură expoziției impresioniștilor din 1886:
Odilon Redon, Georges Seurat și Paul Signac. Expoziția din 1886 a fost ultima,
punând capăt unui șir impresionant de manifestări care au adunat un grup
considerabil de artiști. Noutatea pe care au adus‑o aceștia a fost impunerea în
conștiința publicului a unei noi grupări, prin prezentarea anuală a lucrărilor lor,
ca grup, timp de 12 ani (din 1874 în 1886).
Prin gestul lor fără precedent, acești tineri îndrăzneți se adresau unei noi
categorii de colecționari și comercianți dornici să profite și să investească în
această formă de artă. Astfel, Impresioniștii s‑au întors către o categorie de public
care avea deschiderea necesară să înțeleagă noile tendințe în artă și, mai mult,
puteau să influențeze un public conservator să accepte noua artă: negustorii de
artă. La sfârșitul expoziției din 1874, artiștii au constatat că scăzuseră comenzile
pentru portrete. Până în 1886, un număr redus de colecționari au cumpărat
lucrările lor: „partizanii credincioși precum Choquet, [Marguerite] Charpentier,
Caillebotte, Bérard, Gachet și alții cumpăraseră tot ce au putut, iar pereții lor
erau deja acoperiți cu lucrările Noii Școli” (Renoir, 1962: 157). Restul publicului
a cumpărat lucrările artiștilor la prețuri mediocre (300 de franci), în timp ce
artiștii care expuneau la Salon vindeau la prețuri mari, erau premiați cu medalii
și locuiau în case somptuoase.
Existența impresioniștilor nu mai depindea acum de juriul Salonului, ci de
dealerii lor, în principal Paul Durand‑Ruel și, după 1890, Ambroise Vollard, a
căror susținere a fost notabilă când nimeni nu le dădea credit. Lor li s‑au mai
adăugat câțiva galeriști și negustori de artă, printre care Louis Martinet, Le Barc
De Buteville, Père Tanguy sau Emile Murer, un plăcintar, proprietarul unui
restaurant unde Alfred Sisley, Auguste Renoir și Armand Guillaumin obișnuiau
să ia prânzul zilnic. Cum aceștia nu aveau cu ce plăti, Emile Murer a acceptat ca
aceștia să‑și plătească datoriile prin lucrări și „i‑a ajutat pe artiști în cele mai mai
grele momente ale lor când erau dispuși să accepte orice” (Bernier, 1979: 45–46).
După 1920, lor li se alătură Georges Wildenstein, René Gimpel și Germain
Seligman, care deschide la New York galeria C.de Haucke&Co, în 1926. Dintre
aceștia, Paul Durand‑Ruel și Ambroise Vollard au dovedit un talent extraordinar
în promovarea și comercializarea impresioniștilor.
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1. PAUL DURAND‑RUEL
OMUL CARE I‑A FĂCUT PE IMPRESIONIȘTI
După ce am cumpărat atâția Monet și Renoir,
aș fi fost ruinat. (Paul Durand‑Ruel)

Paul Durand‑Ruel (Fig. 3) a fost un „pionier” căruia tagma negustorilor de
artă îi datorează enorm, un „omuleț cu mustață și cu niște ochi care văd tot”
(Wildenstein, Stavridès, f.a.: 59), cum și‑l amintește Daniel Wildenstein.
A fost cel dintâi dealer de artă preocupat să ofere explicații, să‑și educe clientela
în dificila artă contemporană. [...] A fost și cel dintâi dealer care a luat poziție
față de noua mișcare artistică: a pus bazele unul șablon comercial, acela de a
achiziționa lucrări de la artiști tineri, nedescoperiți, și de a câștiga bani pe măsură
ce ei deveneau consacrați. A profitat de acel decalaj care apare, în mod fericit, între
prețul obiectului achiziționat timpuriu și prețul lui de mai târziu. Durand‑Ruel a
identificat în Impresionism acea școală de pictură capabilă de un asemenea miracol.
(Hook, 2017: 174)

Tânărul Durand‑Ruel (1831–1922) preluase în 1865 afacerea cu tablouri a
tatălui său, clădind o afacere de succes cu lucrări realizate de Eugène Delacroix
și de pictorii Școlii de la Barbizon: Camille Corot, Charles‑François Daubigny,
Théodore Rousseau, Jules Dupré, Diaz de la Peña, François Millet.
În 1870, avea loc la Londra întâlnirea care avea să schimbe soarta
Impresioniștilor și pe a negustorului Durand‑Ruel. Aflat în Anglia datorită
Războiului Franco‑Prusac, Durand‑Ruel deschide aici o galerie de artă și îl
întâlnește pe Charles‑François Daubigny (1817–1887), un reprezentant de seamă
al Școlii de la Barbizon, în cadrul căreia a lucrat și românul Nicolae Grigorescu
din toamna anului 1861 până în vara lui 1863, când Grigorescu a lucrat, cu
intermitențe, alături de Jean‑François Millet, Camille Corot și Daubigny (Brezianu,
1959: 68–82). În 1870, la Londra, Daubigny îi face cunoștință cu Camille Pissaro,
Alfred Sisley și Claude Monet. În fața pânzelor lui Claude Monet, Daubigny îl
încurajează pe Durand‑Ruel să investească în el: „Cumpărați. Mă angajez să le
răscumpăr pe cele pe care nu le veți putea vinde și să vă dau pictură de‑a mea
în schimb, deoarece o preferați” (Bernier, 1979: 47). Durand‑Ruel a cumpărat
lucrările lui Monet, dar nu le‑a trimis lui Daubigny spre a fi răscumpărate, întrucât
a văzut în pictura impresioniștilor o imensă forță artistică, o estetică cu potențialul
de a ajunge en vogue, o plastică accesibilă lui și pe care o putea explica publicului
galeriei sale. În 1872, a organizat la Londra prima expoziție a lui Camille Pissaro,
Claude Monet și James Abbott McNeill Whistler (un american expatriat care trăia
la Londra).

https://biblioteca-digitala.ro

264

Silvia SUCIU

Durand‑Ruel a cumpărat înainte de anul 1870 lucrări de Manet, Renoir,
Degas și a subliniat importanța lui Pissaro, Degas, Manet și Monet la Salonul din
1870, în „Revue Internationale de l’Art et de la Curiosité” (editată și finanțată de
însuși Durand‑Ruel și publicată de Ernest Feydeau). În 1870, Paul Durand‑Ruel
a făcut două vizite în atelierul lui Édouard Manet, de unde cumpără un număr
impresionant de lucrări: toate cele 23 de lucrări aflate în atelierul artistului (pentru
care a plătit 34.500 de franci), iar câteva zile mai târziu alte șase lucrări „dispersate
pe la prietenii pictorului, pe care acesta le ceruse în mare grabă” (Bernier, 1979:
47), și pentru care a plătit între 500 și 3.000 de franci pe tablou. Durand‑Ruel a
cumpărat lucrările lui Manet parțial cu bani lichizi, parțial pe credit. Ulterior,
Durand‑Ruel a mai cumpărat lucrări de la Manet, dar nu în mod regulat, cum a
făcut‑o cu impresioniștii (Zarobell, 2015: 85–86).
Obișnuia să viziteze atelierele artiștilor înainte de Salon și să cumpere lucrările
care i se părea că vor avea succes. Astfel, din 1860 și până în 1874, „un număr
destul de considerabil dintre lucrările care au făcut vâlvă în Saloane–inclusiv
câteva dintre cele care au câștigat medalii‑fuseseră achiziționate de mine de la
artiști, în avans” (Hook, 2016: 155).
Începuturile impresionismului la Paris
Începând cu anul 1870, Durand‑Ruel a adus o seamă de inovații care au
revoluționat piața de artă, găsind răspunsuri la întrebarea cum se evaluează
lucrările artiștilor contemporani și cum se stabilesc acei artiști care sunt
simboluri ale generației lor și care vor aduce profit pentru investitori. Pentru el,
„contemporanii” erau pictorii impresioniști; cu flerul unui negustor, el i‑a ales pe
Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissaro, Auguste Renoir (Fig. 4), Alfred
Sisley, Edgar Degas. A investit în lucrările acestora sume considerabile, lucru
riscant având în vedere reticența publicului pentru lucrările lor. Durand‑Ruel a
făcut un stoc din lucrările acestora, i‑a susținut prin organizarea de expoziții, prin
prezentarea lucrărilor potențialilor cumpărători, până când aceștia au început
să vină să ceară lucrările impresioniștilor. Mulți clienți și prieteni de‑ai lui îl
considerau nebun.
Revenit la Paris în 1873, Durand‑Ruel realizează o expoziție personală a lui
James Abbott McNeill Whistler: „portrete surprinzătoare și variații de o infinită
delicatețe ale tentelor crepusculare, difuze, vaporoase, imposibil de perceput
ziua sau noaptea” (Duranty, 1988: 26). Durand‑Ruel a finanțat prima expoziție
impresionistă din 1874, din atelierul lui Félix Nadar, și pe cele care vor urma.
Auguste Renoir îl vedea ca pe un „misionar, a cărui religie era pictura” (Renoir,
1962: 225). Din acest moment, destinul și bunăstarea lui Durand‑Ruel și cele
ale impresioniștilor aveau să fie legate. În vremea când impresioniștii nu aveau
mulți adepți și colecționari de partea lor, Paul Durand‑Ruel organizează mai
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multe expoziții ale „tinerei școli de pictură” în galeria sa de pe Rue Le Pelletier,
oferindu‑le impresioniștilor posibilitatea de a merge înainte. Prima expoziție
de la galeria lui, în 1876, este primită de presă și de publicul larg ca și celelalte
expoziții impresioniste–cu ostilitate și considerată chiar periculoasă. La 2 aprilie
1876, Pierre Wolff publica un articol în Le Figaro:
Cinci sau șase lunatici–printre care și o femeie – (...) mânjesc o pânză cu culori
și o semnează. Nebunii de la azilul Ville‑Evrard ar face la fel cu pietrele de pe
drum în care ar vedea diamante. Un spectacol oribil de vanitate transformată în
nebunie. (...)
Această colecție de vulgarități a fost expusă public, fără a se ține seama de posibilele
consecințe fatale pe care le‑ar putea provoca. Chiar ieri, un om a fost arestat pentru
că lua la bătaie trecătorii de pe strada Le Pelletier, după ce a părăsit expoziția.
(Renoir, 1962: 141–142)

Însă acest gen de articole nu i‑au descurajat nici pe artiști, nici pe susținătorul
lor; din contră, toți erau ghidați de ideea obsesivă de a expune lucrările și a le
arăta în cât mai multe locuri, până în momentul în care aveau să atingă adevăratul
lor public. Fără Durand‑Ruel, impresioniștii ar fi murit de foame. Renoir obișnuia
să spună despre el: „Nu am fi supraviețuit fără el. (...) Entuziasmul era binevenit,
dar nu umplea stomacul” (Renoir, 1962: 140). Și avea dreptate, pentru că, în
lipsa mijloacelor financiare, artiștii locuiau și mâncau pe credit, profitau de orice
invitație la cină și trăiau la limita posibiltăților.
Totuși, ce l‑a determinat pe acest negustor să își consacre întrega energie în
promovarea acestei picturi?
Culoarea [lor] splendidă, finețea și armonia, (...) triumful artei moderne asupra
celei academice... ele mi‑au deschis pentru totdeauna ochii și mi‑au întărit ideea
că aș putea fi capabil, în felul meu modest, să aduc un serviciu mărunt artiștilor
adevărați, ajutându-i să fie mai bine înțeleși și apreciați.” (Hook, 2017: 156)

Prin eforturile acestui om capabil și îndrăzneț, problemele financiare ale
impresioniștilor au fost ușurate, iar el a făcut astfel un loc picturii lor în istoria
modernă. Artiștii și‑au dat seama că era mai bine să lase în seama lui problemele
vânzării, și ei să se ocupe doar de pictură. Durand‑Ruel inventase o nouă meserie,
și „acuitatea lui de a face afaceri era pusă în slujba geniului creator al pictorilor,
iar această combinație i‑a conferit Parisului strălucirea artistică neegalată de la
Renașterea italiană” (Renoir, 1962: 161). Deși publicul francez nu s‑a arătat la
început atât de entuziasmat de „strălucirea” acestor picturi!!!
Într‑o epocă în care pictorii impresioniști erau respinși și refuzați atât
de public, cât și de instanțele oficiale, Durand‑Ruel și‑a asumat un risc fără
precedent, dovedindu‑se „un om de acțiune aidoma cuceritorului, un om cu
judecată aidoma criticului, un om pasionat aidoma apostolului” (Hook, 2017: 5).
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La începutul mișcării impresioniste, a încheiat un târg cu artiștii, oferindu‑se să
le plătească o bursă anuală în schimbul producției lor. Astfel, artiștii puteau să
lucreze și să trăiască liniștiți, iar grijile deveneau ale negustorului, care trebuia să
găsească soluții să le plaseze lucrările.
În 1876, Durand‑Ruel organizează o a doua expoziție a impresioniștilor–
numită retrospectiv „Exposition des Impressionnistes”–în galeria lui și, lucru
foarte important, îi susține financiar cumpărându‑le lucrările. Cu prilejul
expoziției din 1876, Duranty scrie o broșură despre pictura lor–„La Nouvelle
peinture: à propos du groupe d’artistes qui expose dans les galeries Durand‑Ruel”
(1876); Duranty era prieten cu mulți dintre artiști și frecventa adesea întâlnirile
impresioniștilor de la Café Guerbois. Vorbind despre pictura impresioniștilor și
despre recunoașterea lor publică, Duranty adoptă poziția anti‑academică proprie
acestor artiști și cere abolirea ceremoniei oficiale, a acordării premiilor oficiale, a
sistemului universitar artistic...
Dezbaterea se duce într‑adevăr între arta veche și arta nouă, între pictura veche și
pictura nouă. Ideea expusă la galeriile Durand‑Ruel nu are adversari decât la Școală
și la Institut. Doar acolo ea poate, trebuie și dorește să creeze prozeliți. Și doar la
Școală și la Institut această Idee își poate face dreptate. (Duranty, 1988: 22)

Pentru că fusese primul, Durand‑Ruel cumpăra ieftin și vindea scump. Prețul
pe care Durand‑Ruel îl cerea, la rândul lui, cumpărătorilor, era considerabil mai
mare, îndemnându-i și pe artiști să le ceară celorlalți mai mult, după cum reiese
dintr‑o discuție avută cu Pissarro: „Știu că mi‑ai vândut pictura pe o mie de
franci. Dar dacă i‑o vinzi oricui altul trebuie să-i ceri trei mii, deoarece acesta este
prețul cerut de mine pentru picturile tale. Sistemul nu funcționează altfel” (Hook,
2017: 99).
Entuziasmul pentru pictura impresionistă a „prins” în Franța abia la sfârșitul
anilor 1880, prin recunoașterea publică a lui Auguste Renoir, Camille Pissarro și
Claude Monet. Din 1890 în 1922, Paul Durand‑Ruel a realizat la Paris peste 200 de
expoziții ale impresioniștilor, cumpărând în număr masiv lucrările acestor artiști.
„Cucerirea” publicului parizian a însemnat o victorie extraordinară pentru acest
om considerat nebun în 1870, când își lega destinul de cel al impresioniștilor.
Durand‑Ruel și Gara Saint‑Lazare
În 1877, Claude Monet îi mărturisește lui Renoir: „Am o idee. Gara
Saint‑Lazare! O voi picta fix în momentul în care trenurile pornesc, cu fumul
care iese din coșuri, atât de gros că de‑abia dacă mai poți vedea ceva. E un loc
fascinant...” (Renoir, 1962: 157). Pentru a‑și pune proiectul în practică, Monet îi
cere o audiență șefului gării, spunându-i că a ales‑o pe aceasta îi defavoarea Gării
de Nord.
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Deși nu înțelegea prea multă pictură, directorul a fost flatat de idee și a pus în
mișcare întregul personal pentru a satisface dorințele artistului: trenurile au fost
oprite și mecanicii înfundau locomotivele cu cărbuni pentru a-i oferi lui Monet tot
fumul de care avea nevoie (Fig. 5). La sfârșitul ședinței, pictorul a plecat mulțumit,
cu o duzină de tablouri sub braț și în admirația directorului și a personalului
Gării. Din nou, în spatele acestui eveniment inedit se afla Paul Durand‑Ruel, care
a plătit un bacșiș gras direcțiunii Gării și a cumpărat toate lucrările lui Monet. În
prezent, lucrările din această serie sunt răspândite în muzee din lumea întreagă
(Paris, Londra, Chicago, Cambridge, Roma, Hakone, Hanovra).
Durand‑Ruel a făcut o pasiune deosebită pentru Claude Monet; acolo unde
unii vedeau lucrări neterminate, colecționarul a perceput tonul realității și o latură
a peisajului așa cum este el în realitate: „Curioșii au văzut la Durand‑Ruel peisaje
ale lui Monet de o îndrăzneală incredibilă, dimineți de primăvară înecate în ceață,
și un aspect extrem de reușit al naturii. De fapt, nu sunt decât niște schițe pictate
într‑un ton alert și sumar de un om care vede foarte clar” (Chesneau, 2019: 317).
Probabil că artistul a simțit o strângere de inimă când Paul Durand‑Ruel i‑a
prezentat ideea lui de a organiza o expoziție cu lucrări impresioniste la New‑York.
Monet se temea să se despartă de lucrările lui dragi și să le trimită atât de departe.
Totuși, acceptă această provocare și este de acord ca ele să fie expuse la New‑York.
Printre lucrările lui Claude Monet care au fost arătate americanilor s‑au numărat:
„Sena la Giverny”, „Peisaj la Giverny”, „Primăvara la Giverny”. Americanii au
îndrăgit lucrările lui Monet și i‑au sugerat lui Durand‑Ruel o expoziție personală
cu nuferii artistului. Ce mare trebuie să fi fost dezamăgirea publicului american
când Durand‑Ruel i‑a anunțat că expoziția cu nuferi a lui Monet nu va mai avea
loc, „pe motiv că Monet nu era mulțumit de operele lui cele mai recente” (Hook,
2017: 340).
New York, New York...
În vremuri bune, când afacerile colecționarilor mergeau bine, Durand‑Ruel
putea vinde o cantitate apreciabilă de opere, iar acest lucru era favorabil atât
pentru artiști, cât și pentru el, care primea un comision. Deși Durand‑Ruel a avut
puțin noroc la cumpărătorii francezi, care s‑au opus mișcărilor de avangardă, cum
erau impresioniștii, inteligentul dealer a format o categorie nouă de colecționari:
bogătașii americani. „America este lipsită de prejudecățile lumii vechi; atmosfera
era propice noutăților... pentru a prinde rădăcini aici, noii arte nu-i rămâne decât
să depășească uimirea și rezistența pe care le declanșează firesc apariția unor
forme și moduri originale de arte” (Hook, 2017: 164).
El a înregistrat un succes nesperat cu americanii înstăriți care găseau en vogue
să cumpere orice era French, deși nu făceau diferența între William‑Adolphe
Bouguereau (1825–1905) și Auguste Renoir. Iar rolul lui Durand‑Ruel era și acela
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de a-i instrui pe acești noi colecționari și de a le explica de ce trebuiau să își
investească banii în această artă nouă și dificilă.
Pe lângă banii care veneau de la colecționari, Durand‑Ruel a beneficiat de
sume considerabile din împrumuturi, cel mai important fiind cel din 1882, de la
Union Générale, prin intervenția bancherului Feder. Însă necazul a venit după
doi ani, când banca a dat faliment, iar Durand‑Ruel a rămas cu o datorie de un
milion de franci (Bernier, 1979: 49). Încearcă să se restabilească, organizând
expoziții cu lucrările impresioniștilor la Londra, Rotterdam, Boston și Berlin, dar
fără mare succes. Plictisit de criticile presei și de inepția publicului european,
Paul Durand‑Ruel răspunde invitației lui James Sutton, președintele Asociației
Americane de Artă, de a organiza o expoziție cu lucrările impresioniștilor. Astfel,
în 1886, el ia decizia îndrăzneață și riscantă de a expune lucrările impresioniștilor
la New York. Au fost expuse lucrările lui Claude Monet, Édouard Manet, Auguste
Renoir, Berthe Morisot, Camille Pissaro, Mary Cassatt, Edgar Degas și Alfred
Sisley. Durand‑Ruel a mers la New York cu 300 de lucrări.
Nu știa cum va fi receptată această artă, însă expoziția a avut un real succes,
fiind primită diferit de cum fuseseră primite expozițiile de la Paris: „Expoziția nu
a stârnit rumoare sau proteste. Presa s‑a declarat unanim favorabilă, și au apărut
numeroase articole laudative în ziarele din New York și din toate orașele mari”
(Durand‑Ruel, 2014: 78). Prima lucrare vândută la New‑York a fost o lucrare
mai degrabă realistă–„Somonul”–semnată de Édouard Manet (Fig. 6); lucrarea a
fost achiziționată de familia Henry O. Havemeyer, care ulterior a cumpărat de la
Durand‑Ruel 203 lucrări din cele 525 pe care le deținea. Exemplul acestei familii a
fost urmat de numeroși colecționari americani, atât în timpul expoziției din 1886,
cât și în anii ulteriori.
Paul Durand‑Ruel are meritul de a fi introdus pictura contemporană franceză
pe piața americană și de a marca recunoașterea internațională a impresioniștilor.
În 1888, Durand‑Ruel deschide o galerie de artă (condusă ulterior de fiii săi
Joseph, Charles și George) pe Fifth Avenue și expune lucrările impresioniștilor.
„Acest bărbat energic înțelesese că în America exista un teren de pe care‑ți puteai
strânge recolta mai repede” (Bernier, 1979: 50). Drept clienți, el miza pe familiile
bogate americane. Mary Cassatt și John Singer Sargent au fost puntea de legătură
dintre galeria lui Durand‑Ruel și familiile bogate americane.
Printre americanii care au cumpărat lucrările impresioniștilor s‑au numărat
magnații: Alexander Cassatt (fratele pictoriței), Henry O. Havemeyer, Henry
Clay Frick, Potter Palmer, Martin A. Ryerson, Edwin B. Crocker, William Henry
Vanderbilt, și familiile Fuller, Canon, Palmers, Davis, Spencer, Lawrence sau
Kingman. În patrimoniul Fundației Albert Barnes din Philadelphia se găsesc
peste 100 de lucrări cumpărate de la Durand‑Ruel (Stamberg, 2015).
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Astfel, succesul artei impresioniste a fost garantat, Durand‑Ruel și‑a plătit
datoriile și artiștii au dus o viață relativ îndestulată. În prezent, numeroase din
lucrările cumpărate atunci de colecționarii americani se află în colecții și muzee
publice, prin donațiile pe care aceștia le‑au făcut. Paul Durand‑Ruel „aducea o artă
nouă într‑o țară nouă” (Hook, 2017: 313), iar americanii s‑au dovedit mai receptivi
la aceasta decât europenii. Totuși, negustorul a păstrat un soi de conservatorism
prin prezentarea lucrărilor în rame de secol XVIII, pe care publicul american le
plăcea mai mult decât pe cele simple, impuse de artiști. Această apetență a pieței
americane față de noutate se va repeta și în deceniul al șaselea al secolului XX,
când publicul din SUA se manifestă mai receptiv la arta contemporană decât
publicul european.
Prin această inițiativă, Durand‑Ruel „începe să obțină recompensele
angajamentului său față de această generație de artiști” (Zarobell, 2015: 78). Dacă
la expozițiile pariziene cu greu era vândută vreo lucrare, la New York a reușit
să vândă. Moderat, dar a vândut, și acesta era cel mai important lucru pentru
negustorul care investise tot în impresioniști: „După ce am cumpărat atâția
Monet și Renoir, aș fi fost ruinat. Cele două expoziții de acolo din 1886, m‑au
salvat. Publicul american a cumpărat cu moderație... dar mulțumită acestui
public, Monet și Renoir au avut un trai bun, iar publicul francez a urmat exemplul
americanilor” (Durrant, 2015).
Tactici de marketing
Ca să ne dăm seama de tactica de „urcare a prețului” pe care o practica
Paul Durand‑Ruel, este suficient să studiem „schimbarea de stăpâni” pe care
a înregistrat‑o lucrarea „Les chevaux de courses” (Fig. 7). Lucrarea a fost
realizată de Degas în 1871–72 și achiziționată direct de la artist de bancherul și
politicianul belgian Ferdinand Bischoffsheim, în aprilie 1872; la foarte scurt timp,
Durand‑Ruel o achiziționează de la belgian.
În 1874, Durand‑Ruel i‑o vinde baritonului și colecționarului Jean‑Baptiste
Faure care, imediat după achiziționare, i‑o returnează lui Degas. Lucrarea a rămas
la Degas până în 1891, răstimp în care intervine asupra lucrării (1874–78), după
care o vinde direct lui Durand‑Ruel. Din octombrie 1891, lucrarea este semnalată
în Germania, la Weimar și Berlin (în custodia lui Emil Heilbuth, pictor și critic
de artă german, care a dovedit o mare admirație pentru Degas–Mould, 2019) și
la Hamburg (în custodia bancherului și colecționarului Theodor Behrens), până
în primăvara anului 1892. Cu siguranță că negustorul francez a trimis lucrarea în
Germania cu scopul de a o vinde, mai ales că ambii potențiali cumpărători erau
cunoscuți drept colecționari ai impresioniștilor. Probabil că părțile nu au căzut
la o înțelegere, lucrarea revenind la Durand‑Ruel, care reușește să o vândă peste
Ocean, la New York, bogătașului Cyrus Lewrence, în 1894.
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Durand‑Ruel re‑face „jocul” răscumpărării lucrării în 1901 și 1910. În 1911
negustorul o trimite la Galerie Cassirer din Berlin, de unde este achiziționată
de colecționarul și filantropul evreu Eduard Arnhold (Berlin) și rămâne în
proprietatea familiei lui până în 1964. Nu știm cum a scăpat întreagă lucrarea de
„furia” naziștilor, care confiscau sau distrugeau lucrările „artiștilor degenerați”!
Probabil că în 1965, moștenitorii lui Arnhold au vândut‑o galeristului de Fritz
Nathan din Zürich (din 1941, când a emigrat la Zürich, Fritz Nathan a ajutat
evreii persecutați de regimul Socialist‑Naționalist german să‑și transfere colecțiile
de artă în Elveția, folosindu‑se de o lacună legislativă privitoare la transferul
activelor). Descendenții acestuia au scos‑o la licitație în 1995 (casa de licitație
Christie’s), iar cumpărătorul acesteia a revândut‑o prin Sotheby’s, în 2004.
Lucrarea a fost estimată la 2.800.000–3.500.000 de lire sterline, fiind adjudecată
pentru 4.149.600 de lire sterline + taxe. (Lista proprietarilor lucrării, publicată
de casa de licitație Sotheby’s cu prilejul vânzării „Impressionist and Modern Art,
Evening Sale”, 21 iunie, 2004, Londra).
Același lucru s‑a întâmplat cu o lucrare a lui Rembrandt van Rijn–„David
cântând la harpă în fața lui Saul”. Durand‑Ruel a cumpărat‑o de la o licitație,
cu 12.500 de franci. A vândut‑o pentru un profit scăzut și a răscumpărat‑o cu
140.000 de franci, de la un alt colecționar. În 1898, Durand‑Ruel a împrumutat
lucrarea pentru expoziția Rembrandt de la Amsterdam, iar directorul muzeului
Mauritshuis, Abraham Bredius, a cumpărat lucrarea pentru 200.000 de franci
(Bernier, 1979: 49). Lucrarea a fost expusă public, fiind una dintre lucrările cele
mai importante ale muzeului, până în 1969, când au apărut o seamă de îndoieli
asupra originalității ei, din cauza faptului că stratul pictural arăta că lucrarea a fost
realizată în două faze. În anul 2007, o echipă formată din experți internaționali
a restaurat lucrarea, a făcut cercetări asupra lucrării, concluzionând că este un
Rembrandt.
Răscumpărarea era un lucru obișnuit pentru Durand‑Ruel care, atent cu
clienții lui, avea grijă să recupereze lucrările vândute când afacerile proprietarilor
curenți erau în declin și aceștia aveau o nevoie disperată de „cash”. Anii 1910–
11 sunt cunoscuți pentru „panica” economică și financiară înregistrată pe Wall
Street, când mulți colecționari au trebuit să renunțe la lucrările pe care le prețuiau.
Când negoțul cu tablouri mergea anevoios, Durand‑Ruel apela la o stratagemă
de a scoate bani de pe urma lucrărilor: închirierea.
Dacă vindeam puține tablouri, în schimb închiriam... multe. Nu vă mirați, așa
era... Tinerele femei din marea burghezie nu duceau o viață mondenă: cântau la
harpă, făceau tapiserii și pictau. Cum n‑aveau ambiția să inventeze, ele copiau. Ca
să copiezi, trebuia să ai un model, noi le închiriam modelul. (Bernier, 1979: 66–67)
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Artistul preferat al lui Durand‑Ruel era Claude Monet. De la Camille Pissarro
și Alfred Sisley cumpăra regulat, pentru sume modeste. Din registrele ținute
meticulos de Durand‑Ruel reiese că, înainte de 1873, a cumpărat o singură lucrare
de la Auguste Renoir. Edgar Degas i‑a vândut puține lucrări, dar s‑a folosit de
galeriile acestuia pentru a vinde în sistem de consignația. Din aceleași registre
reiese că revânzarea lucrărilor se făcea cu mult mai anevoios în cazul lucrărilor
împresioniste, decât în cazul picturii vechi. În arhivele familiei Durand‑Ruel au
rămas numeroase scrisori dintre negustorul de artă și artiștii pe care i‑a susținut;
în numeroase scrisori, artiștii cereau bani de la negustor, pentru a putea continua
să lucreze, iar Durand‑Ruel le trecea datoria în registru (Zarobell, 2015: 88–91).
O afacere de 100 de ani
Ambroise Vollard și Durand‑Ruel au avut meritul de a fi primii care îi
introduc pe impresioniști în muzeele germane, prin stabilirea unor relații strânse
cu directorii muzeelor germane, în primul deceniu din secolul al XX‑lea (Hook,
2017: 337). Din 1890 în 1914, Durand‑Ruel a organizat expoziții peste tot în lume
și în peste zece orașe germane, punând bazele colecționării picturii impresioniste
în Germania. A stabilit o relație strânsă cu Emil Heilbut (1861–1921), pictor și
critic de artă german care a scris despre impresioniști în Gemania, în publicația
„Kunst und Kunstler”, al cărei editor era, și care a dovedit o mare admirație pentru
Edgar Degas și Claude Monet (Mould, 2019).
În 1910, colecționarul francez Auguste Pellerin a scos la vânzare 35 de lucrări
de Édouard Manet. Suma de 1 milion de franci nu putea fi plătită de o singură
persoană, așa că Durand‑Ruel a făcut o alinață cu Galeria Bernheim‑Jeune și cu
colecționarul și editorul Paul Cassirer. Ulterior, multe din aceste tablouri au fost
expuse în Galeria Modernă din München și vândute colecționarilor germani.
Inițiativa curajosului Paul Durand‑Ruel a constituit un exemplu pentru alți
negustori de artă care au început să investească în lucrările impresioniștilor.
Deși făcea comerț cu pictură contemporană, după 1882 Georges Petit a înțeles
că noua pictură va înregistra un succes uriaș și a început să cumpere lucrările
lui Claude Monet, care își vindea pânzele pentru 1.200 de franci (Bernier, 1979:
51–52). La începutul secolului al XX‑lea, Georges Wildenstein a deschis o galerie
la New York, unde, alături de operele lui Fragonard și Watteau, propunea lucrări
ale artiștilor contemporani: Claude Monet, Paul Gauguin, Georges Braque, Pablo
Picasso, Pierre Bonnard, Georges Rouault. Chiar dacă Nathan Wildenstein nu
încuraja arta contemporană, a acceptat această provocare. „Pentru New York,
singurul consemn pe care îl dăduse era ca toți vizitatorii să fie bine primiți. Nu
numai snobii. Nu. Toată lumea. Toți cei care apreciază frumosul” (Wildenstein,
Stavridès, f.a.: 47).
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În expoziția organizată de Paul Durand‑Ruel în 1905 la galeria Grafton de la
Londra au fost prezentate peste 300 de picturi impresioniste, iar evenimentul a
înregistrat un succes fulminant. Înainte de relația de afaceri care s‑a creat între el
și artiști, a existat o strânsă relație de prietenie, Durand‑Ruel a fost suport moral
pentru aceștia, în momentele în care li se părea că muza îi părăsește, sau când nu
rezistau din cauza lipsurilor materiale.
Până la sfârșitul vieții, Paul Durand‑Ruel a cumpărat aproximativ 12.000
de lucrări, printre care 1.000 de Claude Monet, aproximativ 1.500 de Auguste
Renoir, peste 400 de Edgar Degas și tot atâtea de Alfred Sisley și de Eugène
Boudin, aproximativ 800 de Camille Pissarro, aproape 200 de Édouard Manet
și aproape 400 de Mary Cassatt. În total, a cumpărat de la impresioniști peste
5.000 de lucrări, conform inventarului stabilit de nepoții săi. Și‑a stabilit o etică
profesională cu principii stabile, care i‑a adus succes financiar: protejarea artei,
exclusivitate asupra producției artiștilor, organizarea de expoziții personale,
crearea unor legături strânse cu galerii internaționale, accesul liber în galeria
și în casa sa, crearea unei baze de date cu persoane avute care erau potențiali
colecționari, asocierea dintre lumea artei și cea finaciară, promovarea artiștilor
și a lucrărilor în presă. În prezent, toate aceste principii stau la baza comerțului
de artă contemporan. Se poate spune despre el că, dacă nu ar fi existat, istoria
artelor ar fi fost mai săracă; Auguste Renoir l‑a văzut în el pe acel „reacționar
înrăit care să ne apere opera, considerată revoluționară de către salonarzi” (Hook,
2017: 153). Durand‑Ruel fost primul proprietar al peste o sută de lucrări care se
află în prezent în patrimoniul Muzeului d’Orsay (Stamberg, 2015).
A considerat presa un mijloc important de promovare a artei și s‑a folosit
de „Revue Internationale de l’Art et de la Curiosité” (editată din 1869) și de
„L’Art des Deux Mondes” (pe care a editat‑o din 1891 și a difuzat‑o în Europa
și SUA). Aceste publicații prezentau scrieri substanțiale despre artă, susținând
indirect afacerea cu artă, promovând artiștii care prezentau interes și asigurând
publicul de beneficiile pe care le putea avea din cumpărarea lucrărilor de artă.
În momentele de criză, nu s‑a descurajat, ci a menținut viu interesul publicului
pentru pictura pe care o promova.
Impresioniștii au constituit pentru Durand‑Ruel latura „exotică” a comerțului
lui cu artă, cumpărând lucrările acestora chiar dacă știa că nu poate scoate un profit
imediat. Atunci când vânzările acestui gen de pictură erau scăzute, Durand‑Ruel
avea la îndemână un stoc considerabil de lucrări ale altor maeștri, pe care le oferea
colecționarilor europeni și americani. Printre aceștia se număra și tutorele lui
Paul Gauguin, Gustave Arosa, în casa căruia viitorul artist a văzut lucrările unor
Delacroix, Corot, Daumier, Jongkind, Courbert sau Millet. (Perruchot, 1968: 39)
Paul Durand‑Ruel a preluat cele mai importante tactici de vânzare din mediul
financiar: contracte de exclusivitate cu artiștii, alianțe strategice cu băncile și cu
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alți negustori de artă, vânzarea în rate a lucrărilor, deschiderea unor sucursale la
Bruxelles (1871–1875), Londra (1870–1875) și New York (Zarobell, 2015: 81–82).
Galeriile sale propuneau clienților lucrări pe care aceștia nu le puteau găsi pe plan
local. În peste 50 de ani de carieră, contactul lui cu publicul l‑a dus la o concluzie
în ceea ce privește gusturile și aprecierea artei:
În aceste zile ale democrației, publicul este cel care judecă, care determină moda;
iar de vreme ce publicul habar n‑are de nimic, de artă cu atât mai puțin, nu‑și
dorește decât lucruri mediocre, deoarece altceva nici un poate primi. Acesta este
defectul fatal al sistemului nostru de guvernare parlamentară și al sufragiului
universal. (Hook, 2017: 153)

Paul Durand‑Ruel a creat și a stabilit un sistem, o mașinărie care a dat de
lucru altor trei generații ale familiei: nepoții Pierre, Charles și Claire (expertă în
Pissarro). În 1974, Charles Durand‑Ruel pune capăt unei aventuri de 100 de ani
și închide galeria de pe Avenue Friedland din Paris: „În 1874, am organizat prima
expoziție impresionistă. Din 1974 nu va mai exista casa Durand‑Ruel. Mă opresc,
Daniel... Un secol e de ajuns.” (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 59)–îi mărturisește
Charles Durand‑Ruel lui Daniel Wildenstein.
2.2 AMBROISE VOLLARD
1890!
Ce epocă binecuvântată pentru colecționari!
Peste tot capodopere și pe nimic. (Vollard, 1969: 31)

Ambroise Vollard a dovedit curaj și „un adevărat talent comercial necesar
succesului” (Bernier, 1979: 46). Era un individ masiv și taciturn, care purta mereu
o calotă caraghioasă pe cap, sperând să fie luat drept evreu, cum îl reprezintă
prietenul lui de‑o viață, Auguste Renoir, în portretul realizat în 1917 (Fig. 8).
Renoir a realizat un prim portret al colecționarului Vollard, în 1908, și numeroși
artiști l‑au portretizat:
Cea mai frumoasă femeie care a trăit vreodată nu a fost portretizată de atâtea ori
în pictură, gravură sau desen ca Vollard–de Cézanne, Renoir, Rouault, Bonnard,
Forain–de fapt, aproape de toți artiștii. Cred că o făceau dintr‑un simț al competiției,
fiecare dorind să‑l reprezinte mai bine decât ceilalți. Acest om avea vanitatea unei
femei...” (Rabinow, 2006: 17)–remarca Pablo Picasso.

Pentru realizarea portretului din 1917, Renoir era extrem de preocupat de
felul în care să‑și îmbrace modelul: voia să arate ca un „potentat exotic”. Într‑un
dulap vechi unde păstra tot felul de lucruri, a dat peste un costum de toreador,
cumpărat în Spania, în timpul unei călătorii. Și‑a îmbrăcat modelul în costum
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de toreador și a făcut mai multe ședințe până când portretul a fost gata: „Vollard
nu prea seamănă cu un toreador, dar culorile i se potrivesc de minune” (Renoir,
1962: 54–55)–a declarat Renoir când lucrarea a fost gata. Iar potretul a rămas unul
dintre cele mai exotice, strălucitoare și rafinate portrete făcute vreunui patron
al artei: galbenul‑auriu sugerează tocmai somptuozitatea care îl caracteriza pe
negustorul Ambroise Vollard.
Născut în 1866 la Saint‑Denis (Île de la Réunion), Ambroise Vollard a urmat
cursuri de drept la Montpellier, pe care le absolvă în 1889, la Paris. În această
capitală a artelor era imposibil să nu dai la tot pasul de artiști, opere de artă și
ocazii de afaceri. Îi plăcea să scotocească tarabele cu vechituri ale negustorilor
ambulanți de pe malurile Senei și frecventa adeseori magazinul lui Père
Tanguy, unde putea vedea pânze pe care artiștii moderni le lăsau în schimbul
materialelor pentru pictură. A făcut și o scurtă ucenicie în Galeria lui Georges
Petit. În 1893, tânărul Vollard deschide o galerie de artă la Paris, pe Rue Laffitte
(strada tablourilor). Pe aceeași stradă își aveau magazinele Paul Durand‑Ruel și
Bernheim. Lumina, strălucirea, iluzia pe care o redau pânzele impresioniștilor îl
fac pe Vollard adeptul și suținătorul acestora. Trecuse aproape un deceniu de la
ultima expoziție impresionistă (1886), și Paul Durand‑Ruel și Georges Petit erau
printre puținii susținători ai impresioniștilor.
În 1895, Vollard intră în lumea dealerilor de artă prin deschiderea unei
expoziții personale Paul Cézanne. „Un inovator ca Cézanne era considerat
nebun sau impostor, și chiar negustorii avangardei, Durand‑Ruel sau Bernheim,
îl priveau cu dispreț” (Rabinow, 2006: 9)–spunea Vollard. În vederea realizării
expoziției lui Cézanne, Vollard a cumpărat cinci lucrări de Cézanne vândute cu
ocazia decesului lui Père Tanguy (1894). Licitația organizată în urma decesului
lui Julien Tanguy i‑a adus văduvei acestuia suma de 14.621 de franci, o sumă
frumușică pentru piața de artă din acele vremuri. În colecția lui se găseau lucrări
de Édouard Manet, Camile Pissarro, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Armand
Guillaumin (Bernier, 1979: 60). Vollard a mai cumpărat stocul de 150 de lucrări
ale artistului, dovedindu‑se un „Charles Saatchi original al sfârșitului de secol
parizian” (Davies, 2010).
La licitația Tanguy, prețurile de pornire se situau la 10 franci, iar Ambroise
Vollard a plătit 900 de franci pentru cele cinci lucrări de Cézanne, ceea ce însemna
un mare curaj (Vollard, 1969: 35–36). A dat pe lucrări toată avuția lui și nu i‑au
ajuns banii nici să le întindă pe șasiu, nici să le înrămeze corespunzător, majoritatea
pânzelor fiind susținute de două scândurele de lemn, sus și jos. Realizând această
expoziție, Vollard s‑a autodeclarat împotriva sistemului Salonului Oficial; ca
să facă lucrurile mai tranșante, a expus în vitrina galeriei lucrarea „Bărbați la
scăldat” (Vollard, 1969: 72–75).
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Lucrarea (Fig. 9) provenea din colecția lui Gustave Caillebotte și a fost una
dintre numeroasele lucrări ale lui Cézanne respinse de juriul Salonului. Pânza lui
Cézanne a suscitat mirarea publicului burghez; un cuplu a oprit în fața vitrinei, iar
bărbatul cu melon a exclamat: „Ce nenorocire să desfigurezi astfel natura! Dacă
ar fi așa, nu te‑ai mai duce în vecii vecilor la țară!” Nu aceeași poziție a adoptat‑o
un muncitor care se afla în trecere pe acolo: „Ah! Iată un loc unde mi‑ar place
să mă instalez ca să pescuiesc duminică” (Bernier, 1979: 56)–a exclamat această
persoană care nu avea prea multe de‑a face cu arta.
Au urmat expoziții personale cu lucrările lui Édouard Manet, Paul Gauguin
(1898) și Vincent Van Gogh (1895), expoziția Aristide Maillol (1902), prima
expoziție a lui Pablo Picasso (1901), expoziția Kees van Dongen (1904), prima
expoziție a lui Henri Matisse (1904), expoziția de pictură și gravură Mary Cassatt
(1908). Ambroise Vollard a mai organizat expozițiile unor artiști străini, care
trăiau la Paris: norvegianul Edvard Diriks, suedezii Gustav Albert și Alfred Müller.
Vollard a cumpărat mai ales de la Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cézanne,
Aristide Maillol, Edgar Degas, Henri de Toulouse‑Lautrec, Félicien Rops, Maurice
Denis, Louis Valtat, Pablo Picasso, Mary Cassatt, André Derain, Georges Rouault,
Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Odilon Redon, Henri Matisse
etc. Relația lui cu numeroși artiști și colecționari a descris‑o în memorabilul
volum „Les Souvenirs d’un marchand de tableaux” (Albin Michel, Paris, 1937).
Pe lângă relația comercială cu acești artiști, Vollard le‑a fost un adevărat prieten
și suport moral.
Vollard își asuma un mare risc expunând și investind în lucrările acestor artiști,
în fața cărora piața pariziană se dovedea extrem de circumspectă. În timp ce Paul
Durand‑Ruel și Daniel‑Henry Kahnweiler semnau contracte de exclusivitate cu
artiștii, cumpărându‑le toată producția, Vollard făcea rar astfel de înțelegeri. Un
astfel de contract a făcut în 1900 cu Paul Gauguin, căruia se obliga să-i plătească
o stipendie de 300 de franci pe lună și câte 200 de franci pentru fiecare lucrare,
sume care demonstrează o „dificultate mare în vânzarea lucrărior” (Rabinow,
2006: 11). Lipsa unui contract ferm cu un artist a făcut ca aceștia să semneze
contracte cu alți negustori. André Derain, Maurice de Vlaminck și Pablo Picasso
au semnat contracte cu Kahnweiler, dar acest lucru nu l‑a supărat pe Vollard, care
a profitat de publicitatea pe care negustorul o făcea artiștilor și vindea stocul de
lucrări pe care le cumpărase ieftin de la artiști. Fire discretă (chiar secretoasă), lui
Vollard nu-i plăcea să‑și facă publicitate.
„Să cumperi ieftin și să vinzi scump”
Tehnica lui Ambroise Vollard era specială: în loc să plătească o sumă lunară
unui artist, prefera să cumpere tot stocul de lucrări aflate în atelierul lui, lucru
care îi facillita intrarea în posesia unui număr mare de lucrări la sume mici. În
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1899, achiziționează un număr considerabil de lucrări din atelierul lui Cézanne
de la Fontainebleau, în 1906 cumpără un lot substanțial de lucrări de la Pablo
Picasso și cumpără toate lucrările din atelierul lui Maurice de Vlaminck, iar în
1905 achiziționează atelierul André Derain. Tot lui Derain îi comandă un lot de
50 de vederi din Londra, cu Tamisa, inspirat de expoziția din 1904, de la galeria
lui Paul Durand‑Ruel, cu vederi din Londra de Claude Monet. De la Odilon
Redon cumpărase în două rânduri, în 1893–94 și 1897–99. În 1895, a cumpărat
un set de pânze de la Henri Rousseau, dar le‑a returnat artistului din cauză că
nu le putuse vinde. În 1909–10, revine în atelierul lui Rousseau și achiziționează
câteva pânze (Rabinow, 2006: 12–16). Această practică i‑a adus renumele de
„oportunist nemilos”.
„Să cumperi ieftin și să vinzi scump” – acesta era sloganul lui Ambroise Vollard,
iar acest mod de gândire l‑a transformat într‑un om bogat. În 1892, achiziționează
de la văduva lui Édouard Manet un set de desene și picturi neterminate și refuzate
de ceilalți negustori, cu care realizează o expoziție, „obținând cu ele un mare succes
în lumea artistică” (Vollard, 1969: 67). Între acestea se afla și ceea ce mai rămăsese
din lucrarea „Execuția lui Maxmilian” (1867–1868), după ce cumnatul lui Manet
decupase un sergent care‑și încărca pușca și i‑l vânduse lui Edgar Degas. Degas a
cumpărat de la Vollard restul pânzei și a reconstituit atât cât a putut din ea (pânza
mai prezintă porțiuni lipsă, mai ales în partea stângă). Lucrarea restaurată se află
în prezent la National Gallery din Londra.
Când venea vorba de achiziții de la artiști, metodele lui nu erau cele mai
ortodoxe (dar care alt negustor ar fi acționat cu blândețe când era vorba de
afaceri?!), acesta apelând la orice tertipuri pentru a obține marfa cât mai ieftin,
după cum îi povestea confratelui său mai tânăr, Georges Wildenstein. Chiar dacă,
din lăcomia de a le lua pe nimica‑toată, risca să rămână cu „marfa” nesemnată...
Mă duc în atelierul lui Bonnard și îi spun: „Ah, tabloul ăsta-i frumos. Ah, da, e
frumos. Ah, da, da, mă tentează. Și ăla de colo, și ăla‑mi place. Și ăstălalt, ia te
uită. Zău, ezit... Ia ziceți, înainte de a mă hotărî, îmi dați voie să le iau cu mine?”
Le iau acasă. Las să treacă o vreme. Și când mă întorc spre a‑l întreba despre prețul
tablourilor, el a și uitat că le‑a pictat. Și atunci mi le dă pe mai nimica. Totuși, nu
prea îndrăznesc să‑l chem la mine să le semneze. Mă tem să nu se răzgândească la
preț. (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 61–62)

Pierre Bonnard i‑a făcut lui Vollard peste 5 portrete și a realizat decorul
sufrageriei primei galerii deschise de acesta lângă Sacré Coeur (Vollard, 1969:
60), unde vindea desene și gravuri. Vollard avea un contract cu Pierre Bonnard
și cu Georges Rouault, căruia le plătea un salar lunar. Avea și o cheie de la
atelierul lui Rouault (făcută după un mulaj de pe broasca ușii) și intra acolo când
dorea, luând pânzele nesemnate ale artistului, spre nemulțumirea și supărarea
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acestuia: „Gunoiul ăsta de Vollard are o dublură a cheii mele! Vine să‑mi șutească
pânze din atelier!” (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 62) – se revolta artistul. Drept
răzbunare pentru ceea ce negustorul îi făcuse tatălui ei, fiica lui Rouault a refuzat
să recunoască originalitatea acestor lucrări.
Datorită acestor practici, Henri Matisse și Émile Bernard au făcut o asociere
între numele negostorului – Vollard – și cuvântul „hoț” – voleur –, numindu‑l
„vol‑art” (Émile Bernard) și Fifi Voleur (Henri Matisse), iar Paul Gauguin l‑a
numit plastic „crocodil de cea mai joasă speță” (Rabinow, 2006: 3 și 16). Totuși,
Auguste Renoir îi aprecia stilul de vizionar și de om de afaceri care „auzea doar
ceea ce voia să audă” (Renoir, 1962: 12).
Uneori, când nu obținea de la artiști lucrări la prețul dorit, negustorea lucrări
ale altor artiști aflați în colecțiile acestora. În 1897, a cumpărat de la Alfred Sisley
câteva pânze de Gustave Caillebotte, Mary Cassatt și Berthe Morisot. La fel a
procedat cu Edgar Degas, de la care a obținut, între 1894 și 1897, opt picturi
de Cézanne, două de Gauguin și patru de Manet. Vollard a fost și executorul
testamentar al lui Degas. Alteori, când artiștii voiau să cumpere de la el, se recurgea
la un schimb: în 1894, când Pissarro a cumpărat de la Vollard „Înmormântarea”
lui Manet, artistul a dat la schimb câteva pânze de‑ale lui (Rabinov, 2006: 14).
Față de colecționari, avea mai multe proceduri, pe care le aplica în funcție
de persoana care voia să cumpere. Tehnicile lui de vânzare erau total diferite
de tehnicile altor negostori și taman invers față de tacticile ce le folosesc astăzi
marile case de licitații. Cu galeria plină de tablouri atârnând pe pereți sau stivuite
în rastel, când un cumpărător voia să vadă mai bine o lucrare, Vollard exclama
descurajator: „Pictura aceea nu o să vă intereseze. Nu e pentru dumneavoastră”
(Renoir, 1962: 353). Prin această abordare, Vollard arunca o undă de mister asupra
lucrării, trezind interesul cumpărătorului care voia să o dețină cu orice preț.
Alteori, când cumpărătorul încerca să negocieze prețul unei lucrări, Vollard
îl ridica, ca în cazul unei lucrări de Forain pentru care cerea 120 de franci.
Cumpărătorul a oferit 100 de franci, iar Vollard i‑a răspuns: „– Cum, vă tocmiți
pentru Forain? Ei bine, nu‑l mai dau cu o sută douăzeci de franci, vreau o sută
cincizeci.–Știi că ești dat dracului!, constată amatorul. În regulă... îl iau” (Vollard,
1969: 54).
Când era vorba de afaceri, Vollard recurgea la o logică simplă: o dată ce a
vândut tabloul sau tablourile, nu-i mai rămânea nimic, în consecință trebuia să
obțină pe ele cel mai bun preț. Este elocventă în acest sens discuția dintre el și
un client care dorea să cumpere trei lucrări de Cézanne. Vollard cerea pe oricare,
la alegere, treizeci de mii de franci; dacă ar fi luat două, ar fi trebuit să plătească
optzeci de mii de franci; iar dacă le‑ar fi luat pe toate trei, o sută cincizeci de
mii de franci. Uluit în fața unui astfel de calcul, clientul a primit de la Ambroise
Vollard un răspuns clarificator: „E cât de poate de simplu. Dacă vă vând doar unul
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dintre Cézannurile mele, îmi rămân două. Dacă vă vând două, îmi mai rămâne
doar una. Dacă vi le dau pe toate trei, nu‑mi mai rămâne nici una. Înțelegeți?”
(Hook, 2017: 178).
Galeria lui aducea mai degrabă cu un depozit, spre deosebire de galeriile
somptuoase ținute de Durand‑Ruel sau Georges Petit. Gertude Stein, care
începuse să cumpere lucrări de la Vollard încă din anul 1904, o descrie ca pe „un
loc incredibil, care nu semăna cu o galerie de artă. Câteva lucrări erau întoarse cu
fața la perete, într‑un colț puteai vedea o stivă de lucrări mari și mici aruncate una
peste alta” (Rabinow, 2006: 20).
Lui Vollard nu-i plăcea să facă paradă de calitățile lui de negustor, punând
succesul pe seama somnolenței sale. În 1919, primește o scrisoare de la doi tineri
care voiau să deschidă un magazin de tablouri și îl întreabă pe negustor care este
„secretul succesului”. Acesta le răspunde:
Nu dețin, nu cunosc secretul de a face avere. Experiența mea (...) îmi amintește
numai tot ceea ce datorez invincibilei mele înclinații spre somn. De multe ori,
amatorul intrând în prăvălia mea, mă găsea ațipit. Îl ascultam, încă adormit pe
jumătate, și moțăiam din cap tot încercând anevoie să-i răspund. Mușteriul, luând
drept refuz mormăitul meu ininteligibil, își mărea treptat oferta. Așa încât, când
eram aproape treaz, tabloul meu obținuse un spor de preț considerabil. Zicala că
norocul vine dormind se potrivește. Ăsta este norocul pe care vi‑l doresc. (Vollard,
1969: 408)

Prietenul artiștilor
Ambroise Vollard era un personaj somnolent și taciturn, care spunea puține
lucruri despre el și încerca să scoată de la interlocutor cât mai multe informații.
Paul Cézanne îl prețuia în mod deosebit, deoarce îi scosese arta din
obscuritate: „Îl consider pe Vollard un om absolut onest” (Rabinow, 2006: 3).
Pe Cézanne îl cunoscuse prin intermediul lui Auguste Renoir, artist pe care l‑a
vizitat din curiozitate: voia să știe cine este personajul din pânza lui Manet, pe
care o deținea. Îl aprecia nespus pe Renoir, dar nu a putut face o înțelegere de
a‑l reprezenta deoarece artistul avea deja un contract cu Paul Durand‑Ruel și
nu voia să creeze competiție între cei doi negustori. Pe Vollard și pe Renoir i‑a
legat o strânsă prietenie toată viața. În fața tabourilor lui, Renoir a fost surprins
de atitudinea lui Vollard: „ca un câine de vânătoare mirosindu‑și prada” (Renoir,
1962: 271). Ambroise Vollard a fost cel care l‑a încurajat pe Renoir, în ultima
parte a vieții, când mâinile îi erau chinuite de artrită, să modeleze sculpturi din
ceară, pe care negustorul le‑a turnat în bronz (Rabinow, 2006: 14).
Când a realizat „Portretul lui Ambroise Vollard” (Fig. 10), Cézanne i‑a cerut
lui acestuia să stea nemișcat zile întregi; părea că procesul nu se mai sfârșește.
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Personajul are poziția celor doi „Jucători de cărți” pictați în 1892–93; tușa este
tensionată, neliniștită, traducând trăirile interioare ale artistului. Cu ochii
întredeschiși privind în jos și buzele strânse ușor, Vollard ține în mână o carte,
sugestie la intensa activitate de editor pe care acesta a desfășurat‑o.
În 1901, Ambroise Vollard a organizat prima expoziție personală a lui Picasso,
demonstrând că era puternic implicat la cele mai înalte niveluri ale avangardei.
În acel moment, Picasso avea doar 20 de ani și era un artist necunoscut la Paris.
Expoziția a reunit 65 de picturi și câteva schițe. În ciuda mediatizării slabe a
expoziției, s‑au vândut o jumătate din lucrările expuse (Hook, 2017: 181), lucru
neobișnuit pentru atmosfera artistică pariziană de la începutul secolului, când
colecționarii preferau să dețină lucrările unor artiști deja recunoscuți. A doua
expoziție a lui Picasso la galeria lui Ambroise Vollard a avut loc în 1910. Ca și în
cazul expoziției precedente, nu fuseseră trimise invitații, nu exista un catalog și
lucrările erau prezentate fără ramă.
Portretul realizat de Picasso în 1910 (Fig. 11) îl consacră pe Vollard drept unul
dintre puținii cunoscători și susținători ai cubismului, care formaseră o elită după
1907. Picasso începuse să realizeze primele lucrări cubiste, secondat de Georges
Braques, Férnand Leger și Juan Gris. Cu ochii închiși, cu capul aplecat ușor în
față, Ambroise Vollard este sublim: un patron suprem al artelor, într‑o postură
intelectuală desăvârșită. Însuși Picasso spunea despre această lucrare: „Portetul pe
care i l‑am făcut lui Vollard este cea mai reușită lucrare cubistă a mea” (Rabinow,
2006: 17). Mulți au izbucnit în râs la vederea portretului; doar un copil de patru
ani a arătat cu degetul spre tablou și a exclamat cu un fel de luciditate copilărească:
„Ăsta-i Voyard!” (Bernier, 1979: 56) [voyant (fr.) = clarvăzător]
Ca o dovadă a faptului că un negustor nu trebuie să se atașeze de lucrările sale,
Vollard a vândut portretul lui Picasso în 1912 colecționarului rus Ivan Morozov,
pentru 3.000 de franci (Hook, 2017: 181). Când Picasso i s‑a plâns prietenului
său, Jacques Prévert, că Ambroise Vollard i‑a cumpărat lucrări la prețuri derizorii,
Prévert i‑a amintit că prețurile oferite de Vollard în acea perioadă nu erau tocmai
mici pentru un artist necunoscut. Și mai mult, Vollard i‑a pus la dispoziție lui
Picasso un atelier în casa lui de la Tremblay‑sur‑Mauldre (Rabinow, 2006: 16).
La Picasso, lui Vollard nu i‑a plăcut „perioada albastră”, dar a susținut tonurile
calde ale „perioadei roz”. Cât privește cubismul și alte genuri avangardiste, avea
un stil aparte de a promova și vinde lucrările: „Niciodată nu trebuie să‑ncerci să‑l
sfătuiești pe amator. Trebuie să te ferești să-i explici subiectul să-i areți în ce sens
trebuie privită pânza...” (Vollard, 1969: 135).
În 1930 îi comandă lui Picasso o serie de 100 de gravuri cunoscute drept
„Vollard Suite” (lucrări cu tentă erotică); acest set de gravuri a fost realizat în
230 de exemplare, în 1937. La baza proiectului stă tot un schimb: Picasso voia
să ia de la Vollard picturi de Paul Cézanne și Auguste Renoir, iar Vollard îi cere
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în schimb aceste gravuri. Datorită morții lui Vollard și a izbucnirii războiului,
„suita” Vollard a apărut pe piață abia în anii ‹50 (Dormant, 2012).
Relația lui Ambroise Vollard cu gravura data încă din 1897–98, când, din
dorința de a‑și diversifica oferta către colecționari, publică albume de gravură
realizată de pictori: „Album de gravuri originale din Galeria Vollard” (1897),
„Câteva aspecte din viața pariziană” (Pierre Bonnard, 1895–1899), „Peisaje și interioare” (Édouard Vuillard, 1899), „Amour” (Maurice Denis, 1892–98). Edițiile de
gravură și biografiile artiștilor le realizează din „dragoste pentru cărțile frumoase
și pasiune pentru editare” (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 60). Această pasiune o
împărțea împreună cu Georges Wildenstein, cu care și‑a petrecut fiecare duminică din ultimii opt ani de viață, făcând proiecte și vorbind despre cărți.
Vollard nutrea un dispreț profund față de criticii de artă datorită felului în
care aceștia vorbeau despre „artiștii lui”. Prieten al artiștilor, el culege informații
despre ei și realizează biografiile lui Jean‑Louis Forain (1905), Paul Cézanne
(1914), „Viața și opera lui Auguste Renoir” (1919), Degas (1924), dovedindu‑se un
scriitor talentat. Cu un an înainte de moartea sa a publicat volumul „En écoutant
Cézanne, Degas, Renoir” (Paris, Bernard Grasset, 1938). Activitatea lui literară a
fost îmbogățită de o suită de scrieri satirice și politice ale căror personaj principal
era Père Ubu (inventat de Alfred Jarry).
Pivnița lui Vollard
Între 1900 și 1908, Vollard a organizat în pivnița galeriei de pe Rue Laffitte
niște prânzuri și cine grandioase, unde invita artiști și scriitori: era de bon ton să
fii invitat, căci acolo se aduna toată crema vieții artistice pariziene. Negustorul
pregătea pui cu mirodenii, mâncarea națională din insula Réunion, udat din
belșug cu vin de Bordeaux (Vollard, 1969: 87), servit de patronul acestor fiesta,
care trona în capul mesei, așa cum reiese dintr‑o pânză a lui Bonnard. Printre
cei reprezentați în lucrarea lui Pierre Bonnard „O cină la Vollard” (Fig. 12) îi
recunoaștem pe Jean‑Louis Forain, Odilon Redon, Ambroise Vollard și pe contele
Harry Kessler (acesta cumpărase de la Vollard „Modelele” lui Georges Seurat).
În timpul celor opt ani în care au avut loc aceste chermeze, printre cei invitați
s‑au numărat: un număr considerabil de femei frumoase cu pălării extravagante
(subliniază Guillaume Apollinaire), „Prințul poeților”–Léon Dierx (prezent
aproape la toate mesele), desenatorul Louis Forain, artiști, colecționari și scriitori–
Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Jarry, Odilon Redon, Maurice Denis,
Eugène Lautier, Maurice de Vlaminck, Max Jacob, Stéphane Mallarmé, Auguste
Rodin, Henri Matisse, José‑Maria Sert, Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, K. X.
Roussel, Aristide Maillol, Edgar Degas, Pablo Picasso, Émile Bernard, Derain,
Marius‑Ary Leblond, Claude Terrasse, contele Isaac de Camondo (Apollinaire,
1918: 108–113) și alții.
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Nu lipseau de la aceste mese nici colecționarii: Gertude și Leo Stein, contele
Harry Kessler, Bernard Berenson, Misia Edward. Auguste Renoir considera că
aceste mese copioase constituiau o modalitate a negustorului de a cunoaște mai
bine gândirea artiștilor și pe cea a cumpărătorilor (Renoir, 1962: 353), taciturnul
Vollard dovedindu‑se un negustor extrem de abil și alunecos.
Din cauza umezelii pivniței, niciun tablou nu era expus pe pereți. Dar se făcea
muzică (Claude Terrasse era responsabil cu acest divertisment) și se discutau
subiecte legate de artă și literatură, ca în saloanele pariziene de acum 300 de ani.
Fotograful Brassaï își amintește: „Ce petreceri vesele, ce ospețe și conferințe,
ce de ședințe se țineau în pivnița lui Vollard, de către artiști, scriitori, critici și
colecționari deveniți deja renumiți” (Rabinow, 2006: 21). Cu prilejul unei cine
din 1901 în pivnița lui Vollard, a fost conceput „L’Almanach Illustré du Père
Ubu”, scris de suprarealistul Alfred Jarry și ilustrat de Pierre Bonnard. Almanahul
era un gen la modă în epocă, însă ediția lui Jarry era un calendar în care fiecare
sărbătoare era interpretată de imaginația fantasmagorică a lui Père Ubu.
Moștenirea Vollard
Perioadele prolifice în artă creează, pe lângă artiști și colecționari renumiți,
și negustori de seamă. Până la moartea sa, în 1939, Vollard a strâns peste 10.000
de lucrări pe care le stocase pe domeniul său de la Tremblay‑sur‑Mauldre,
dintr‑un instinct de tezaurizare. Fotograful Georges Brassaï, venit în vizită în
1936, povestește că doar două camere–sufrageria și dormitorul–erau funcționale,
restul servind drept spațiu de stocare pentru lucrările „stivuite, neînrămate, puse
talmeș‑balmeș într‑o dezordine impresionantă și acoperite cu un strat de praf ”
(Davies, 2010).
Printre clienții cei mai frecvenți ai magazinului lui Ambroise Vollard s‑au
numărat Albert C. Barnes–A. Vollard estima că „Dl. Barnes a adunat, în fundația
care-i poartă numele, vreo sută de pânze de Cézanne și peste două sute de
Renoir” (Vollard, 1969: 148), Louisine și Henry Osborne Havemeyer (colecția lor
de pictură impresionistă a ajuns în patrimoniul Metropolitan Museum din New
York), Auguste Pellerin („regele margarinei”, a colecționat cu precădere lucrări
de Paul Cézanne și Édouard Manet), contele Isaac de Camondo, Ivan Morozov
(colecționar rus al avangardei franceze; după Revoluția Bolșevică, colecția lui
a fost naționalizată și a ajuns la Muzeul Pușkin din Moscova și la Hermitage,
Leningrad), Doctorul Filleau (a colecționat mai ales post–Impresioniști), Denis
Cochin–a cumpărat de la Vollard lucrări de Eugène Délacroix, Édouard Manet,
Camille Corot, Francisco Goya, Van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne–astăzi,
lucrările din colecția Cochin se află în muzee (Vollard, 1969: 128–129), Gertude
și Leo Stein (Vollard a fost principalul lor furnizor; au cumpărat impresioniști,
post–Impresioniști, cubiști și au primit în salonul lor de la Paris numeroși scriitori
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și artiști, din 1903 în 1938), Prințul de Wagram, Sergei Shchukin (a colecționat
impresioniști și post–Impresioniști), Karl‑Ernst Osthaus (patron al avangardei)
(Rabinow, 2006: VII). În prezent, o mare parte din lucrările care au făcut parte din
stocul lui se află în patrimoniul unor instituții publice de artă.
Ambroise Vollard a dezvoltat legături strânse cu galerii din străinătate,
împrumutând lucrări pentru expoziții: în 1907 a împrumutat 60 de lucrări
din colecția lui Galeriei Miethke din Viena; cu prilejul expoziției „Manet și
Postimpresioniștii” de la Galeria Grafton din Londra (organizată de Robert Fry,
1910–11), Vollard a împrumutat lucrări de Paul Cézanne, Maurice Denis, Paul
Gauguin, Vincent van Gogh și Aristide Maillol; cu prilejul Armory Show, trimite
un tablou de Cézanne, unul de van Gogh și unul de Gauguin (New York, 1913);
în 1933, Knoedler organizează, la New York, o expoziție cu lucrări din colecția lui
Ambroise Vollard. (Rabinow, 2006: 21)
Dezamăgit de „circul” prilejuit de donația lui Gustave Caillebotte din 1894,
Ambroise Vollard a manifestat dispreț față de tratamentul pe care instituțiile
statului l‑au aplicat curentului impresionist. Dovedindu‑și încrederea totală față
de arta impresioniștilor, în 1879 Caillebotte organizează o expoziție a acestora,
unde sunt vândute mai multe lucrări. Fără ca nimeni să știe, în 1876 își face
testamentul, lăsându‑și toată colecția statului francez, cu o clauză specială,
datorată atitudinii generale afișate față de pictura impresioniștilor:
Las Statului tablourile mele; numai că, deoarece vreau ca această donație să nu fie
doar acceptată, ci acceptată în așa fel încât tablourile să nu ajungă nici în vreun
pod, nici în vreun muzeu de provincie, ci într‑adevăr la Luxembourg și mai târziu
la Luvru, e nevoie să mai treacă o vreme până la executarea clauzei când publicul,
nu zic să înțeleagă, ci să admită această pictură. Cred că ar fi nevoie de cel mult
douăzeci de ani. (Bernier, 1979: 45)

În 1894, trecuseră 18 ani de când Caillebotte a scris aceste rânduri, și muzeele
franceze nu erau încă pregătite să-i primească pe impresioniști: donația a fost
refuzată. Timp de doi ani, executorul testamentar al lui Caillebotte, Auguste
Renoir a renegociat termenii donației: din cele 67 de lucrări donate, 38 de lucrări
aveau să fie expuse în Palatul Luxembourg; în 1896 s‑a organizat prima expoziție
a impresioniștilor într‑o instituție de prestigiu. Pentru serviciile de executor
testamentar, Renoir a primit o lucrare de Degas. Restul pânzelor au fost oferite ca
donație, în 1904 și 1908, și refuzate în două rânduri. Abia în 1928 statul francez
a acceptat donația, dar aceasta a fost repudiată de văduva fratelui lui Gustave
Caillebotte (Distel, 1995: 318). Cea mai mare parte a lucrărilor rămase au ajuns în
colecția lui Albert C. Barnes și fac parte din patrimoniul Fundației Barnes.
Ambroise Vollard a donat o singură lucrare Muzeului Luxembourg, în 1927:
Paul Gauguin, „Frumoasa Angèle”. Restul donațiilor le‑a făcut către instituții
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municipale de cultură: Petit Palais și Musée National des Arts de l’Afrique et de
l’Océanie din Paris, Musée de Grenoble.
La moartea lui subită, într‑un accident de mașină, valoarea lucrărilor sale era
mai mare decât valoarea lucrărilor lăsate de confratele său, Paul Durand‑Ruel;
acest lucru se datorează faptului că Vollard a reușit să achiziționeze un număr
masiv de lucrări (mai ales ale impresioniștilor și post–Impresioniștilor) la un preț
redus, „să‑și păstreze stocul și să nu‑l vândă înainte ca valoarea operelor să urce
din nou” (Hook, 2017: 163).
Vollard nu avea moștenitori direcți (nu fusese căsătorit și nu a avut copii).
Nu a ținut registre foarte riguros. Prin testamentul redactat în 1911, bunurile lui
Vollard ar fi trebuit să fie împărțite între surorile și fratele lui Lucien și Madame de
Galéa, o creolă din Insula Mauritius care trăia la Paris și era o prietenă apropiată
a lui Vollard. Datorită războiului care se apropia, negustorul de artă Maurice
Fabiani (executorul testamentar al lui Vollard) a trimis 560 de lucrări în SUA;
nava care le transporta a plecat de la Lisabona și a fost interceptată de Armata
Regală în Bermuda. Stocul de picturi a fost considerat „proprietatea dușmanului”
și depozitat la Ottawa, în National Gallery. Abia în 1949, lucrările au fost restituite
surorilor lui Vollard. În semn de gratitudine, acestea au donat Galeriei canadiene
litografii de Marc Chagall și de Georges Rouault și o pictură de Gauguin. Restul
lucrărilor au fost vândute sau au dispărut în timpul războiului; după terminarea
războiului, o mare parte din colecție a apărut pe piața de artă din New York
(Rabinow, 2006: 20–23).
A mai existat un set de lucrări care au apărut în Iugoslavia, în 1939. Către
sfârșitul vieții, Vollard era ajutat de un secretar sârb, Erich Šlomović; la moartea
lui Vollard, acesta deținea vreo 600 de lucrări de artă (desene, gravuri, picturi),
susținând că i‑au fost date de către negustor: „Un teanc de șaizeci de centimetri
grosime, și din care putea deschide un muzeu. De altfel, le‑a și lăsat unui muzeu.
Zicea că Vollard i le dăduse. Vollard să dea ceva. De când am auzit, râd întruna...”
(Wildenstein, Stavridès, f.a.: 65). Daniel Wildenstein se referă aici la caracterul
lui Vollard, care era prea puțin darnic când venea vorba de lucrările lui! Nu se
știe dacă Šlomović era proprietarul de drept al lucrărilor sau și le‑a însușit după
moartea lui Vollard. O parte (200 bucăți) le‑a lăsat într‑un seif la Société Générale,
restul le‑a luat cu el în Iugoslavia.
În 1940, a expus lucrările la Zagreb, iar în timpul războiului, Erich Šlomović
le‑a ascuns într‑o fermă din Serbia. Šlomović a fost ucis în război, iar lucrările
au fost confiscate de autoritățile iugoslave. În prezent, acestea fac obiectul unui
proces între moștenitorii lui Vollard, moștenitorii lui Šlomović și guvernul sârb
(Rabinow, 2006: 23).
Despre lucrările rămase la Paris nu s‑a știut nimic până în 1979, când banca
Société Générale a avut voie să deschidă seifurile celor care nu plătiseră taxele
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de depozitare. A urmat un alt proces între moștenitorii lui Vollard și cei ai lui
Šlomović, care au revendicat și aceste lucrări; în 1996, Tribunalul de la Amiens a
declarat proprietarii lucrărilor de la Société Générale pe moștenitorii lui Vollard.
După atâția ani de procese, aceștia au scos la licițiație lucrările dobândite. Lista
lucrărilor scoase la licitația din 2010 este impresionantă: 134 de manuscrise,
desene, gravuri, picturi, sculpturi și fotografii de Ambroise Vollard, Auguste
Renoir, Mary Cassatt, Camille Pissaro, Pablo Picasso, Edgar Degas, Raoul Dufy,
Paul Gauguin, Émile Bernard, Jean Louis Forrain, Louis Valtat, Jean Puy, Odilon
Redon, Armand Guillaumin, Henri Fantin‑Latour, Maurice Denis, Georges
Rouault, André Derain, Man Ray, Aristide Maillol, Marc Chagall, André Dunoyer
de Segonzac, Marice Utrillo, Paul Éluard. Și mai copleșitoare a fost suma totală a
licitației: peste 30 de milioane de euro (Sotheby’s, 2010).
2.3 CASA WILDENSTEIN SAU ARTA DE A VINDE ARTĂ
Daniel, numai două lucruri contează cu adevărat.
Să iubeşti Franţa. Şi să te duci la Luvru.
(Wildenstein, Stavridès, f.a.: 9)

Când vine vorba despre artă, un loc important în promovarea acesteia îi
revine negustorului de artă, ca intermediar între artistul care „produce” opera şi
colecţionar sau instituţii publice. Ce au însemnat Paul Durand‑Ruel şi Ambroise
Vollard pentru Impresionişti, Daniel‑Henry Kahnweiler pentru Pablo Picasso,
John Quinn pentru Constantin Brâncuşi, Peggy Guggenheim pentru Jackson
Pollock, Julien Levy pentru Salvador Dalí. Şi lista poate continua... În această
galerie a dealerilor de artă, un loc aparte îl ocupă familia Wildenstein: Nathan,
Georges, Daniel, Alec şi Guy. O afacere veche de aproape 150 de ani,
condusă de reprezentantul celei de‑a treia generaţii [Daniel] şi secondat de tinerii
săi fii [Alec şi Guy], este astăzi unica firmă a cărei activitate continuă în maniera
grandioasă a celor mai importanţi negustori de artă de odinioară. Acest singur fapt
ar fi suficient să-i confere tulburătorul prestigiu, pe care multe alte componente–
printre care şi un anume dispreţ al publicităţii–îl accentuează. (Bernier, 1979: 107)

Nathan Wildenstein–omul secolului optsprezece
După ce părăseşte Alsacia în urma Războiului Franco‑Prusac, Nathan
Wildenstein (1851–1934) se stabileşte la Vitry‑le‑François. La început a fost
ajutorul unui croitor, iar „pe scara evreilor, asta înseamnă abia ceva mai mult
decât un cerşetor” (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 12). Familia lui se ocupase de
afacerile cu cai... Până într‑o zi când una dintre cliente îl întrebă dacă poate
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negocia pentru ea nişte tablouri de care dorea „să scape”. Sigur că da! Doar că
Nathan nu ştia nimic despre tablouri!... Aşa că a plecat la Paris şi zece zile „s‑a
închis” în Luvru şi a privit operele de acolo. Nathan Wildenstein a făcut asemeni
lui Paul Durand‑Ruel, a transferat regulile dintr‑o meserie unei alte îndeletniciri,
adaptându‑le.
Printre lucrările scoase la vânzare se afla şi un tablou atribuit lui Van Dyck,
iar de pe urma afacerii a câştigat 1.000 de franci, pe care i‑a reinvestit imediat
în tablouri: „Dacă într‑o zi aveam ceva bani, începând cu ziua următoare eram
curăţaţi. Nici o para chioară. Eram ruinaţi... Dar trebuia să cheltuim tot. Iar asta
ca să ne mai căţărăm o treaptă...”–îi povestea lui Daniel bunica Laure, care i‑a
fost bunicului alături toată viaţa, luând parte la nenumăratele afaceri ale familiei.
De la ea, Daniel Wildenstein a învăţat totul despre artă şi despre cursele de
cai–în paralel cu afacerea care era în plină ascensiune, familia Wildenstein este
deţinătoarea unor cai de cursă prestigioşi.
A doua jumătate a secolului al XIX‑lea a oferit premizele dezvoltării pieţei
de artă europene, atât prin emergenţa galeriilor şi a negustorilor, cât şi prin
interesul tot mai sporit pentru colecţionariat. Şi, pe măsură ce piaţa începe să
ia amploare, negustorii erau specializaţi pe curente sau şcoli. În 1875, Nathan
Wildenstein se află la Paris, unde deschide o galerie într‑un apartament din Cité
du Retiro, şi mai apoi într‑un imobil de pe Rue de la Boétie, care ulterior va intra
în proprietatea familiei (în prezent, sediul Firmei Wildestein & Co. de la Paris).
A fost „omul secolului optsprezece”, având în portofoliu artişti precum Georges
de la Tour (Fig. 13), Jean‑Honoré Fragonard, Antoine Watteau, François Boucher,
Jean‑Baptiste Pater, Jean‑Baptiste Greuze, Nicolas Lancret, Jean Siméon Chardin,
Jean Antoine Houdon. „Cu excepţia fraţilor Goncourt, secolul acesta, toţi pictorii
şi toţi sculptorii aceştia nu interesau pe nimeni. În calitatea sa de negustor, el i‑a
scos din anonimat. El i‑a arătat lumii” (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 17).
Nathan Wildenstein și‑a asumat un mare risc, deoarece promova o „marfă”
care nu avea cotaţie pe piaţa de artă. Însă Nathan nu a precupeţit niciun efort
să o facă cunoscută şi să îi ridice preţul: „cumpără cu două sute de franci un
tablou din perioada aceea, pe care îl vinde curând cu douăzeci de mii, căci e un
Boucher” (Bernier, 1979: 108). Dovedind un instinct rafinat prin contactul direct
cu opera de artă, Nathan lucra conform unui program foarte riguros: dimineaţa
trecea pe la Hôtel Drouot, vizita prăvăliile negustorilor–azi trecea pe la anticarii
şi buchiniştii de pe Rive Gauche, mâine îi vedea pe cei de pe Rive Droite -, iar
după‑amiaza se afla la galerie, unde vizitatorii erau invitaţi la ceai. Nelipsite erau
vizitele la muzee, biserici, castele, case de licitaţii, pentru că acolo era întotdeauna
ceva de descoperit.
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Georges Wildenstein şi arta contemporană
Georges se naşte în 1892 (d. 1963) într‑un mediu în care nu se vorbeşte decât
despre artă, artişti, colecţionari, preţuri şi cu siguranţă că aceste circumstanţe
îi vor marca destinul. Dacă Nathan dovedea o mare atracţie pentru secolul al
XVIII‑lea, Georges va aduce afacerea „în vremea lui”, dovedindu‑se „omul
calificat ca să extindă imperiul primit ca moştenire” (Bernier, 1979: 112). În 1928,
îşi determină tatăl să cumpere „La Gazette des Beaux‑Arts” (fondată de Louis
Blanc în 1859), al cărei director a fost din 1936 în 1960 (redactor şef Assia Visson
Rubinstein) şi care se va dovedi un instrument pentru promovarea artei vechi şi a
artei contemporane. Aici se vor regăsi articole despre tablourile din apartamentul
Gertrudei Stein (poetă şi colecţionară evreică, de origine americană, care a făcut
o pasiune pentru viaţa boemă a Parisului în care a trăit din 1903 în 1946) şi, în
paginile aceluiaşi magazin, Gimpel îi cataloghează pe Picasso, Matisse, Delaunay
şi Kandinsky (Fig. 14) drept „extremişti” sau „cubişti”, iar Maurice Raynal
consacră termenul de „cubism” într‑un studiu amplu.
Pe Georges Wildenstein îl lega o strânsă prietenie cu Daniel‑Henry Kahnweiler,
unul dintre primii dealeri care a recunoscut importanța lucrării „Les Demoiselles
d’Avignon” a lui Pablo Picasso (1907), pe care a dorit să o cumpere din momentul
în care a văzut‑o. Un important contract semnat de Georges Wildenstein era
acela cu Pablo Picasso, pe care îl instalase la ultimele etaje ale unui imobil deținut
de familie, desupra galeriei Paul Rosenberg (finanțate de Nathan Wildenstein).
Contractul cu Picasso era singurul contract semnat de Casa Wildenstein cu un
pictor contemporan. Pentru a avea sub control orice mișcare a lui Picasso, și
pentru ca acesta să nu vândă tablouri „pe ușa din dos”, Georges „a instalat în
biroul său un telefon roșu cu două linii speciale: o linie îl lega de galeria lui Paul,
iar cealaltă de atelierul lui Picasso” (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 47).
Georges Wildenstein avea o anumită reținere față de avangardă, iar Picasso
îl tachina adesea: „Astăzi ce servim? Cuburi? Cercuri? Pătrate? Absolut orice
doriți” (Hook, 2017: 139–140). Cu siguranță că Picasso a vândut tablouri „pe ușa
din dos”, și chiar cu acordul „stăpânilor”, mai ales în timpul celui de‑al Doilea
Război Mondial, când familia Wildenstein se mutase la New York și singurul scop
al tuturor era supraviețuirea.
Încă de la începutul secolului al XX‑lea, împreună cu familia Gimpel,
familia Wildenstein deschide o galerie la New York, urmând inițiativa lui Paul
Durand‑Ruel. Până în 1880, America nu constituise o piaţă de interes pentru
afacerile de artă europene, şi puţini negustori se avânturaseră pe acest teren:
Paul Durand‑Ruel, familia Duveen (pentru artă decorativă) sau Knoedler
(reprezentantul lui Goupil, editorul parizian de gravuri). De la începutul secolului
al XX‑lea, în SUA a început să se construiască o piaţă dinamică pentru afacerile cu
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artă; existau o seamă de magnaţi doritori să investească, iar familia Wildenstein
îi are în portofoliu pe cei mai buni: Julius Bache–„Regele de pe Wall Street”
(şi‑a donat întreaga colecţie Muzeului Metropolitan de la New York); Randolph
Hearst–proprietarul „New York Journal”; Edward G. Robinson (un român care a
devenit celebru la Hollywood; a făcut o investiţie iniţială de 200.000 $ în obiecte
de artă cumpărate de la familia Wildenstein). Şi, mai era
Familia Rothschild. Marii noştri clienţi. Cei mai importanţi. Adevăraţi îndrăgostiţi
care nu căutau decât Frumosul Frumosului. Unicul. Au fost pe la bunicul de cu
bună vreme. Baronul James. Baronul Edmond. Baronul Edouard. Şi mai ales
Maurice... Marele Maurice. Un amator de artă cum n‑ai mai văzut. Înaltă voltijă. Un
cunoscător nemaipomenit. Ăsta de‑ar fi fost negustor, ne tăia pe toţi. (Wildenstein,
Stavridès, f.a.: 27)

Pe fondul crizei economice din 1929 şi al situaţiei pe care aceasta a generat‑o
în anii următori, afacerea cu artă veche a cunoscut un declin atât în Europa, cât
şi în SUA, astfel că atracţia lui Georges Wildenstein pentru arta contemporană
a însemnat „colacul de salvare” pentru afacerea familiei. Din deceniul trei,
deschide la Paris Galeria „Beaux‑Arts” din Faubourg Saint‑Honoré, unde se vor
perinda o seamă de artişti din epocă. Rămâne notorie „Expoziţia Internaţională
a Suprarealismului” organizată aici în 1938: deschiderea acesteia a avut loc în
17 ianuarie, la ora 22.00, şi a fost un eveniment a cărui mediatizare a făcut ca în
prima seară să se adune un public de 3.000 de persoane.
S‑a creat aşa o busculadă încât chiar poliţia a trebuit să intervină când situaţia
a scăpat de sub control: la vernisaj a fost prezentă întreaga elită pariziană, evrei
germani, englezoaice bătrâne și numeroși americani, iar lumea se călca pe picioare
să vadă lucrările. Expoziţia a însemnat un punct de atracţie, un soi de spectacol
frecventat zilnic de 500 de vizitatori, până la închiderea din 24 februarie.
Şi avea de ce! Organizatorul André Breton s‑a înconjurat de o întreagă echipă
de „nebuni frumoşi” care dominau piaţa artei contemporane–Paul Éluard,
Marcel Duchamp, Man Ray, Salvador Dalí, Max Ernst şi Wolfgang Paalen–
şi care au re‑creat spaţiul galeriei. În expoziţie au fost expuse 229 de lucrări
(tablouri, sculptură, obiecte) a 60 de artişti din 14 ţări; aceştia promiteau în
invitația evenimentului „isterie”, „un cer plin de câini zburători”, „prezenţa lui
Enigmarelle–un automaton umanoid” și sosirea în expoziție, „la 30 de minute
după miezul nopții, a descendentului lui Frankestein, în carne și oase false”.
(Fig. 15) Atracţia evenimentului au fost 16 manechine „asamblate” de artiştii
participanţi la expoziţie şi dispuse în spaţiul Galeriei sub genericul „Cele mai
frumoase străzi din Paris”. Totul a fost „delir”.
„Expoziţia Internaţională a Suprarealismului” din 1938 se derula pe fondul
clocotitor al scenei politice internaţionale care va culmina, un an mai târziu, cu
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izbucnirea celui de‑al Doilea Război Mondial. În timpul conflagraţiei mondiale,
afacerile familiei Wildenstein se vor muta în Statele Unite.
Daniel Wildenstein–cel mai bogat şi puternic dealer de artă din lume
Când avea loc isteria suprarealistă la Galeria „Beaux‑Arts”, Daniel Wildenstein
(1917–2001) era un tânăr de 21 de ani. Referitor la Expoziţia din 1938, Daniel va
scrie că aceasta
nu avea să fie chiar aşa de lesne de vizitat: cum‑necum, aveai saci de cărbune pe
cap!... [Suprarealiştii] I‑au jurat lui tata: „După chestia asta, mergem la culcare.
Murim cu toţii. Ni se fâlfâie. Vom fi fost spus ceea ce aveam de spus.” Aveam
impresia că mă aflu la înmormântarea lui Pinocchio. Era magnific! Tata a făcut
aşadar tot ce i se cerea, tot ce ei vroiau. Am asistat la organizare. A durat mai
mult de un an. Tata s‑a dus chiar să‑l caute pe Picasso. I‑a spus: „Tu care eşti cel
mai suprarealist dintre toţi, trebuie să ne faci un tablou!” Şi l‑a făcut. Delir total...
(Wildenstein, Stavridès, f.a.: 89)

Principiul după care se ghidase Nathan–„Să cumperi fără ezitare și să ai
răbdare când vinzi!”–mai este în vigoare la Casa Wildenstein. Filosofia familiei
era să cumpere tablouri de la moștenitori, de la colecționarii care le dețineau de
douăzeci, cincizeci sau chiar trei sute de ani și să le plaseze amatorilor de artă. Iar
cel mai important lucru pe care îl are un negustor de artă îl constituie informația
privitoare la plasamentul și proveniența și depozitul cu lucrări. Și, sigur, păstrarea
secretului.
Negustorul nu are dreptul să vorbească despre stocul său. Este cu neputință. Stocul
este nervul războiului. De ce? Deoarece este doar un vis. Orice negustor de artă
trebuie să întrețină iluzii despre capodopera pe care o deține sau pe care nu o
deține. Stocul său trebuie să fie ceva mitic și misterios, așa încât să‑l facă pe client să
se gândească de două ori înainte de a cumpăra din altă parte. Clientul să‑și spună:
“Ușurel, uşurel. Să nu ne grăbim. Aproape sigur că Wildenstein are ceva mai bun...”
(Wildenstein, Stavridès, f.a.: 157–158).

Iar depozitele Wildenstein conţineau lucrări ale marilor maeştri, impresionişti,
post–Impresionişti, suprarealişti etc. Multe dintre lucrările stocate în depozite
nu au fost văzute decât de membrii familiei: există presupuneri că o operă
necunoscută a lui Vermeer (sunt catalogate 36 de lucrări ale artistului) se află
în posesia familiei. Discreţia de care a dat dovadă familia Wildenstein referitor
la bunurile deţinute a creat numeroase speculaţii în lumea artei; aceştia şi‑au
consolidat o reputaţie de oameni de afaceri abili, cu stocuri impresionante de
marfă care, o dată scoasă pe piaţă, avea rolul de a maximiza profiturile.
După ce urmează cursurile Universităţii din Paris (1938) şi Şcoala de la
Luvru, în 1941 Daniel pleacă la New York pentru a se ocupa, alături de Georges
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Wildenstein, de afacerile familiei. Galeria americană era deschisă încă din 1902,
alături de afacerea pariziană familia deţinând o galerie la Londra (din 1925) şi una
la Buenos Aires (din 1929–30). În 1959 preia conducerea galeriilor Wildenstein
& Co din Paris şi New York, iar în 1963, la moartea tatălui său, a agenţiilor din
Londra şi Buenos Aires şi a revistei „Gazette des Beaux‑Arts”. La sfârşitul anilor
’70 deschide o galerie la Tokyo; practic, şi‑a extins influenţa pe toate pieţele de
artă, fiind unul dintre „marii jucători”.
La sfârșitul anilor ’50, lucrurile se schimbă pe piaţa artei: de la picture dealers
negustorii devin picture brokers–îi plăcea lui Bernard Berenson, expertul Casei,
să-i numească pe Wildenstein–I. Este, de fapt, o schimbare de mentalitate: de
la valoare artistică, intrinsecă, opera de artă capătă o valoare comercială. Dacă
până acum o colecție îi procura deținătorului ei exclusiv bucurie, acum lucrările
devin bunuri speculative. „Tablourile deveneau acțiuni. Iar negustorii, agenți de
schimb” (Wildenstein, Stavridès, f.a.: 160). Iar un veritabil negustor de artă cum
se va dovedi a fi Daniel se va alinia rapid la moda vremii. Ca să ne dăm seama
de prosperitatea afacerii, Dicţionarul online al istoricilor de artă menţionează că
Wildenstein & Co. New York deţinea, în 1978, un depozit de peste 10.000 de
lucrări, printre care: 400 de primitivii italieni, 20 de Renoir, 25 de Courbet, 10 de
Van Gogh, 10 de Cézanne, 10 de Gauguin, 2 de Boticelli, 8 de Rembrandt, 8 de
Rubens, 9 de El Greco, 5 de Tintoretto, 79 de Fragonard, 7 de Watteau... (www.
dictionaryofarthistorians.org) Sute de milioane de dolari!!!
Într‑un articol amplu dedicat afacerilor familiei Wildenstein în 1998, Suzanna
Andrews estimează averea lui Daniel Wildestein la 5 miliarde de dolari, singura
de aşa calibru de pe piaţa de artă (Andrews, 1998). Pe baza arhivelor familiei,
Daniel Wildenstein fondează Institutul Wildenstein, publicând numeroase
volume şi catalogues raisonnés ale unor importanţi artişti francezi, cataloage care
vin în sprijinul afacerii (www.wildenstein.com). La arhivele realizate de familia
Wildenstein, se adaugă arhivele unor Durand‑Ruel sau François Daulte (o
autoritate în materie de Alfred Sisley și Auguste Renoir). Toate acestea constituiau
adevărate „perle” deoarece cuprindeau informații despre proprietarii operelor de
artă, uneori chiar fotografii ale acestora, ceea ce a ușurat munca în realizarea unor
catalogues raisonnés (Hook, 2017: 145–150).
Cât privește autenticitatea unei opere de artă, lui Daniel Wildenstein îi plăcea
să spună: „În majoritatea cazurilor, sunt 100% sigur. Dacă sunt 95% sigur, spun
da, dar există posibilitatea unei erori. La 90%, spun nu” (Hook, 2017: 149).
Și tot el obișnuia să spună că nu poți fi niciodată sigur de autenticitatea unei
lucrări, pentru că nu ai fost acolo când artistul a pictat‑o. Până la urmă, avea
perfectă dreptate!
O parte considerabilă din capodoperele vândute prin casa Wildenstein se află
astăzi în colecțiile celor mai importante muzee sau fundaţii din Europa, America
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şi Asia: Galeria Națională de la Washington (colecția Andrew Mellon), Muzeul
Metropolitan din New York (colecțiile Julius Bache, Robert Lehman, Walter și
Leonore Annenberg, Colecția J.P. Morgan), Galeria Națională din Berlin (colecția
Scharf‑Gerstenberg), Muzeul Ermitaj (colecția Otto Krebs, transfertă inițial de
Armata Roșie la Leningrad, drept reparație pentru prejudiciile aduse în timpul
celui de‑al Doilea Război Mondial; lucrările nu au fost returnate proprietarilor de
drept, în ciuda tratativelor duse de Alec Wildenstein și frații Scharf cu Boris Elțîn,
după destrămarea URSS).
Afacerea continuă...
Deşi s‑a pensionat oficial în 1990, lăsând afacerea celor doi fii ai săi–Alec
(1940–2008) şi Guy (n. 1945) -, Daniel Wildenstein a continuat să o conducă
până la moartea sa. Casa Wildenstein a păstrat galeria din New York şi s‑a
asociat cu Pace Gallery (într‑o joint venture), promovând arta contemporană
(1993–2010). Sub logo‑ul „PaceWildenstein” s‑au deschis galerii în California,
Paris şi Londra. Deschiderea filialei de la Beijing (Factory 798 District–sectorul
dedicat artei), în 2008, a însemnat intrarea primei galerii de calibru din SUA în
China şi a creat numeroase oportunităţi pentru piaţa internaţională de artă. Unul
dintre proiectele dezvoltate a fost Artifex press, cea mai mare platformă online de
catalogues raisonnés. PaceWildenstein s‑a despărţit în condiţii amiabile, în 2010:
Pace a cumpărat partea Wildenstein & Co. (49 %), inclusiv partea de lucrări din
inventarul pe care îl deţineau împreună, între care Mark Rothko, Barnet Newman,
Zhang Xiaogang, Zhang Huan, continuându‑şi activitatea de promovare a artei
contemporane (Vogel, 2010) [În 2011, Adrian Ghenie a început o colaborare cu
Pace Gallery, la începutul anului 2017 deschizând expoziţia „Recent Paintings”
(www.pacegallery.com)]; Wildenstein & Co. a continuat pe linia începută de
Nathan şi continuată de Georges şi Daniel.
Sfârşitul anului 2015 a însemnat pentru familia Wildenstein un moment de
cotitură, când Guy Wildenstein şi alţi membri ai familiei au fost puşi sub acuzare
pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, semn că lucrurile nu stau tocmai roz
în Paradis (Bellet, 2016). La moartea lui Daniel, în 2001, familia deţinea un avion
privat, mai multe imobile la New York (valorând 125 milioane de dolari), o fermă
de 30.000 ha în Kenya evaluată de Alec jr. (10 milioane de dolari), o rezidenţă în
Elveţia, un grajd cu cai de curse la Chaltilly, o insulă în Caraibe a cărei valoare
exactă rămâne necunoscută, castelul de la Marienthal cumpărat de bunicul
Nathan şi alte bunuri aflate în administrarea unor trusturi prezidate de membri ai
familiei. Ca să nu mai vorbim despre depozitele de tablouri din SUA, Elveţia şi...?!
În 1999, divorţul lui Alec Wildenstein de soţia sa, Jocelyn, a costat familia
2,5 miliarde de dolari; scandalurile care au survenit după decesul lui Daniel
între fiii săi şi cea de‑a doua soţie a sa, Sylvia, au avut drept rezultat destrămarea
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„vălului discreţiei” atât de îndrăgit de familie. Astfel, acuzaţiile aduse familiei
în 2015 se refereau la impozitele extrem de mici plătite de‑a lungul timpului
pentru afacerile desfăşurate şi pentru succesiuni, procuroarea Monica d’Onofrio
declarând că „Este frauda fiscală cea mai sofisticată şi îndelungată care s‑a derulat
în timpul celei de‑a V‑a Republici!” (Bellet, 2017). Dacă ar fi fost găsit vinovat,
Guy ar fi fost condamnat la 4 ani închisoare (2 cu suspendare) şi ar fi trebuit
să plătească o amendă de 225 de milioane de euro. În urma unui proces care a
durat 4 săptămâni, în ianuarie 2017, acuzaţiile aduse familie Wildenstein au fost
considerate nefondate. Rămâne doar ca Guy Wildenstein să plătească Fiscului
556 milioane de euro ca impozite pentru succesiuni.
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CONTRIBUȚII LA CERCETAREA MUZEULUI
TEHNOLOGIC–INDUSTRIAL DIN CLUJ
TEKLA TÖTSZEGI
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj‑Napoca
Contributions to the research of the
Technological–Industrial Museum of Cluj
The Technological–Industrial Museum of Cluj opened its doors in 1888, with the
name “Franz Iosif I Museum of Industry”, in memory of the Emperor’s visit to
Cluj, made in 1887.
Frequent changes of premises, of exhibition spaces and finally the institution
closing; transfers of artefacts between different institutions, which often resulted
in the loss of essential documents needed for artefacts identification; all these
considerably complicate both the research work and the attempts for exhibitional
and educational valorisation.
This paper aims to synthesise the information published, mostly in Hungarian,
about the Technological–Industrial Museum from Cluj and to add the results
of our own research on artefacts that nowadays belong to the Transylvanian
Ethnographic Museum’s collections, wishing to provide a starting point for
possible future publications on the subject.
Keywords: Technological–Industrial Museum, collection, craft, applied art,
ethnography

Î

n anul 2020 Muzeul Etnografic al Transilvaniei a organizat o expoziție care
avea ca scop valorificarea acelei părți a colecției de dantele din patrimoniul
propriu care inițial a aparținut Muzeului Tehnologic–Industrial din Cluj și a ajuns
în patrimoniul instituției prin dublu transfer. Realizarea expoziției a necesitat, pe
lângă cercetarea de colecție, și o migăloasă cercetare bibliografică și de arhivă.
Chiar dacă în anii 2015–2017 au apărut mai multe lucrări (Székely, 2015, 2016 a,
b, 2017) care abordează subiectul înființării și funcționării Muzeului Tehnologic–
Industrial din Cluj, în muzeografia românească tema este aproape necunoscută,1
iar despre artefactele păstrate azi în patrimoniul Muzeului Etnografic al
1
În lucrarea Muzeele din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș autorul, Coriolan Petreanu,
trece în revistă câteva informații legate de această instituție (Petreanu, 1922).

https://biblioteca-digitala.ro

300

Tekla TÖTSZEGI

Transilvaniei nu s‑au publicat relatări nici în limba maghiară. Prezenta lucrare
își propune să sintetizeze informațiile publicate, legate de Muzeul Tehnologic–
Industrial din Cluj și să le completeze cu propriile contribuții, dorind să ofere un
punct de pornire pentru eventualele viitoare publicații referitoare la temă.
În concordanță cu inițiativele mai timpurii ale statelor cu o industrie mai
dezvoltată din vestul Europei,2 în a doua jumătate a secoluluial XIX‑lea, mai cu
seamă în ultimele două decenii ale secolului, și în Regatul Maghiar se acordă
o atenție sporită dezvoltării industriei și asigurării continuității meșteșugurilor
tradiționale, prin punerea bazelor învățământului profesional.3 Ca rezultat al
politicilor industriale și al legislației aferente,4 la sfârșitul secolului al XIX‑lea
se instituie diferitele forme și niveluri ale învățământului profesional: 1. școli de
ucenici – pentru tinerii angajați la meșteșugari; 2. școli profesionale – care oferă
cursuri și activități practice pentru întreaga zi, în această categorie încadrându‑se
școlile industriale superioare; școlile industriale profesionale; școlile meșteșugărești
și școlile industriale pentru fete; 3. cursuri de perfecționare pentru meșteșugari
(Vig, 1932: 697). Pe lângă întemeierea unor instituții de învățământ profesional –
adesea în completarea acestora – sunt înființate și colecții de artefacte, menite să
ofere informații, modele, tehnici în vederea cunoașterii diferitelor meșteșuguri.
În Regatul Maghiar ideea creării unei astfel de colecții i‑a aparținut Asociației
Naționale a Industriei [Országos Iparegyesület], care a făcut primele demersuri în
acest scop încă din anii 18405, în anul 1871 fiind alcătuită și o comisie națională
care avea sarcina de a pregăti întemeierea unui muzeu al industriei (Vig,
1932: 215).
Muzeele industriei sau muzeele tehnologice, cum mai erau ele numite,6
își propuneau să ofere meșterilor și micilor industriași locali atât exemple de
produse comercializabile pe plan local, național și chiar internațional, cât și
modele, materiale, unelte care să-i ajute să atingă acest deziderat. Oferirea
Prima instituție fondată pentru a servi dezvoltarea industriei naționale este Conservatoire national
des arts et métiers (Paris, 1794), o instituție de învățământ profesional dotată cu colecții tehnologice și
de artă (Székely, 2017: 16).
3
Pentru învățământul profesional din Regatul Maghiar vezi monografia lui Vig Albert (Vig, 1932).
4
Sistemul breslelor este considerat depășit încă de la mijlocul secolului al XIX‑lea, în cadrul
Monarhiei Austro‑ungare apare în 1859 primul act legislativ (Gewerbe Ordnung) care permite profesare
liberă și meșteșugarilor din afara breslelor, acestea fiind desființate ulterior prin Legea industriei din
1872. Legea conține prevederi care au ca scop asigurarea școlarizării obligatorii a tinerilor care urmează
să învețe meserie, meșteșugarul care nu respectă această obligație putând fi amendat (Vig, 1932: 193).
Actul legislativ este ulterior înlocuit cu Legea industriei din 1884.
5
Înanul 1842 Asociația Națională a Industriei organizează prima expoziție industrială maghiară
(Bónis, 2003: 16).
6
Câteva exemple, cu anul înființării: Museum of Manufactures, 1852; South Kensington Museum,
1857; DeutschesGewerbe‑Museum, 1866–67; BayerischeGewerbemuseum, 1869; Technologisches
Gewerbemuseum, 1879; Technológiai Iparmúzeum, 1883 (Székely, 2017: 17–19, 41; Vig, 1932: 216).
2
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unor expoziții, prezentări, cursuri privind noile rezultate europene obținute în
cadrul câte unui domeniu mai restrâns, reprezentau o preocupare permanentă
a acestor instituții. Muzeele funcționau în strânsă legătură cu atelierele și școlile
industriale, opere ale elevilor, mostrele pe baza cărora se lucra în aceste instituții
de învățământ intrând și ele în colecțiile muzeului, alături de capodoperele unor
meșteri renumiți sau împreună cu artefacte decorate vechi, cu valoare muzeală.
La început, colecționarea artefactelor de tip industrial, a celor de artă aplicată
și a celor „orientale” caracteriza deopotrivă procesul de muzealizare a acestor
instituții, strategia de dezvoltare a colecțiilor având la bază „modernitatea,
valoarea comercială și dezvoltarea industriei” (Székely, 2017: 10–19). Pornind de
la principalele funcții ale acestui tip de muzeu, cele comerciale și de dezvoltare
industrială, în monografia sa, Johanna Bónis definește muzeele industriei ca
„instituții permanente ale expozițiilor industriale” (Bónis, 2003: 16), iar Miklós
Székely atrage atenția asupra faptului că această logică de colecționare este în
contradicție cu principiile generale ale colecționării muzeale, deoarece în cazul
muzeelor industriale valoarea artefactelor scade cu timpul, rămâne doar valoarea
documentară, aceasta însă nu era prioritară pentru instituție (Székely, 2017:
10). Putem spune că în cazul muzeelor industriale valorificarea expozițională și
educativă a colecției, permanenta împrospătare a acesteia erau de prim ordin.
În Regatul Maghiar, primul muzeu de acest tip, Muzeul Tehnologic
[Technológiai Iparmúzeum] se deschide la Budapesta, în anul 1883, urmând ca
până la sfârșitul deceniului să mai apară două instituții de acest tip, ambele în
Transilvania: Muzeul Secuiesc de Artă industrială [Székelyföldi Iparmúzeum] din
Târgu Mureș7 (1886) și Muzeul Tehnologic–Industrial din Cluj (1888).
Camera de Comerț și Industrie [Kereskedelmi és Iparkamara] din Cluj a
inițiat în anul 1874 fondarea Atelierelor școlii ucenicilor, sprijinite prin ajutor de
stat și susținute financiar de către Cameră, împreună cu orașul Cluj. În anul 1882
conducerea orașului Cluj decide înființarea unei Școli centrale de desen tehnic
[Központi Iparrajziskola], însă aceasta nu s‑a putut realiza din cauza fondurilor
insuficiente. În urma dispozițiilor Legii Industriei din 1884, predarea desenului
tehnic devine obligatorie în învățământul profesional. În consecință, se reia ideea
înființării unei școli de desen tehnic, Școala centrală de desen tehnic din Cluj
deschizându‑și porțile la sfârșitul anului 1884. Cursurile sunt destinate elevilor/
Muzeul Secuiesc de Artă industrială din Târgu Mureș își deschide porțile în anul 1886, într‑o
locație provizorie, cu o expoziție temporară, urmând să‑și prezinte expoziția de bază în noua sa clădire,
inaugurată în anul 1993. Conform ultimei statistici (1910) dinainte de primul război mondial, instituția
are 3005 de artefacte în colecție (Bónis, 2003: 83), numărul lor reducându‑se la 1885 de artefacte,
conform unor date din 1922 (Petreanu, 1922: 163). În anul 1942 „obiectele rămase” – 914 de artefacte
– din colecția muzeului sunt preluate de Ministerul Industriei, dintre acestea, în anul 1943, intră în
patrimoniul Societății Muzeului Ardelean din Cluj 102 de artefacte, ajunse ulterior în colecțiile Muzeului
Național al Istoriei și în cele ale Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj (Bónis, 2003: 83).
7
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ucenicilor din domeniul prelucrării lemnului și al construcțiiilor, respectiv al
prelucrării fierului, unul dintre profesorii de desen devenind Lajos Pákei8 (Jelentés,
1885: 171). Lansarea oficială, în anul 1882, a ideii de a înființa un muzeu al
industriei la Cluj îi aparține Camerei de Comerț și Industrie din orașul Cluj (Vig,
1932: 432). După deschiderea Muzeului Tehnologic de la Budapesta, în anul 1884
Camera de Comerț și Industrie redeschide tema înființării muzeului, urmând ca
din acel an să înceapă și activitatea de colectare, punând bazele colecției viitorului
muzeu. Camera de Comerț și Industrie decide în 1887 înființarea, alături de
Atelierele școlare de construcții, de prelucrarea fierului și a lemnului [Építő-,
Fa- és Vasipari Tanműhely],9 sub conducere comună, a Muzeului Tehnologic–
Industrial. Muzeul își deschide porțile în 1888, sub denumirea Muzeul Industriei
Franz Iosif I [I. Ferenc József Iparmúzeum], în amintirea vizitei împăratului la Cluj,
din anul 1887. După câțiva ani marcați de situația economică precară a instituției
și de desele mutări în diverse spații închiriate, din ianuarie 1896 muzeul și școala
profesională intră sub finanțare de stat și se decide construcția unui sediu propriu,
în septembrie 1896 fiind depusă piatra de temelie a noii clădiri comune. Muzeul,
împreună cu școala industrială de construcții, de prelucrarea fierului și a lemnului
din anul 1899 își continuă activitatea într‑o clădire10 proiectată de Lajos Pákei.
În câțiva ani, clădirea devine prea strâmtă pentru cele două instituții și muzeul
se mută într‑o clădire nouă, construită pe cealaltă parte a străzii, această nouă
construcție fiind proiectată tot de Lajos Pákei. Acesta se implică atât în activitatea
de predare, cât și în cea de înființare și conducere a muzeului, are un rol decisiv în
alcătuirea colecțiilor, în crearea aspectului interior, întregul mobilier, materialele
expoziționale auxiliare fiind proiectate de către el. Expozițiile noii clădiri devin
vizitabile în anul 1908.
Registrele Muzeului Tehnologic–Industrial nu s‑au păstrat,11 diferitele surse
secundare oferă doar o imagine lacunară a compoziției și a valorii colecției.
Totuși, chiar și prin aceste informații risipite, se poate observa un interes evident
pentru meșteșugurile tradiționale, arta aplicată și industria casnică și nu spre
Pákei Lajos (1853–1921) este o personalitate marcantă a Clujului și în general a arhitecturii
transilvănene din anii 1880–1920. După școlile din orașul natal, își continuă studiile la Universitatea
Tehnică din Budapesta (Joseph Polytechnicum), München și Viena, în acest ultim oraș devenind
discipolul arhitectului danez Theophil Hansen. Întors în 1880 în Cluj, devine arhitectul șef al orașului,
contribuind decisiv la crearea noii imagini a Clujului. Pe lângă activitatea de arhitect, are un rol important
în creareași funcționarea primelor instituții care au ca scop dezvoltarea învățământului profesional (vezi
Székely, 2016: 198).
9
Numită mai tâziu Școala industrială de construcții, de prelucrarea fierului și a lemnului (vezi
Székely, 2017: 57–58).
10
Clădirea se află pe actuala stradă Gheorghe Barițiu și găzduiește în prezent Universitatea Tehnică.
11
Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Cluj păstrează un inventar al colecțiilor de artefacte și al
bibliotecii din anii 1910–1918. Din păcate, din cauza pandemiei, acest inventar nu a putut fi consultat
pe parcursul cercetării.
8
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tehnologiile marii industrii, acest fapt datorându‑se și situației din Cluj, unde
industria mare era prezentă doar prin câteva fabrici. Pe lângă diferitele modele de
lemn, de fier, de ceramică, de piatră, de țesături etc, mostrele și piesele oferite de
întreprinderi, manufacturi locale, naționale sau europene, o cantitate însemnată
a colecției o reprezentau piesele orientale și opere ale unor artiști recunoscuți
ai artei decorative secesioniste. Pe lângă criteriul de ordin tehnic, cel estetic era
definitoriu cu ocazia colecționării. În concordanță cu interesul artistic și științific,
generalizat în acea perioadă, pentru artefactele țărănești cu valoare estetică, în
colecție sunt prezente și obiecte provenite din acest mediu. Majoritatea artefactelor
proveneau din donații și schimburi, dar în perioada primului război mondial și
aceste posibilități de a îmbogăți colecția s‑au diminuat. Instituția dispunea de o
bogată bibliotecă în care se regăseau principalele opere de specialitate, albumele,
revistele europene cele mai importante pentru domeniu. În 16 mai 1919 muzeul
este luat în primire de Consiliul dirigent, ulterior funcționând sub denumirea
Muzeul Școalei Superioare de Arte și Meserii. Conform statisticii publicate în anul
1922 de Coriolan Petreanu, în colecțiile muzeului existau 3794 de artefacte,12 iar
biblioteca număra 1838 de volume, 685 de reviste și 1073 de modele (Petreanu,
1922: 161). Datele din această perioadă sunt puține și dispersate. Se știe că în 5
iunie 1921 în clădire se deschide o expoziție temporară din colecția etnografică
a învățătorului apahidean Endre Orosz și ulterior câteva expoziții de pictură,
instituția fiind închisă în primăvara anului 1925,13 artefactele din patrimoniu
fiind depozitate în diverse locuri și localități.14
După Dictatul de la Viena, în anul 1942 patrimoniul încă existent al Muzeului
Tehnologic–Industrial din Cluj intră, prin dispoziția Ministerului Maghiar al
Industriei,15 în patrimoniul Societății Muzeului Ardelean, 91616 pieseîn colecția
de istorie și 9917 de artefacte în colecția etnografică. Ulterior, aceste artefacte intră
12
Dintre aceste piese care aveau să servească „dezvoltarea bunului gust”, 367 piese de mobilier, 459
covoare, 574 obiecte de lut și maiolică, 370 obiecte de metal, 300 piese din lemn, 31 piese din piele, 276
ornamente de gips, 99 piese din porțelan, 556 cusături și broderie, 133 sticlărie, 35 lucrări în piatră,
268 unelte, 7 mașini și 319 piese amintite în categoria „varia” (Petreanu, 1922: 161). Cu câteva lipsuri,
aceleași date apar și în enciclopedia redactată de Kálmán Osvát (Osvát, 1928: 152).
13
Conform Ghidului turistic al Clujului, de Ferenc Orosz, citat de Miklós Székely și György Gaal,
instituția este desființată în anul 1926 (Székely, 2017:146; Gaal, 2013:11).
14
Pentru înființarea și istoria muzeului, vezi Ferenczi, 1888; Petreanu, 1922; Gaal, 2013; Murádin,
2015; Székely, 2015ab, 2016, 2017.
15
Conform Registrului de marcare prin documentele nr. 957 și 1018/1942.
16
Conform Registrului de marcare este vorba de numerele de inventar VI.1720–VI.2717 și
VI.2753–2770. Îi mulțumesc pe această cale doamnei dr. Mitu Melinda de la Muzeul Național de Istorie
a Transilvaniei pentru sprijinul acordat în cursul cercetării.
17
Conform Raportului lui Márton Roska, 102 obiecte sunt preluate ca depozit din patrimoniul
fostului Muzeului Tehnologic–Industrial (Roska, 1943: 45), însă în Registrul colecției au fost înregistrate
în data de 24. 09. 1942 în total 99 de piese, de la numărul de inventar N. 3274 până la N. 3372 inclusiv
(vezi și Tötszegi, 2009).
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în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei și în cel al Muzeului
Etnografic al Transilvaniei.
Verificând listele de inventar ale celor două colecții ale muzeului Societății
Muzeului Ardelean, putem observa intenția de a împărți materialul rămas
conform interesului și ariei de colectare a fiecărui tip de colecție, diferența
cantitativă în favoarea pieselor repartizate în colecția de istorie reflectând și
compoziția colecției existente.
Artefactele înregistrate în registrul colecției de istorie18 pot fi încadrate în trei
grupuri mari: artefacte de ceramică (diversele variante ale ceramicii, în funcție de
materie primă, mod de ardere, tip de smalț, stil, în această categorie încadrându‑se
majoritatea pieselor), artefacte din sticlă și din lemn. Numărul pieselor realizate
din alte materiale este neglijabil. Piesele ceramice sunt preponderent vase, între
ele numărându‑se atât produsele de tip antic ale elevilor Școlii industriale de
prelucrarea lutului din Odorheiu Secuiesc și Ungvár (azi: Uzhhorod, Ucraina), cât
și produsele unor prestigioase manufacturi din întreaga Europă, și mai ales din
fostul regat maghiar (de ex. Fabrica Zsolnay din Pécs, manufactura din Herend,
manufactura de faianță din Holics (azi: Holíč, Slovacia) sau opere ale manufacturii
clujene conduse de Vilmos Fischer19. Răsfoind paginile registrului, putem observa
nume cunoscute ale artei aplicate secesioniste: Auguste Delacherche, Jean Beck,
Serapis Wallis, Pál Horti (ceramică),Émile Gallé, Antonin Daum (sticlă), Fanny
Zakucka, Árpád Juhász, László Inotay (jucării de lemn). Un segment important al
pieselor transferate este alcătuit din piese orientale, obiecte de lemn din Japonia.20
Dintre cele 99 de numere de inventar rezultate în urma transferului din fosta
colecție a Muzeului Tehnologic–Industrial în colecția etnografică a Societății
Muzeului Ardelean, 2 piese aparțin categoriei de port tradițional, 7 piese sunt
lucrări din lemn, 59 sunt piese de ceramică și 31 sunt piese textile.
Singurele informații de care dispunem privind cele două șiraguri de mărgele,
piese ce aparțin categoriei port, sunt datele din registru: cel cu nr. de inventar N.
3333 a fost realizat din mărgele colorate mărunte, iar cel cu numărul N. 3334, din
mărgele de mărime mare.21
Dintre cele șapte piese de lemn, trei au fost colecționate în Japonia (N. 3339;
N. 3340 – linguri; N. 3341– coș împletit)22.
Pentru analiza pieselor existente încă din această colecție, vezi Székely, 2017.
Farkasházi Fischer Vilmos (1839–1921) a fost fiul întemeietorului manufacturii de porțelan din
Herend, stabilit la Cluj, construindu‑și propria afacere–atelier de pictat porțelan–care a funcționat în
ultimele trei decenii ale secolului al XIX‑lea. La începutul secolului XX este numit instructor ambulant,
susține cursuri de perfecționare pentru olari(Katona, 1991: 386–387).
20
Acestea au făcut parte, probabil, din colecția de artefacte orientale, achiziționate pe teren, din
însărcinarea muzeului, de către Vadona János, (Székely, 2015).
21
Ambele scoase ulterior din inventar prin procesul verbal nr. 636/1959.
22
Scoase ulterior din inventar prin procesul verbal nr. 636/1959. Probabil făceau parte din aceeași
18
19
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La numerele N. 3335 și N. 3336 au fost înregistrate cu ocazia transferului
două scăunele sculptate din zona Călata. Călata a fost zona emblematică al
cărei mod de viață și artă populară au captat atenția artiștilor, etnografilor și a
publicului larg încă din ultimul sfert al secolului al XIX‑lea. Prin eforturile
cuplului Gyarmathy23din Huedin, preocupați de dezvoltarea economică a zonei,
broderiile și sculptura în lemn tradiționale din zonă reprezintă baza industriei
casnice ale cărei produse au ajuns în întreaga Europă. În primăvara anului 1879
și‑a deschis porțile Atelierul școlar pentru confecționarea jucăriilor la Huedin
[Bánffyhunyadi gyermekjáték‑készítő tanműhely], unde cursanții au fost inițiați
în meșteșugul tâmplăritului, al sculpturii în lemn și al strungăritului. Chiar
dacă atelierul nu a supraviețuit pe termen lung, a avut un aport important în
răspândirea noilor tehnici de prelucrarea lemnului și în crearea industriei
casnice bazate pe prelucrarea lemnului (Sebestyén, 1998a). În anul 1908, Muzeul
Tehnologic–Industrial și Școala industrială organizează cursuri de sculptat în
lemn în satele Bicalatu și Izvoru Crișului, iar dintre piesele realizate în urma
cursului au intrat unele și în colecția Muzeului Tehnologic–Industrial, de
exemplu, în anul 1913, un scaun sculptat confecționat în satul Bicalatu (Székely,
2017: 137). Schimbările de ordin tehnic au avut influență și asupra modului de
viață și inventarului tradițional al zonei. Scăunelul sculptat, foarte popular în zonă
până la mijlocul secolului al XX‑lea, a fost utilizat de către fete și neveste când
mergeau la șezătoare, artefactul fiind adesea oferit de către tineri ca daruri de
dragoste. Primul scaun, cu o structură de influență citadină, este compus din trei
părți: dintr‑un blat dreptunghiular alungit, cu o gaură perforată la mijloc, pentru
a ușura transportul piesei, și din două picioare realizate din câte o scândură lată,
traforată. Are decor vegetal și floral incizat pe toate cele trei componente. Forma
celui de‑al doilea scăunel corespunde cu cea generalizată la sfârșitul secolului al
XIX‑lea în zonă. Alcătuită dintr‑un blat dreptunghiular susținut de patru picioare
cioplite, dispuse oblic și fixate de blat prin două chingi, între ele cu un sertar
mic, piesa este decorată pe partea superioară a blatului cu motive geometrice și
geometrizante sculptate.24
colecție Vadona, nu se știe din ce cauză au ajuns tocmai aceste trei piese în colecția etnografică.
23
Despre viața și opera lui Gyarmathy Zsigmondné Hory Etelka și Gyarmathy Zsigmond vezi
Sebestyén, 1998 a, b.
24
Ulterior, la această poziție s‑a consemnat „fiókos, Magyarókereke” (cu sertar, Aluniș). Conform
scrisului, consemnarea îi aparține d‑lui dr. Kós Károly, ultimul muzeograf al colecției etnografice a
Societății Muzeului Ardelean. Deoarece nu se face referire la nicio informație apărută între timp, unul
dintre posibilele motive ar fi că piesa, pierdută sau deteriorată în cursul multiplelor mutări din perioada
celui de‑al doilea război mondial,a fost înlocuită cu o altă piesă de același tip, în uz la aceea vreme și pe
teren. În cazul pieselor transferate din patrimoniul fostului muzeu al industriei,dr. Kós Károly a adăugat
ulterior o locație precisă. În cazul unui fluier de forma unui berbec, în dreptul numărului de inventar
N. 3330 apare „Csíkdánfalva” (Dănești, jud. Harghita).

https://biblioteca-digitala.ro

306

Tekla TÖTSZEGI

Ultimele două piese de lemn alcătuiau, conform registrului, o unitate, este
vorba de o furcă lucrată la strung, decorată cu intarsie de cositor (N. 3337) și un
fus (N. 3338). Din păcate, doar ultima piesă, cioplită din lemn, cu decor geometric
sculptat, s‑a păstrat.25
Majoritatea pieselor transferate au fost piese ceramice. Primele trei piese
introduse (N. 3274–N. 3276) sunt identificate ca piese „maiolica”. În registru sunt
menționate inclusiv datările de pe piese (1805, 1799, 1812), deci este vorba, fără
dubii, despre piesele transferate, ele însă întrunesc caracteristicile stilistice ale
centrului ceramic săsesc Saschiz: fond albastru cobalt, decor fin alb,26 amplasat
central, motive avimorfe și florale, stilizate în manieră naivă. Un argument în plus
în favoarea identificării îl reprezintă datarea pieselor care se încadrează, conform
cunoștințelor noastre de azi, în perioada activă a centrului.
Urmează 17 de farfurii „de lut” (N. 3277–N. 3293), dintre care primele
patru corespund pieselor utilizate pentru decorarea interioarelor țărănești
transilvănene, mai ales din secolul al XIX‑lea. Farfuriile cu numărul N. 3277–
N. 3278 sunt datate 1874. Conform caracteristicilor stilistice (formă, tehnică,
decor, cromatică) ambele pot fi identidicate ca marfă tip Turda. Ambele farfurii
sunt de dimensiuni mari, au buza lată, răsfrântă, bordură ondulată. Decorul
albastru‑cobalt, realizat cu cornul pe un fond angobat cu alb, apare central,
într‑un medalion, în interiorul piesei (pasăre, respectiv coroană de flori, datare) și
pe marginea lată a acesteia (lujeri, palmete, boboci alternând). Piesa corespunde
stilistic produselor caracteristice, în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea,
centrului ceramic maghiar Turda, motivele, compoziția, tehnica de realizare
supraviețuind și după schimbarea cromatică (fond brun închis, decor alb) de la
cumpăna secolelor XIX–XX, prezent în cazul farfuriei cu numărul de inventar
N. 3280.
Farfuria cu numărul N. 3279, cu un decor albastru‑cobalt, pictat viguros cu
o pensulă groasă pe fondul angobat (buchet central compus din lalele, boboci
și frunze, bandă compusă din spirale pe margine) corespunde stilistic mărfii
centrului săsesc Drăușeni din a doua jumătate a secolului al XVIII‑lea.
Piesele cu numărul N. 3283 și N. 3293 fac parte din tipul de vase de faianță,
cu smalț de cositor, utilizate și în interioarele țărănești din secolul al XIX‑lea din
Transilvania, de exemplu în zona Călata. Conform decorului, ele provin, probabil,
din centrele din zona Bratislavei secolului al XIX‑lea. În privința celorlalte farfurii
e greu să afirmăm că ar prezenta caracteristicile unui anumit centru.
N. 3037 este scos ulterior din inventar prin același proces verbal nr. 636/1959.
În privința tehnicii de decorare sunt dispute între specialiști: una dintre teorii susține că decorul
pe fond albastru este sgraffitat până la stratul alb de angobă, cealaltă teorie susține utilizarea tehnicii
baticului, deci desenarea decorului cu un strat subțire de ceară, îndepărtată ulterior. Pentru această temă
vezi: Roșca‑Klusch, 2010: 83–93.
25
26
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Următorul grupaj (N. 3294–N. 3326) este compus din vase de mici sau foarte
mici27 dimensiuni, cancee, căni, ulcioare. Stilistic, unele dintre piese pot fi legate
de anumite centre (N. 3305; N. 3307; N. 3311; N. 3312 – marfă tip Turda; N. 3318 –
marfă posibil Rupea; N. 3323 – marfă posibil Brașov sau Bistrița28), altele prezintă
caracteristicile formelor (N. 3308; N. 3309), tehnicii de decorare, ale cromaticii
și motivisticii introduse cu ocazia cursurilor de la începutul secolului al XX‑lea
(N. 3294–N. 3306; N3315; N. 3326).29 Mica colecție ceramică este completată de
fluiere reprezentând figuri antropomorfe și zoomorfe: husar pe cal, vânător pe
cal,berbec, cerb, câine și șopârlă (N. 3327–N. 3332), din păcate, dintre acestea
doar două piese, reprezentând cerbul (N. 3329) și berbecul (N. 3330) mai există.
Artefactele cu numerele de inventar de la N. 3343 până la N. 3372 sunt30 piese
textile. O parte dintre ele sunt piese sau bucăți din piese vechi deja în timpul
intrării lor în colecție. Din păcate, mai multe dintre obiecte au fost înregistrate
eronat sau înlocuite cu ocazia multiplelor transferuri și mutări. În registrul
colecției etnografice a Societății Muzeului Ardelean, sub numărul de inventar
N. 3360 apare denumirea „panglică cu decor spart” din zona Călata, dar faptic
există o bucată de broderie a cărei tehnică și motiv nu sunt caracteristice zonei.
La fel se întâmplă și în cazul „dantelei cu ciocănele vechi din Trascău” (N. 3361),
în cazul dantelelor dalmațiene (N. 3362; N. 3363), ale celor din localitățile din
Slovacia de azi: Nitra (N. 3359; N. 3364) și Moča (N. 3365) sau în cazul „dantelelor
și broderiilor ceangăiești” (N. 3367–N. 3370), faptic există bucăți textile brodate
și/sau decorate cu dantelă, nespecifice zonelor semnalate.31 Șorțul cu numărul de
inventar N. 3366, „șorț brodat din Felvidék32”, păstrat într‑o stare de conservare
foarte bună, este confecționat din două bucăți de țesătură de mătase, de culoare
verde, încrețită și fixată în talie cu o betelie îngustă. Imediat sub talie, peste crețuri
Este vorba despre jucării.
În atribuirea pieselor, literatura de specialitate încearcă să coroboreze analogii din colecții muzeale
și private, menționarea locului confecționării adesea lipsind, utlizând piese datate pentru a delimita
perioadele caracteristice de stil al centrelor. Documentele de breaslă, descrierile timpurii ajută și ele la
conturarea caracteristicilor unui centru. În ciuda muncii de cercetare depuse, diverșii autori nu sunt
de acord privind identificarea locului confecționării. Această piesă, de exemplu, conform autorilor
Roșca‑Klusch este asociată cu centrul Bistrița (Roșca–Klusch, 2010, foto 51, 52), iar conform lui Csupor
– cu centrul ceramic Brașov (Csupor, 2008: 134–135).
29
Conform Raportului pe anul 1906 al Camerei de comerț și industrie din Cluj, câte patru meșteri
zălăuani și clujeni au urmat un curs de perfecționare de trei luni la Atelierul central pentru prelucrarea
lutului din Budapesta, unde au învățat noi tehnici (MÜAÚ, 1907. 08. 01). În anul 1910 Vilmos Farkasházi
Fischer ține cursuri de perfecționare olarilor din Turda și Cluj (MÜAÚ, 1910. 02. 01). Despre rolul
cursurilor organizate destinate olarilor din Transilvania vezi și Szőcsné Gazda, 2020.
30
N. 3372 este scos ulterior din inventar prin același proces verbal nr. 636/1959.
31
Conform inventarului citat de Miklós Székely, în anul 1911 patrimoniul muzeului a fost îmbogățit
cu mai multe piese textile de tip etnografic, printre exemple recunoaștem și locațiile mai sus amintite
(Székely, 2017: 139).
32
Partea de sud, cu populație de etnie maghiară, a actualei Slovacii.
27
28

https://biblioteca-digitala.ro

308

Tekla TÖTSZEGI

este aplicat un șnur din fir metalic auriu, același tip de șnur garnisind și celelalte
trei laturi ale piesei. Pe margini și în partea de jos a șorțului este aplicată o dantelă
cu ciocănele realizată din fir metalic auriu.
Numitorul comun al artefactelor transferate despre care nu s‑a discutat încă
(N. 3342–N. 3258) constă în faptul că reprezintă modele de dantele sau fotografiile33
acestora, fixate pe un suport de carton sau pe placă lemnoasă subțire, acoperite, în
majoritatea cazurilor, cu un material textil de culoare închisă, în dreptul fiecărei
dantele fiind atașată și o mică etichetă de hârtie. Analizând panourile, putem
observa că este vorba de trei grupaje de panouri, probabil intrate separat sau
din diferite surse în patrimoniul Muzeului Tehnologic–Industrial. Opt panouri
(N. 3342–N. 3350) sunt acoperite cu sticlă, sub care sunt fixate pe suportul rigid
câte 4–24 modele de dantelă. Următorul grupaj, format din panouri acoperite cu
catifea (N. 3351–N. 3355) conține câte 4–7 modele, iar pe ultimele trei panouri
simple de carton apar câte 1–16 modele, în cazul ultimului (N. 3358) fiind
specificată și proveniența dantelei. Este vorba de un grupaj de 1634 modele de
dantele suedeze, de fiecare eșantion fiind atașată o mică etichetă cu text scris cu
mâna, în limba suedeză. Conform inventarului citat de Miklós Székely, colecția
de modele de dantele suedeze a intrat în patrimoniul Muzeului Tehnologic–
Industrial în anul 1911 (Székely, 2017: 139). În cazul artefactului cu numărul
N. 3357, pe cartonul de care este fixată dantela se poate observa înscripția
„pozsonyi csipke”, adică dantelă din Bratislava. Dacă restul dantelelor sunt
realizate toate în tehnica „cu ciocănele”, dantela din Bratislava îmbină tehnica
dantelei cusute cu cea a croșetatului. Inventatoarea acestui tip de dantelă, Katalin
Sutter, a fost învățătoare de lucru manual a Școlii de artă aplicată din Budapesta,
denumirea păstrând numele localității unde a profesat anterior inventatoarea
(Erdei T., 2009: 23). Dantela în formă de semicerc reprezintă un păun cu coada
deschisă, conturul modelului fiind marcat de un șnur croșetat, completat ulterior
cu cusături. Funcția piesei nu este clară.
Dantelele cu ciocănele din panourile prezentate anterior sunt modele utilizate
pentru comandă. La sfârșitul secolului al XIX‑lea, în urma apariției industriei
textile, documentarea și perpetuarea tehnicilor manuale tradiționale devine
un element important al politicii sociale și industriale din Regatul Maghiar.
Introducerea acestor tehnici în învățământul profesional pentru fete, crearea
unor ateliere de lucru, implicarea unor artiști și instructori talentați și devotați
creează mediul oportun pentru nașterea unor noi tipuri și noi centre de dantelărit
(Erdei T., 2009).
Este cazul panoului cu numărul de inventar N. 3342.
În registrul colecției etnografice al Societății Muzeului Ardelean se observă la această poziție o
precizare conform căreia „lipsesc patru dintre mostre”, deci inițial erau fixate pe carton 20 de mostre.
33
34
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Lucrul de mână, inclusiv diferitele tehnici de dantelărie au fost introduse în
unele curricule școlare, de exemplu în cele ale școlilor pedagogice, după Legea
învățământului din 1868. Un alt pas important a constat în înființarea școlilor industrale pentru fete.35 În Cluj, Școala Feminină a Industriei [Kolozsvári
Nőipariskola] a fost fondată și susținută de Asociația Feminină a Industriei și a
Industriei Casnice din Transilvania [Erdélyrészi Nőipar Egylet] și a funcționat
din anul 1881. Instruirea de trei ani a fetelor care au împlinit vârsta de 12 de
ani avea ca scop oferirea unor cunoștințe practice de cusut, brodat, dantelărit în
vederea obținerii, prin acest tip de activitate, a unui venit. În curricula școlară,
tehnica dantelei cu ciocănele a fost predată în primul an, în al doilea an ea putea
fi utilizată la realizarea temelor opționale, de exemplu la decorarea lenjeriilor. Pe
baza eșantioanelor de dantele, școala primea comenzi pe care elevele le onorau
sub îndrumarea profesoarei. În anul școlar 1901–1902 de exemplu, elevele claselor I și a II‑a au realizat, în această tehnică, 210 m de dantelă cu colțuri, 49 m
de dantelă dreaptă, 210 bucăți de modele și 2 bucăți de dantelă îngustă pentru
batiste, valoarea totală a acestora fiind de 104,80 de coroane. La sfârșitul fiecărui an s‑a organizat câte o expoziție de trei zile din lucrările elevelor (Értesítő,
1902: 34).
Primul atelier școlar de dantelărit,36 finanțat de stat, a fost înființat în anul 1884,
în Kremnica (Körmöcbánya, azi: Slovacia), într‑o zonă cu tradiții în realizarea
dantelelor cu ciocănele. Elevele de cel puțin 12 ani, care primeau bursă din partea
statului, au fost instruite de trei instructoare, iar după terminarea cursului de doi
ani școala le asigura comenzi. Inspectorul lucrărilor, proiectantul modelelor noi
a fost Béla Angyal (1947–1929), pictor și profesor de desen (Erdei T., 2009: 22).
Modelele de dantele intrate în colecția Muzeului Tehnologic–Industrial
sunt realizate din fir de in fin, de culoare naturală. Majoritatea lor sunt dantele
cu colțuri sau drepte, realizate la metru, doar pe panourile cu nr. N. 3349; N.
3351; N. 3354 și N. 3360 sunt fixate modele de guler sau alte piese individuale.
Pe etichetele fixate în dreptul fiecărui model se regăsește un cod de comandă și
prețul, specificând și unitatea de măsură – metru sau bucată.
Puținele și lacunarele surse nu ne permit să afirmăm că aceste mostre provin
dintr‑o anumită sursă. Cert este că pe unul dintre panouri (N. 3354) apare numele
lui Béla Angyal, ca designer al modelelor (Tervezte Angyal Béla Körmöczbánya).
Pe celelalte patru panouri îmbrăcate în catifea nu există nicio menționare, însă
atât stilul modelelor (decor secesionist cu lalele, rodii, păuni, completate cu
Școala industrială pentru fete din Budapesta a fost înființată în anul 1873, devenind singura
instituție susținută financiar în întregime de statul maghiar din anul școlar 1892–93. În anii 1880 s‑au
deschis mai multe ateliere școlare industriale pentru fete, sprijinite de stat, dar susținute local, în toată
țara (Vig, 1932: 207, 259).
36
Atelierul școlar de stat în dantelăritul cu ciocănele – Körmöczbányai Állami Csipkeverő Tanműhely.
35
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ghirlande dinamice), cât și panotarea lor unitară ne sugerează că ar putea face
parte dintr‑o serie de lucrări proiectate de Angyal. Această ipoteză se confirmă și
prin analiza unor analogii găsite în mediul online. Este vorba despre documente
tipărite,37 cu câte o fotografie a unor fete bursiere în cadrul atelierului de confecționat dantelă cu ciocănele din Kremnica, precum și fotografia și codul modelului,
utilizate la efectuarea unor comenzi. Aceste documente au apărut pe pagina unor
case de licitații. Confruntând imaginile cu modele din patrimoniu, s‑a observat
că prima mostră din panoul cu numărul N. 3352 este identică cu modelul A. 21,38
a treia mostră – cu modelul A. 6,39 a patra mostră – cu A. 14,40 a cincea mostră de
dantelă de pe același panou corespunde cu modelul A. 11.41 Prima mostră de pe
panoul cu numărul N. 3355 corespunde cu A. 16,42 a doua corespunde cu modelul
A. 18.43 Verificând etichetele adiacente dantelelor de pe cele două panouri, putem
observa că nu doar modelul, ci chiar și codificarea este identică.
În cursul secolului al XX‑lea au avut loc două războaie mondiale, schimbări de
regim și de granițe – evenimente care au avut un impact hotărâtor și asupra sorții
colecțiilor muzeale. Desele schimbări de sedii și spații de expunere, desființarea
unor instituții, transferurile de artefacte între diferite instituții, care aveau ca
urmare adesea pierderea documentelor esențiale de identificare a artefactelor,
îngreunează considerabil munca de cercetare și cea de valorificare expozițională
sau educativă a acestora. Accesibilizarea masivă a surselor bibliografice și
arhivistice în mediul online creează noi posibilități în acest sens. Publicarea
rezultatelor unor cercetări – chiar și parțiale – axate pe istoria colecțiilor, sperăm
că vor contribui la o recontextualizare a artefactelor și la conturarea unei imagini
mai complexe a colecțiilor care le conțin, în cazul de față a colecției Muzeului
Tehnologic–Industrial din Cluj.

Cele șase documente au fost descărcate în 03. 08. 2020
https://www.mutargy.com/konyv‑papirregiseg/kormocbanya‑kremnica‑allami‑csipkevero–
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39
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RESTAURAREA UNEI PICTURI PE PÂNZĂ DE
AURÉL NÁRAY (1883–1948)

DANA BENKARA
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

The restoration of a painted canvas by Aurél Náray (1883–1948)
This study shows the restoration work made on the painted canvas of the
Hungarian artist Aurél Náray (1883–1948), depicting an ecclesiastic subject
(Saint Joseph with the infant Jesus). This oil painting comes from a private art
collector and has the following dimensions: 42 × 57.5 cm, being sustained by a
wooden stretcher. The painting is signed and dated by the artist himself on the
lower left corner (“Aurél Náray 909”).
The canvas is fixed on the underframe with metallic nails; as a result of the wood
having dried, the frame shows slight distortions. The face of the painting displays
small portions of missing white primer and/ or colour, erosions of the paint layer,
two little punctures in the canvas, and a small area of distorted canvas placed
toward the lower edge of the painting. Adherence of thin dirt can be observed on
the surface of the painting while the back of the canvas bears heavy traces of dust
and dirt, especially on its margins.
The actual restoration process of the painted canvas referred to the following:
drawing up the initial photograhic documentation, superficial dust cleaning
on the back of the canvas, detachment of the painting from its old underframe
and the building of a new and proper wooden stretcher. After the plainness of
the painting was restored and the two small pricked points on the canvas were
consolidated (with the use of Beva 371 adhesive), a strip lining on the margins
of the canvas was carried out, in order to be able to fix the canvas on the new
underframe. Cleaning of the surface came next, followed by the filling of the
missing primer layer with putty. The chromatic integration of the painting
was accomplished (after having sealed the original paint with a thin layer
of intermediary varnish) with the use of low oil content colours and the final
protection of a second satin varnish layer.
Keywords: painted canvas, restoration, stretcher, strip lining, varnish
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N

ăscut în 1883 în Budapesta (Ungaria), Aurél Náray a fost un pictor
autodidact de factură impresionistă și critic social. Din autobiografia
sa din 1925 ni se dezvăluie că, încă din copilărie, pasiunea sa preferată a fost
desenul. Mai târziu a lucrat cu profesorul și pictorul academic Zsigmond Vajda
(1860–1931), dar numai pentru 6 luni, în afară de aceasta neavând nici o formă
de pregătire convențională în domeniul artei. A expus la Salonul Național din
Budapesta din 1921 și 1924 și, mai târziu, în America și Europa. Câteva dintre
lucările sale sunt deținute de Galeria Națională a Ungariei și de Muzeul de Arte
Frumoase din Budapesta.
Temele caracteristice ale picturii lui Aurél Náray includ în majoritate portrete
de copii și tinere femei (fie fete inocente, cântând la câte un instrument muzical,
fie tinere mame cu copii) și scene populare realizate în manieră idilică, cărora li se
adaugă peisaje imaginare, flori și, cele mai notabile, subiecte de pictură ecleziastică.
Artistul a creat o lume proprie a culorilor, combinată cu o manieră individuală
de dispunere a tușei picturale, în care figurile, interioarele și evenimentele apar
într‑o blândă și lirică atmosferă.
Lucrarea ce face obiectul intervenției de restaurare prezentată în acest articol
se încadrează tematic în categoria picturilor cu subiect religios/ecleziastic,
înfățișându‑l pe Sfântul Iosif împreună cu Iisus copil, stând la umbra unui
copac, pe un fundal simplu de natură verde cu un colț de cer albastru, natură ce
învăluie parcă cele două personaje, ca o cortină, oferindu‑le adăpost și potențând
apropierea și relaționarea blândă dintre cei doi. Sfântul Iosif este reprezentat
sub forma unui bătrân cu părul și barba albe, îmbrăcat în haine austere lungi,
de culoare maro închis, cu chipul surprins în semiprofil. Personajul este așezat
pe un răzor de drum, sprijinindu‑se cu mâna dreaptă în iarbă, iar cu cea stângă
susținându‑l blând pe Iisus copil. Acesta este surprins stând în picioare lângă Sfânt,
cu fața orientată către privitor. Copilul, purtând o cămașă lungă albă, poartă în
mâna stângă o floare de crin, în timp ce cu dreapta îl cuprinde pe Sfântul Iosif de
după gât. Capetele ambelor personaje sunt marcate cu câte o aureolă, sub forma
unui disc luminos, în cazul copilului Iisus, și a unui cerc subțire deasupra, în
cazul bătrânului Iosif. Din punct de vedere cromatic, lucrarea conține o puternică
dominantă de verde închis, oferit de elementele de natură, și maroul închis al
veșmintelor bătrânului tată, care abia se disting din colțul de umbră oferit de
copac. Din această cromatică per ansamblu ternă, copilul Iisus se desprinde ca
un element luminos. Paleta de culori redusă, cu puține nuanțări, este compensată
de un bogat drapaj al veșmintelor și o măiastră realizare a chipurilor și redare a
expresiei celor două personaje, ce devin punctele focale ale compoziției, trădând
calitatea de bun portretist a artistului autor. Tușa de culoare este aplicată inegal pe
suprafața lucrării, încărcătura de pastă fiind mai mare în unele zone, precum cea
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a chipului bătrânului bărbat, a cămășii și aureolei copilului și în zona norului din
colțul dreapta sus al picturii.
Prezentarea stării de conservare a lucrării înainte de restaurare
Lucrarea provine dintr‑o colecție particulară și are dimensiunile de
42 × 57,5 cm; este realizată în culori de ulei pe suport din pânză de cânepă (cu fir
de grosime medie și țesătură densă) și cu strat intermediar de preparație. Colțul
din stânga jos poartă, înscrise cu pensula cu culoare neagră, semnătura artistului
„Aurél Náray” și datarea „909”.
Examinarea realizată înaintea începerii operațiilor de restaurare a constat
în analiza suprafețelor din punct de vedere optic (față, verso, canturi), folosind
lumina naturală și artificială dirijată (directă, laterală, razantă, dirijată dinspre
spate) sub diverse unghiuri de incidență, cu ajutorul căreia se pot observa foarte
bine defectele de suprafață (exfolierile, desprinderile de pe suport, cracluri),
deformările suportului, vezicațiile, alveolările, umflăturile, prezența straturilor de
acoperire aderente sau semiaderente, direcția reliefului tușei, potențiale înscrisuri
sau încrustații, precum și intervenții ulterioare de repictare sau de restaurare
(Sandu, 1998: 161). Pentru zonele de degradare și pentru observarea mai bună a
detaliilor, s‑a folosit examinarea cu lupa cu mărire x5.
Odată cu examinarea macroscopică a suprafețelor lucrării, s‑a întocmit documentația fotografică obișnuită (fotografii de ansamblu și detalii), premergătoare
oricărei intervenții asupra lucrării. A fost diagnosticată starea de conservare a
lucrării și s‑au stabilit operațiile de restaurare potrivite, astfel:
• Suportul auxiliar al pânzei, șasiul, a fost confecționat din lemn de brad,
cu îmbinări mobile (în unghi drept, fixate cu pene), având o ușoară pantă
de retragere și pene pentru tensionarea pânzei (păstrate parțial). Pânza
a fost ancorată pe șasiu prin intermediul cuielor metalice, introduse la
distanțe de 6–7 cm unele față de altele, fiind suficient de bine tensionată,
fără producerea marginilor vălurite. Șasiul prezenta o ușoară deformare
datorită uscării lemnului, neasigurând o planeitate perfectă, fapt ce a
condus la decizia de înlocuire a acestuia cu un șasiu nou.
• La nivelul feței pictate a pânzei nu existau forme consistente de degradare,
cele mai semnificative fiind:
- o mică zonă de deformare a pânzei, sub forma unei impresiuni dinspre
versoul acesteia, localizată la marginea inferioară a lucrării și provocată
de aglomerarea unei cantități mai mari de mizerie și intercalarea unui
fragment mic de piatră între pânză și bagheta inferioară a șasiului. Acest
fapt a provocat pierderi punctiforme de peliculă de culoare pe fața picturii
corespunzând acestei zone;
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- câteva zone mici de strat de culoare erodat și lacunar, localizate
perimetral pe muchiile pânzei, datorate probabil contactului și frecării, în
timp, a acesteia de marginile ramei;
- două zone de împunsături mici, punctiforme, greu vizibile la prima
vedere, ce traversează pânza și sunt localizate în jumătatea inferioară a
picturii, una în zona genunchilor Sfântului Iosif, iar cealaltă în stânga
copilului Iisus, la piciorul acestuia;
- câteva cracluri fine, stabile, cu traiect scurt și neregulat, dezvoltate pe
zona colțului din dreapta sus al lucrării, corespunzând fundalului albastru
al cerului și pe aureola personajului Iisus.
Deși șasiul era prevăzut cu pantă de retragere, totuși, pe câteva zone,
muchiile baghetelor de lemn ale acestuia s‑au imprimat ușor pe fața
pictată a pânzei, fără a provoca și o deteriorare a stratului de culoare pe
aceste zone.
Întreaga suprafață a picturii era acoperită cu un strat puțin consistent de
praf și murdărie aderentă, producând o ușoară modificare (întunecare)
a cromaticii imaginii, vizibilă mai puternic în zonele de culoare mai
deschisă (precum portretele celor două personaje, cămașa copilului Iisus
și zona corespunzătoare cerului).
Pânza pictată pare să provină de la aceeași dată cu șasiul de lemn și nu
sunt vizibile intervenții ulterioare de repictare sau restaurare.
Pe verso, pânza prezenta pete de murdărie de origine necunoscută și
depuneri de praf.

Prezentarea etapelor propriu‑zise de restaurare a picturii
După determinarea stării de conservare a picturii și identificarea degradărilor
suferite de ansamblul pânză pictată‑șasiu, s‑a putut stabili maniera potrivită
de lucru adaptată acestui caz, cuprinzând operațiile de restaurare și conservare
necesare și ordinea executării acestora. Aceste etape au fost următoarele:
1) Desprăfuirea versoului și a canturilor picturii, efectuată cu ajutorul unor
pensule moi și al aspiratorului reglat la putere mai mică.
2) Desfacerea lucrării de pe șasiu, prin extragerea cuielor metalice cu care
aceasta fusese fixată.
3) Îndepărtarea prin aspirare a depunerilor masive de praf și murdărie
acumulate pe zonele marginale ale versoului pânzei, între aceasta și
baghetele șasiului de lemn.
4) Îndreptarea marginilor pânzei după îndepărtarea acesteia de pe șasiu
(operație realizată prin aplicarea unor comprese umede din hârtie de filtru
sub o presă rece, timp de câteva ore, cu schimbarea periodică a hârtiei de
filtru pentru eliminarea umezelii).
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5) Confecționarea unui șasiu nou, corespunzător, cu pantă de retragere și
pene de tensionare a pânzei.
6) Refacerea planeității pânzei (prin aplicarea unei comprese reci și a presei)
pe zona unde pânza a suferit acea mică deformare prin impresiune dinspre
verso, provocată de prezența unei murdării mai consistente și a unui mic
fragment de piatră intercalate între pânză și bagheta inferioară a șasiului.
7) Consolidarea celor două zone de împunsături punctiforme prin sudarea
marginilor acestora cu adeziv Beva 371 și termocauter.
8) În vederea fixării pânzei pictate pe noul șasiu, a fost necesară prelungirea
marginilor acesteia cu niște benzi textile noi, fără de care această manevră
nu ar fi fost posibilă. Pentru aceasta, cele patru margini ale pânzei pictate
au fost atent curățate pe verso pe o lățime de câte 7 cm, folosind o pensulă
lată și bisturiu, pe anumite porțiuni, iar pe latura inferioară, acolo unde
acumulările de murdărie au fost mai însemnate, a fost necesară o curățare
umedă a pânzei. Aceasta a fost efectuată cu o soluție de apă amoniacală,
pe porțiuni mici, cu aplicarea rapidă a hârtiei de filtru și a presei calde și
reci, pentru a diminua efectul de gonflare a pânzei.
9) Aplicarea benzilor de tensionare a pânzei. Pentru montarea picturii pe
șasiu a fost necesară prelungirea marginilor acesteia, prin adăugarea,
dinspre verso, a unor fâșii dintr‑o pânză apropiată de calitatea pânzei
originale. Acestor fâșii le‑au fost destrămate (pe o lățime de 2 cm) și
defibrate laturile care veneau în contact cu versoul pânzei originale,
pentru a se face o tranziție cât mai lină între acestea două. Lipirea s‑a
făcut folosind adezivul Beva 371 termoactivat prin intermediul spatulei
încălzite la 65 ºC, urmată de aplicarea presei reci, până la completa răcire
a suprefeței.
10) Reancorarea pânzei pe noul șasiu, cu ajutorul unui capsator.
11) Curățarea suprafeței pictate a pânzei. Aceasta a fost efectuată fără
întâmpinarea unor probleme deosebite, după efectuarea testelor de
solubilizare a murdăriei și a vernis‑ului, folosind o soluție de apă
amoniacală și două soluții (de concentrații diferite) pe bază de alcool
etilic, terebentină, ulei de in crud și câteva picături de amoniac.
12) Chituirea zonelor lacunare de grund și culoare de pe suprafața pânzei
(zonele celor două perforații punctiforme și mici zone localizate pe
marginile picturii). S‑a folosit un chit pe bază de emulsie acrilică,
șlefuit, după uscare, cu tampoane de vată ușor umezite, până la nivelul
pânzei originale.
13) Aplicarea, pe întreaga suprafață pictată a pânzei, a unui amestec compus
din ulei de in și terebentină în proporție de 1:2, prin pensulare, după
încălzirea ușoară a suprafeței de aplicare.
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14) Vernisarea intermediară a picturii înainte de executarea retușului, s‑a
făcut cu vernis Regal mat aplicat, după încălzire în baie marină, într‑un
strat subțire, prin pensulare.
15) Integrarea cromatică a lucrării a fost realizată prin intermediul culorilor
cu conținut redus de ulei, în amestec cu vernis diluat cu white spirit, în
manieră imitativă (pentru zonele lacunare) și în ritocco (pentru zonele de
eroziune ale stratului pictural).
16) După uscarea zonelor integrate cromatic, vernisarea finală de protecție
a fost făcută cu un vernis satinat, de tip aerosol, încheind cu aceasta
operațiunile de restaurare.
Recomandări de păstrare și conservare a lucrării după tratamentele de
restaurare
Mediul optim de păstrare a picturilor pe pânză prevede încăperi cu microclimat
stabil, fără fluctuații ample și bruște ale parametrilor acestuia, cu temperatură de
18–20 ºC și umiditate relativă în jurul valorii de 65%. Expunerea lucrării se va face
evitând apropierea de orice sursă de căldură și cu iluminare naturală a spațiului
de expunere, sau folosind surse incandescente de lumină, ce nu trebuie orientate
direct spre fața picturii. Manipularea tabloului trebuie realizată cu atenție,
prinderea acestuia fiind acceptată doar în zona canturilor șasiului sau de rama
tabloului, evitând șocurile mecanice, bruscarea și atingerea suprafeței pictate. În
cazul necesității transportării picturii, aceasta trebuie ambalată corespunzător,
pentru a fi ferită de șocuri mecanice și de variațiile microclimatice la trecerea
într‑un alt mediu (vor fi folosite în acest scop materiale rigide, rezistente și
impermeabile, precum cutii de lemn sau de carton, căptușite cu folie de plastic
cu alveole antișoc). Depozitarea se va face în poziție verticală sau orizontală, cu
protecție contra prafului și fără suprapunerea sau contactul cu alte obiecte.
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RESTAURAREA UNUI PODIȘOR DIN PATRIMONIUL
MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
MONICA CRISTIAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
The restoration of a cupboard from the Transylvanian Museum of
Ethnography Collection
The cupboard is one of several staple pieces that are found in the traditional
households across Romania. The 19th century cupboard was acquired by the
Transylvanian Museum of Ethnography from Trip village, Satu Mare County in
2002. Long before its acquisition, the artefact was covered with a thick layer of
paint which obstructed the original embellishments. The removal of the paint
layer was deemed necessary as it devalued the cupboard from both a historical
and an aesthetical perspective. The cleaning process was done slowly and
gradually using chemical (dimethylformamide or DMF) as well as mechanical
methods (spatula, scalpel).
Keywords: cupboard, traditional, museum, restoration

P

odișorul este o piesă folosită la organizarea interiorului tradițional. Alături
de pat, laviță, masă, scaun, colțar și lada de zestre, acesta contribuie la
crearea unui spațiu „pragmatic”, adaptat nevoilor practice ale țăranilor. Locul
podișorului este în colțul de după ușă, destinat păstrării vaselor de uz casnic
obișnuit (Butură, 1989:119).
Podișorul ce face obiectul studiului provine din satul Trip, comuna Bixad,
județul Satu Mare și fost achiziționat în anul 2002 de către Muzeul Etnografic
al Transilvaniei. În prezent, piesa de mobilier căreia i‑a fost atribuit numărul
de inventar C2367 se află în gospodăria Cămârzana din Parcul Etnografic
„Romulus Vuia”.
Podișorul de secol XIX este realizat din scânduri cioplite din lemn de fag și
fixate prin îmbinări și cuie de lemn. De formă dreptunghiulară, acesta prezintă
în partea inferioară un dulap cu două uși separate de o scândură așezată vertical
și prevăzută cu un sistem de închidere format din gaură și zăvor. În partea
superioară, podișorul prezintă două polițe deschise, prevăzute cu stinghii pentru
susținerea vaselor. În partea din față și în lateral, podișorul este acoperit cu vopsea
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de culoare verde. Stratul gros de vopsea ascunde parțial, în partea inferioară, un
decor geometric compus din rozete și semicercuri concentrice, realizat în tehnica
tradițională a scrijelirii cu compasul. Stinghiile polițelor sunt traforate cu motivul
decorativ „dinți de fierăstrău” (foto 1).
Starea de conservare înainte de restaurare
Podișorul a fost acoperit la o dată necunoscută cu un strat gros de vopsea
de ulei de culoare verde. Deși adăugirea nu a fost realizată cu rea intenție ci, din
contră, a fost probabil o încercare de „înfrumusețare” a obiectulului, aceasta
distruge atât valoarea istorică, cât și cea estetică a obiectului de patrimoniu. Din
acest motiv adăugirea este considerată o degradare.
Intervenții de restaurare
Decaparea stratului de vopsea
Intervenția de decapare a stratului de vopsea a fost realizată în acord cu
principiile Cartei Restaurării (1972) ce impune înlăturarea alterărilor care
„desfigurează sau sunt incongruente cu valențele istorice ale operei”. Intervenția
a debutat cu efectuarea unui sondaj stratigrafic pentru a determina numărul de
straturi suprapuse originalului și pentru a stabili o metodologie adecvată pentru
recuperarea originalului (Brandi, 1996:211). În urma sondajului, s‑a observat
că podișorul este acoperit cu un strat subțire și neuniform de culoare. Astfel,
intervenția de decapare s‑a realizat pe etape, din aproape în aproape, pentru a nu
deteriora pictura originală. Înlăturarea s‑a efectuat atât prin mijloace chimice cât
și mecanice. Vopseaua a fost solubilizată treptat cu DMF (dimetilformamidă) și a
fost înlăturată cu spatula și bisturiul, în funcție de grosimea stratului și morfologia
suprafeței originale (foto 2).
Intervenția de decapare a revelat atât decorul original al podișorului, cât și
starea de consevare a suprafeței originale.
Fața piesei de mobilier este pictată în tehnica tempera, cu registre alternante
în cromatica roșu/negru și este ornamentată cu motive geometrice crestate. În
partea inferioară a podișorului decorul este compus din rozete dispuse vertical,
în perechi, pe cele două uși și pe scândura despărțitoare (foto 3). Marginile
scândurilor sunt împodobite cu semicercuri concentrice. Stinghiile polițelor sunt
decorate cu semicercuri concentrice și simple, întretăiate.
În ceea ce privește starea de conservare a suprafeței originale, se constată că
stratul de culoare original prezintă pierderi semnificative. Cel de culoare roșie
s‑a păstrat în proporție foarte mică, prezența acestuia fiind mai mult sugerată de
voalurile create în urma infiltrării culorii în fibra lemnului.
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Recomandări de conservare
Gospodăria Cămârzana, ce găzduiește podișorul, nu beneficiază de un microclimat stabil. Din contră, fluctuațiile de temperatură și umiditate sunt frecvente
și bruște, în special în anotimpurile de tranziție. Ciclurile de umezire‑uscare,
îngheț‑dezgheț sau umiditatea excesivă contribuie la degradarea piesei de patrimoniu. Astfel, este nevoie de o monitorizare constantă a piesei de mobilier
precum și a integrității structurale a construcției ce o adăpostește. Degradarea nu
poate fi stopată, însă poate fi încetinită dacă sunt respectate următoarele măsuri:
• Efectuarea regulată a unor tratamente de protecție a lemnului împotriva
umidității
• Efectuarea regulată a unor tratamente de prevenție împotiva dăunătorilor
biologici (insecte xilofage)
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RESTAURAREA ICOANEI PE LEMN
„MAICA DOMNULUI A SEMNULUI”
MARIA TONCA, MIOARA‑MIHAELA SÎNTIUAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj‑Napoca
The Restoration of the icon on wood “Our Lady of the Sign”
The paper describes the state of conservation of a Lipovan icon, with the theme
“Our Lady of the Sign”, presenting the degradation forms, and also describes the
restoration stages, characterized by specific techniques and materials. The icon
dates from the beginning of 19th century and it is painted in tempera technique on
wooden panel. It is one of the oldest Russian Orthodox Mariological Iconography
celebrated on November 27.
Keywords: conservation, restoration, icon, wooden panel, ”Our Lady of the Sign”

Î

n acest articol prezentăm etapele restaurării icoanei pe lemn „Maica
Domnului a Semnului” atribuită Școlii Lipovenești, datând de la începutul
secolului al XIX‑lea, cu dimensiunile 40 × 50x2,5 cm.
Cuvântul „icoană” provine de la termenul grecesc „εικών” și înseamnă „chip”,
„portret” (Uspensky, 2012:15). Rolul icoanei este conturat încă de la începuturile
creștinismului, Biserica propovăduind în același timp atât prin cuvânt, cât și prin
imagine (Uspensky, 2012:31), iar fundamentul dogmatic al acesteia constă în
decizia lui Dumnezeu de a se arăta lumii în întruparea Fiului Său: „întruparea
vine de la Dumnezeu, din dorinţa Lui de a deveni Om şi de a face din umanitatea
Sa o Teofanie, un lăcaş şi o icoană vie a prezenţei Sale” (Evdokimov, 1993:169).
Descrierea piesei
Icoana reprezintă tema „Maica Domnului a Semnului”. Acest tip iconografic
o înfățișează pe Maica Domnului bust sau stând în picioare, cu mâinile ridicate
în gest de orantă, iar pe piept, într‑o mandorlă este reprezentat Pruncul Hristos,
având chip matur, prunc „vechi de zile”– aluzie la profeția proorocului Daniel,
capitolul 7:9 (Sendler, 2005:72). Este una din cele mai vechi reprezentări
iconografice mariologice ale Rusiei Ortodoxe, sărbătorită în 27 noiembrie.
Fecioara Orantă, redată frontal, bust înalt, purtând maforion ocru‑roșu, drapat
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cu brunuri, peste tunica redată cu albastruri, Îl poartă în pântece pe Hristos
Emanuel, binecuvântând și ținând în mână un rotulus înfășurat. Mântuitorul
poartă tunică ocru‑oranj sub himationul albastru închis. Acesta este reprezentat
frontal, bust, într‑o mandorlă circulară, iar întreaga scenă este proiectată pe
un fundal verde închis, perspectiva fiind sugerată de griurile albăstrui. Grafia
slavonă, cu negru, Maica Domnului, Iisus Hristos, Образ Знамение–Obraz
Znamenie (Chipul Semnului), face trimitere la proorocia lui Isaia 7:14: „Pentru
aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște
Fiu și vor chema numele lui Emanuel”. Cromatica folosită: foiță metalică argintie,
roșu, verde, ocru, brun, albastru.
Tehnica originală
Icoana „Maica Domnului a Semnului” este confecţionată din două blaturi (de
dimensiuni diferite) din lemn de esență răşinoasă, debitate tangențial. Panourile
au fost asamblate prin simpla alăturare a canturilor, adică prin încleiere (probabil
cu un clei animal) pe „laturi vii” (Dancu, 1966:15). Traversele sunt încastrate.
Stratul de preparație a fost aplicat peste o bucată de hârtie, iar tehnica folosită este
tempera cu emulsie de ou.
Se remarcă prezenţa foiţei de argint, folosită la delimitarea scenei și la aureole.
Aceasta este un aliaj de argint tras în foi subţiri prin batere. Aplicarea a fost
executată probabil cu un adeziv pe bază de ulei, deoarece prezintă un aspect mat
şi nu sunt urme de sclivisire. Protecţia peliculei de culoare a fost asigurată de
un vernis compus din răşină naturală, posibil răşină Dammar. Vernis‑ul (stratul
de protecţie) a fost probabil aplicat prin pensulaţie pe toată suprafaţa pictată. A
suferit degradări cromatice de‑a lungul timpului–îmbrunire. Pensulaţia a fost
făcută inegal, în consecinţă producându‑se aglomerări locale ale stratului de
vernis.
Starea de conservare înainte de restaurare
Suportul icoanei este alcătuit din două planșe din lemn de rășinoase îmbinate
cu adeziv, pe muchii, consolidate de traverse încastrate. Deși debitate tangențial,
curbura e minimă. Un atac inactiv de insecte xilofage (Anobiumpunctatum) este
vizibil atât pe suprafața pictată, cât și pe verso, dar rezistența mecanică a panoului
nu a avut de suferit.
Stratul de pictură prezintă cracluri de vechime, fisuri pe fibră, fisură la
îmbinarea panoului de lemn, mari zone de desprinderi oarbe, desprinderi în
acoperiș în două ape şi lacune de profunzimi şi arii diferite. La nivelul peliculei de
culoare apar lacune în special în zonele unde culoarea a fost aplicată peste foiță.
Există lacune profunde, până la nivelul suportului și lacune profunde provocate
de cuiele de fier.
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Pe marginile icoanei sunt pete de rugină, de la cuiele cu care s‑a bătut stratul
pictat (pentru că hârtia, grundul, pelicula de culoare, pelicula de vernis s‑au
desprins de pe suportul de lemn). Vernis‑ul îmbătrânit este brunificat, mai ales pe
partea inferioară a compoziției se constată aglomerări de vernis. În zona central–
Inferioară a icoanei sunt arsuri de candelă (pe tunica lui Hristos și a Fecioarei).
Murdăria superficială, aderentă şi ancrasată este prezentă pe întreaga suprafaţă și
îngreunează lizibilitatea operei.
Diagnostic
Starea de conservare a icoanei înainte de restaurare a fost condiţionată de
îmbătrânirea materialelor (pierderea proprietăților adezivo‑coezive ale lianților),
traversele încastrate, conservarea defectuoasă, umiditate, accidente, uz liturgic
(aprinderea candelei prea aproape de icoană), intervenții inadecvate (fixarea
statului de pictură cu cuie și „împrospătarea” icoanei pe baza „tehnicii tradiţionale”ștergerea suprafeţei cu cârpe înmuiate în ulei de candelă). Toţi aceşti factori au
dus la cracluri de vârstă şi lacune ale straturilor picturale, la uzura peliculei de
culoare, la arsuri, degradări cromatice, brunificarea și aglomerarea vernis‑ului,
depunerea şi ancrasarea murdăriei şi a depozitelor de ceară. Semnalăm pierderi
de strat pictural, fisuri, crăpături și uzura funcțională a panoului de lemn.
Descrierea lucrărilor de restaurare efectuate
Desprăfuirea uşoară s‑a realizat cu pensule moi pe suprafaţa pictată, evitând
zonele cu desprinderi ale stratului pictat (vernis, peliculă de culoare, grund).
Consolidarea profilactică s‑a efectuat prin pensularea soluției calde formată
din clei de pește 4%, apă distilată, Preventol RI 80–0,01% peste hârtie japoneză pH
7, densitate 9 gr/mp. Consolidarea stratului de pictură s‑a realizat prin injectarea
și pensularea soluției de clei de pește 5%, alternând presa caldă cu presa rece
pentru a elimina excesul de umiditate, cu ajutorul foliei antiderente, transparente,
de tip Melinex, și al hârtiei de filtru. După 24 de ore am îndepărtat foiţa japoneză
cu tampoane înmuiate în apă caldă și bine stoarse, având grijă ca surplusul de
apă să fie îndepărtat cu dischete uscate de bumbac pentru a nu permite apei
să pătrundă în interiorul stratului pictat şi astfel să se producă fenomenul de
deconsolidare (Knut, 1999: 123). Au urmat operaţiile de îndepărtare a cuielor
ruginite, injectând alcool etilic absolut pentru a facilita extragerea lor.
Curățarea lacunelor s‑a făcut cu soluție hidroalcoolică. O altă etapă a constat
în încleierea cu soluţie de clei cald de pește 8%, cu adaos de Preventol. Chituirea
în etape a fost făcută cu CaCO3 și soluție caldă de clei de pește 6% în apă distilată.
S‑a realizat șlefuire cu hârtie de granulaţie fină şi finisare cu dop de plută umectat
în emulsie de gălbenuș de ou. Surplusul de chit a fost îndepărtat cu tampoane
înmuiate în emulsie de gălbenuş de ou cu apă 1:3 (Bordașiu 2010: 95–96). A
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urmat îndepărtarea depunerilor aderente. În urma testelor de solubilizare,
amestecurile pe bază de izopropanol, amoniac și apă (90:10:10) şi (50:25:25) au
dat rezultate satisfăcătoare, iar cel pe bază de dimetilformamidă (DMF) şi acetat
de etil (1:1) a dat rezultatele cele mai bune. Datorită aglomerărilor stratului de
vernis şi îmbrunirii supărătoare a acestuia, am folosit comprese care au constat în
aplicarea pe porţiuni mici a foiţei japoneze, peste care am pensulat amestecul pe
bază de dimetilformamidă (DMF) şi acetat de etil (1:1). Timpul de expunere fiind
foarte mic, această metodă a permis controlul permanent al operaţiei de curățare,
cu conservarea patinei. Înmuierea straturilor de murdărie aderentă, ancrasată
şi a vernis‑ului a dus la o subţiere selectivă şi o egalizare controlată, uniformă.
Egalizarea a constat în transportul sau vehicularea vernis‑ului din zonele unde
era prea gros în cele unde acesta era prea subţire. Egalizarea are ca scop protejarea
straturilor picturale cu un strat subţire şi uniform de vernis original.
Integrarea cromatică s‑a făcut în acuarelă (Casazza 2007: 30). Vernisarea finală
s‑a făcut cu rășină Regarlez 1094, Kraton G-1650 și stabilizatorul Tinuvin 292,
dizolvate în Hidrocarburi alifatice (Vernis Regal mat). Piesa a fost vernisată în
poziţie orizontală, cu mişcări rapide prin intermediul unei pensule cu păr moale.
Pentru o bună peliculizare a stratului de vernis, înainte de vernisare, icoana a fost
încălzită cu ajutorul lămpii IR.
Indicaţii privind modul de păstrare
Recomandăm ca icoana Maica Domnului a Semnului să fie depozitată sau
expusă într‑un mediu cu umiditatea relativă cuprinsă între 50–65%, temperatura
cuprinsă între 18–20 °C, fără fluctuaţii ample sau bruşte ale valorilor acestora, iar
nivelul iluminării să nu depăşească 180 de lucşi.
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RESTAURAREA UNUI ANTIMIS DATAT 1822
LAURA TROȘAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj‑Napoca
Restoration of an antimension dated 1822
The antimension is a consecrated liturgical textile object, it is kept on an altar,
and without it the Divine Liturgy cannot be celebrated. The antimension is made
of a rectangular linen or silk cloth, decorated with the representation of the
Entombment of Christ and of the four Evangelists, in various printing techniques.
The restoration operations carried out include mechanical dry cleaning, removal
of wax deposits, rehydration and regaining the original shape of the piece.
Keywords: Antimension, restoration, cult objects, Romanian in the Cyrillic
alphabet, Slavonic

A

ntimisul este un obiect textil liturgic sfințit, așezat pe Masa altarului,
indispensabil pentru oficierea Sfintei Liturghii. Antimisul este
confecționat dintr‑o pânză de in sau de mătase de formă patrulateră, decorat
cu teme biblice, în diverse tehnici de imprimare: xilogravură, litogravură și
metalogravură. Central, antimisul are imprimată scena Coborârii de pe Cruce și
a Punerii în mormânt a Mântuitorului, în cele patru colțuri sunt reprezentați în
medalioane cei patru evangheliști, iar în partea de jos a compoziției se regăsește
inscripția cu menționarea hramului bisericii pentru care este tipărit, data și
semnătura ierarhului care l‑a emis. Pe verso, într‑un mic buzunar este cusută o
părticică din moaștele unui sfânt mucenic (Pruteanu, 2020: 2, Tuță, 1943: 13).
Descrierea artistică a antimisului
Tema centrală a Antimisului face parte din ciclul Patimilor Mântuitorului
și înfățișează scena Punerii în mormânt a Domnului. Iosif din Arimateea şi
Nicodim ţin de‑a dreapta şi de‑a stânga epitaful cu trupul lui Hristos. Maica
Domnului este reprezentată în centru, având brațele întinse orizontal, și are
de‑o parte pe apostolul Ioan, iar de cealaltă parte pe Maria Magdalena și încă o
femeie mironosiță, Maria. În interiorul aureolelor sunt imprimate inscripțiile cu
numele fiecăruia. Doi îngeri sunt reprezentați în stânga și în dreapta apostolului
Ioan, iar alți doi susțin în partea de jos epitaful. În fundal se reliefează crucea lui
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Hristos, având sprijinite însemnele patimilor: sulița și trestia cu buretele înmuiat
în oțet și apă, iar o coroană de spini e atârnată la îmbinarea brațelor. Deasupra
crucii, în slava cerului, e reprezentat Hristos, având nimbul în formă de triunghi
echilateral. Sub brațul drept al crucii e reprezentat porumbelul Duhului Sfânt din
care țâșnesc raze de lumină. Deasupra și dedesubtul brațelor orizontale ale crucii
este inscripția IS. HS. NI. KA. (Iisus Hristos, biruitorul), iar în partea de sus a
crucii se desfășoară orizontal o filacter pe care e scris I.N.Ț.I. (Iisus Hristos Țarul
Iudeilor). Scena centrală e încadrată în partea superioară de un brâu semicircular
pe care e imprimat în limba slavonă troparul: „Iosif cel cu bun chip, de pe lemn
luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfășurându‑L și cu miresme, în
mormânt nou îngropându‑L, L‑a pus”.
În cele patru colțuri, în medalioane, sunt reprezentați cei patru evangheliști,
însoțiți fiecare de simbolul lor; astfel, lângă sfântul evanghelist Matei apare un
înger, alături de sfântul evanghelist Ioan e un vultur, împreună cu sfântul evanghelist Marcu este un leu, iar lângă sfântul evanghelist Luca e imprimat un vițel.
În partea stângă‑sus, în plan secund, e reprezentat muntele Golgotei având
pe culmi înfipte cele trei cruci, iar de o parte și de alta a crucilor apare inscripția
„LOCUL CĂPĂȚÂNII” scrisă în limba română cu caractere chirilice. Simetric, în
partea dreaptă‑sus, e reprezentată cetatea Ierusalimului, fapt întărit de inscripția
din partea superioară scrisă cu caractere chirilice „IERUSALIMUL”.
În registrul central, pe margini, apar imprimate în două chenare dreptunghiulare cămașa nesfâșiată a lui Hristos, ca simbol al Bisericii celei una și nedespărțite,
și cocoșul, simbolul triplei lepădări a lui Petru. În partea dreaptă a chenarului ce
reprezintă cămașa lui Hristos se desfășoară orizontal o filacter ce conține inscripția scrisă în limba română cu caractere chirilice „EU DORM ȘI INIMA MEA
PRIVEGHEAZĂ”.
Central, în partea de jos a compoziției, într‑un cadran dreptunghiular e cuprinsă
inscripția care menționează numele episcopului ce a emis antimisul și hramul
bisericii pentru care e destinat, însă numele hramului a fost completat ulterior,
inscripția devenind în timp ilizibilă. Limba inscripției este limba română scrisă cu
caractere chirilice și cuprinde textul: „DUMNEZEIESCUL ȘI SFINȚITUL OLTAR
AL DOMNULUI NOSTRU IIC. XC., SFINȚIT CU DARUL PREA SFÂNTULUI
ȘI DE VIAȚĂ FĂCĂTORULUI DUH, PRIN MÂNA ȘI BLAGOSLOVENIA PREA
SFINȚITULUI KIR VASILIE MOGA PREAVOSLAVNIC, EPISCOP AL MARELUI
PRINȚIPAT AL ARDEALULUI, A SĂ SLUJI PRE DÂNSUL DUMNEZEIASCA
LITURGHIE, ÎN HRAMUL …”
În partea de jos a compoziției, pe toată lungimea, se întinde un chenar îngust ce
conține o inscripție scrisă în limba română cu caractere chirilice, conținând anul
în care acest antimis a fost tipărit: „CU NEVOINȚA ȘI CU TOATĂ KILTUIALA
CELUI MAI SUS NUMIT. LA ANII DE LA XC. 1822”
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Pe verso, într‑un mic buzunar a fost cusută o părticică din moaștele unui
sfânt mucenic, care după retragerea din uz a antimisului a fost înlăturată. Tot pe
versoul antimisului, pe marginile laturilor lungi există o inscripție scrisă de mână
în limba română cu caractere chirilice, puțin lizibilă și din păcate indescifrabilă.
Tehnica de execuție: piesa este țesută în două ițe, din fibre vegetale din in, cu
margini tivite, desenul este imprimat prin gravură cu cerneală ferogalică.
Dimensiunea piesei: 43 cmx57 cm.
Starea de conservare a antimisului este strâns legată de uzura funcțională, de
îmbătrânirea fibelor, modul de utilizare, dar și de păstrarea acestuia de‑a lungul
timpului. Astfel, piesa prezenta depuneri de praf, pete neuniforme, depozite
de ceară, șifonări, fragilizare, pierderi de material. Investigațiile microscopice
efectuate, combinate cu microfotografia, au confirmat fibrele textile care au fost
utilizate în realizarea țesăturii pentru antimis, și anume fibrele de in.
Operațiunile de restaurare efectuate au urmărit îndepărtarea murdăriei
superficiale, a depozitelor de ceară, rehidratarea și redobândirea formei inițiale
a piesei.
Curățarea uscată s‑a realizat pentru îndepărtarea impurităților superficiale
și pentru a evita angrenarea și fixarea murdăriei superficiale la nivelul fibrei de
in în timpul operațiunilor efectuate ulterior. Această primă etapă s‑a realizat cu
ajutorul aspiratorului chirurgical cu absorbție reglabilă, operație efectuată pe
ambele părți ale obiectului.
Îndepărtarea depozitelor de ceară a fost obligatorie, deoarece acestea, în timp,
contribuiau la degradarea fibrelor textile în zonele respective, prin stocarea unor
particule de praf. Îndepărtarea cerii s‑a realizat cu ajutorul spatulei electrice, la
fiecare zonă de intervenție s‑a utilizat folia de melinex și hârtia de filtru. Operația
a fost efectuată pentru fiecare zonă în parte, până când ceara a fost transferată pe
hârtia de filtru.
Curățarea umedă s‑a făcut într‑o baie de Saponaria officinalis 5% și apă
distilată. Clătirea s‑a făcut din mai multe ape cu apă distilată, iar uscarea
controlată s‑a făcut pe un pat absorbant. Redobândirea formei ințiale a piesei s‑a
realizat prin presarea cu ajutorul plăcilor de sticlă, pe un pat absorbant de hârtie
de filtru. Această operațiune a fost necesară pentru a preveni formarea de noi
pliuri și pentru atenuarea celor deja exixtente.
Operațiunea de consolidare a avut rolul de a stabiliza obiectul și de a stopa
procesul evolutiv de degradare a piesei. Materialul ales ca suport de consolidat
a fost similar ca și compoziție cu cel din piesa orginală. Pentru o bună integrare
cromatică a noului material, acesta a fost imersat într‑o soluție de ceai, iar pentru
fixarea culorii am folosit acid acetic 1%. Fixarea materialului ales pentru suport
s‑a făcut pe dosul piesei în tehnica punctului de broderie bizantină, folosindu‑se
fire compatibile cu piesa originală.
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IDENTITATEA RROMILOR. PATRIMONIUL CULTURAL
MATERIAL ȘI IMATERIAL AL ETNIEI RROME
MARIUS LAKATOS–IANCU
Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților, UBB
RROMA IDENTITY
The material and immaterial cultural patrimony of Rroma ethnicity
This study aims to address a series of cultural values representative

of the Rroma
from the perspective of traditional trades, inherited or practiced and which
define their ethnic identity.
It is too unlikely to know exactly who and what the Rroma were due to the lack of
sources and moreover, written studies about this ethnic group were based more
on elements related to folklore or legends.
Starting from the premise that, from a historical and conceptual point of view,
the Rroma people have not yet defined themselves as identity anymore, for a
long time the monopoly on the definition of Rroma belonged to the majority,
the study aims to illustrate those cultural elements in within the community
that were and are still in the contemporary period a landmark of unconditional
self‑definition of the Rroma.
The indicators to which we refer as individuals in those situations in which we
are exposed to name and qualify a group, are not only those of certified historical
nature through writings, they are also established in the context of how the
group expresses its material cultural heritage and immaterial that it represents.
Although this concept promotes the need to know the identity of groups, the
Rroma ethnic group has difficulties in terms of the identity culture displayed and
the way it is perceived by society.
The Rroma minority, indeed, encounters difficulties from a socio‑economic
point of view, the vast majority of society referring to this deficit in the situations
of labeling and defining the Rroma identity. However, the Rroma ethnicity can
also be defined on the basis of specific values attested by ethnicity, cultural values 
such as trades, crafts and customs, dress, spoken language and human values 
such as unity, solidarity, trust and faith.
Thus, the study itself aims to illustrate those unknown or less known elements
about the Rroma, exposing those cultural‑traditional values that have the role of
defining the identity of the Rroma not according to the socio‑educational level
(misery, poverty, deprived people of scruples, minority, etc.) but depending on
the way in which the Rroma, both at individual and group level, relate to values 

https://biblioteca-digitala.ro

354

Marius LAKATOS–IANCU

of heritage elements when they define themselves. (trades practiced, Rroma
peoples, elements specific to Rroma peoples)
The aim of the study will most likely generate results in terms of reducing
unfounded perceptions about Rroma tradition and identity and at the same time
combating prejudices against this ethnic minority.
Keywords: culture, Rroma, Rroma nations, identity, craftsmen

Introducere
cest studiu își propune să analizeze modul în care meseriile tradiționale,
moștenite sau practicate de rromi îi definesc identitate etnică.
Majoritatea studiilor contemporane care abordează acest subiect se bazează
pe date statistice actuale fără avea însă și o analiză temeinică a modului în care
meseriile tradiționale definesc un stil de viață a rromilor și un mod de a se raporta
la unele valori culturale.
Având în vedere numărul limitat de izvoare istorice păstrate care să reflecte pe
de‑o parte prezența meșteșugurilor practicate de rromi și modul în care acestea
au evoluat până în prezent și, totodată, faptul că cele existente sunt tratate la
nivel general, studiul propus nu se va rezuma doar în a ilustra aspecte care să
evidențieze întru cadrul general meseriile practicate de rromi, ci va presupune și
expunerea schimbărilor majore ce au survenit de‑a lungul timpului și care au dus
la pierderea și abandonarea a numeroase obiceiuri și tradiții ce fuseseră păstrate
intacte sute de ani.
Rromii, popor fără un stat sau o guvernare proprie care să–I protejeze, au
supraviețuit de milenii tocmai prin păstrarea, aproape intactă, a tradițiilor. Chiar
și acum, în secolul XXI, cei aproape 8.000.000 rromi care trăiesc în Europa
constituie o etnie net distinctă, cu reguli și legi proprii, printre care mobilitatea,
starea de permanentă căutare a unui loc care să le asigure o viață mai bună,
constituie, credem noi, principala caracteristică ce le conferă, de altfel, statutul de
popor transnațional.
Numeroasele subdiviziuni ale etniei rrome aduc în tezaurul cultural al Europei
tot atâtea tradiții. Și totuși, chiar în rândul rromilor se face simțită schimbarea,
adaptarea la viața modernă. Rromii din România nu fac excepție. Există grupuri
care, renunțând la vechi obiceiuri, încep încet, încet să se alinieze majorității,
adoptând un mod de viață asemănător acesteia, dar și familii conservatoare care
doresc să‑și mențină tradițiile ancestrale (Alexandrescu, 2016: 3).
Rromii (mai ales cei din Europa Centrală și de Est) se află într‑un proces de
schimbări majore care – toată lumea speră –va duce la integrare armonioasă a lor
în societățile din care fac parte, fără a‑și pierde însă identitatea. Fie că ne place sau
nu, este vorba despre un proces care ne privește pe toți, majoritari și minoritari, un
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demers care trebuie să implice întreaga societate românească. La nivel european,
rromii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități etnice, privită ca o
categorie de populație invizibilă din cauza percepției negative a societății.
Nevoile socio‑economice cu care se confruntă membrii comunității de rromi
au generat în ultimii ani diverse abordări politice și o serie de evenimente, devenind treptat un subiect de interes public atât din perspectiva problemelor acestora,
cât și din felul în care aceștia trăiesc.
Sărăcia, excluziunea socială, nivelul educațional scăzut, accesul limitat la
serviciile de asistenta medicală de bază, lipsa de locuințe sau locuințe insalubre,
discriminarea sunt doar câteva din problemele cu care rromii se confruntă
zi de zi.
La nivel social, rromii sunt victimele cercului vicios al sărăciei: lipsa unui loc
de muncă sau veniturile scăzute îi împiedică să investească în educația copiilor,
în sănătate sau în îmbunătățirea condițiilor de viață, iar lipsa acestora, la rândul
lor, determină sărăcia.
Acest fapt a condus la deteriorarea imaginii etniei rome în societate, iar în
ceea ce prevestea identitatea rromilor, aceasta este mai degrabă tratată într‑un
mod superficial, etichetarea rromilor fiind realizată în contextul nevoilor
acestora și nicidecum în baza valorilor patrimoniale specifice și reprezentative ale
acestei etnii.
Comunitatea de rromi reprezintă o entitate unică ce are la bază principii
culturale, sociale care o definesc ca entitate. Din păcate, pe parcursul existenței,
minoritatea romă nu a lăsat în urmă decât documente produse de alții, cu bune și
rele, cu lucruri reale sau imaginare.
Diversitatea trecutului istoric al rromilor a antrenat o mare varietate de
elemente culturale, tradiționale care în prezent definesc etnia romă ca grup, ca
minoritate etnică. Multe din aceste valori, deși cunoscute, nu sunt îndeajuns
promovate. Portul, meșteșugul, muzica, ritualurile, limba, religia sunt o parte din
valorile specific reprezentative ale rromilor.
Nu consider că ar fi relevant să etalăm o clasificare ierarhică a acestor valori în
funcție de importanța ce o generează în viața de zi cu zi, dar putem afirma faptul
că unele dintre acestea definesc încă din vechime rromii ca grup, ca etnie și, nu în
ultimul rând, ca mod de viață.
Cultura este expresia identității individuale și de grup, fiind un factor esențial
al dezvoltării sociale și un element facilitator al diversității, valoare socială
esențială ce trebuie asumată și susținută prin demersuri și programe pro‑active.
Angus Fraser în lucrarea sa Țiganii – Originile, migrația și prezența lor în
Europa remarcă faptul că identitatea distinctă a rromilor stă la baza capacității
rromilor de a se adapta și supraviețui (Fraser, 2017: 7).
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Similar acestui principiu, Jean Pierre Liégeois în lucrarea sa Romii în Europa
relatează faptul că „arta țigănească este mai întâi arta de trăi”. Același autor afirmă
faptul că profilul culturii și identitatea etnică apar prin combinația tuturor acestor
elemente‑de la limbă, la meserii independente (Liégeois, 2008: 83).
Așa cum am menționat, toate elementele culturale și tradiționale ce definesc
etnia romă au importanța lor, însă studiul de față va aborda doar una dintre
acestea, și anume meșteșugul moștenit, practicat sau față de care persoana romă
își definește identitatea.
Pentru a avea o imagine mai amplă despre ceea va relata articolul de față, vă
puteți imagina gospodăria bunicilor. De la ritualuri zilnice, la obiecte simbolice,
măiestria meșteșugarilor era nelipsită. Începând de la ceaunul cu mămăligă, ibricul
pentru cafea, potcoava pentru noroc, coșul de nuiele cu care mergeau la piață,
mătura de nuiele din curte, alambicul de alamă în care se fierbea țuică și multe
alte obiecte care erau nelipsite din viața la țară. Majoritatea acestor obiecte erau
trainice, se cumpărau pe viață și se moșteneau din generație în generație. Acestea
proveneau de la meșteșugarii rromi precum: căldărari, argintari, ceaunuri, fierari,
rudari, lingurari, cărămidari, hămurari, împletitori, tinichigii și alții care făurea
aceste obiecte cu mâinile lor.
Rromii din România, cu toate că sunt percepuți de către populația majoritară
ca un grup unitar, se împart în numeroase familii și clanuri. Cercetările (Burtea,
2002: 71–74) prezintă 14 grupuri principale, fiecare dintre acestea alcătuit din
numeroase subgrupuri: fierarii, ciubotarii, lăutarii, florarii, geambașii, ciurarii,
argintarii, spoitorii colăcarii, ursarii, cărămidarii, rudarii de mătase, vătrașii
(Moisă, 2011: 209).
Primul capitol al lucrării va contura introducere sumară cu privire la originea
rromilor din punct de vedere al mărturiilor lingvistice, dispersare și fixare pe
teritoriul românesc. Următorul capitol va contura esența articolului respectiv,
ilustrarea generală a grupurilor/neamurilor de rromi din postura meșteșugurilor
practicate și a modului în care acestea își definesc identitatea etnică.
Partea finală va consemna un set de considerente cu privire la cercetarea în
cauză incluzând suplimentar și un studiu de caz care va relata povestea unuia
dintre cei mai de seamă meșteșugari rromi din țară în împletirea răchitei.
Originea rromilor
Încă din timpuri străvechi s‑a crezut, în mod greșit, că rromii ar fi venit din
Egipt sau din alte locuri, fapt pentru care în țările europene li s‑au spus „aţigani“
ori „ţigani“– ca în Balcani, Țara Românească și Moldova, egipteni, faraoni – ca
în Transilvania și Ungaria, tsiganes–în Franţa, gipsy și travellers în Anglia, sau
gitanos în Spania. Există multe asemenea povești, de‑a dreptul fantastice, care
relatează lucruri șocante despre rromi, dar cărora nu trebuie să li se dea crezare
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pe deplin. În afara acestor povești și legende, ceea ce trebuie să știm este că țara
de origine a rromilor a fost India, iar limba rromani este o limbă neo–Indiană.
Momentul plecării strămoșilor rromilor se spune a fi fost, după cei care au cercetat
această problemă, cândva, între secolele al III‑lea și al XI‑lea1.
Ce s‑a întâmplat după plecarea strămoșilor rromilor din India nu se știe nimic
cu precizie. Existau, cu siguranță, mai multe grupuri de rromi înrudite între ele și
care practicau meșteșuguri comune.
Cea mai bună teorie cu privire la proveniența rromilor o are gradul de înrudire
a cuvintelor hinduse și rome care generează o asemănare perfectă. Din mulțimea
de neamuri hindustane și în ziua de azi există un popor numit „cingar“, un paria
indian, cel mai umilit om hulit de orice neam sau clasă socială superioară (Potra,
2002:7).
Filip Etveș în lucrarea sa Romii un neam indian accentuează acest aspect, mai
mult acesta întărește acuratețea terminologiei de cingar, catalogându‑l a fi numele
cel mai reprezentativ al rromilor. Cingarii fac parte dintr‑o castă a Indiei care
înseamnă „strigători“ o populație paria situată în zona localității Siam și Coasta
Malabar” (Etves, 2000:17).
Migrația rromilor, nu s‑a produs simultan, fiindcă erau foarte mulți. Trecerea
lor a fost una lentă, petrecută în decurs de câteva sute de ani, deoarece resursele
grupurilor de rromi erau limitate, iar deplasarea se producea în funcție de locurile
unde animalele puteau găsi hrană și unde produsele meșteșugărești confecționate
de ei se puteau vinde.
Deplasările se întindeau pe distanțe mici, dintre câteva localități, dar
desfășurarea lor în lățime era considerabilă. Nu toți plecau în același timp, ci
într‑un an avea loc plecarea unui grup format din frați, copii și alte rude, iar după
un anumit număr de ani îi putea urma acestuia un al doilea grup.
Sosirea vechilor rromi în țările respective s‑a realizat progresiv și nu a cauzat
o creștere mare de populație în locurile unde au ajuns, fapt care ar fi fost imediat
consemnat de istoricii arabi sau bizantini.
Originea rromilor este încă o necunoscută, ceea ce se știe despre rromi se
datorează lingvisticii. După ce timp de secole originea și istoria acestei populații
au generat o serie de explicații fanteziste, doar în a doua jumătate a secolului
al XVIII‑lea s‑a descoperit asemănarea între limba vorbită de rromi și limba
sanscrită. Limba rromani face parte din familia limbilor indo‑europene fiind
înrudită cu câteva limbi vorbite pe subcontinentul Indian.
Timp de aproximativ un secol, lingviștii au încercat să identifice regiunea
și populația de unde provin vorbitorii de limba rromani. Nu s‑a obținut niciun
răspuns la această întrebare, astfel nici antropologia fizică, nici etnologia nu
puteau identifica grupul etnic și casta aparținătoare strămoșilor rromilor. Astfel,
1
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nu se știe cu precizie când au migrat rromii către Europa și de unde anume au
pornit (Achim, 1998: 15).
Cele mai recente teorii ilustrează rromii ca fiind o populație de origine asiatică
ce trăiește în prezent în cele mai multe țări de pe continentul european, dar și în
cele două Americi sau în Australia.
Aprecierile specialiștilor cu privire la numărul rromilor sunt foarte diferite.
După cele mai multe statistici și conform datelor ultimului recensământ, România
este la ora actuală țara cu cea mai numeroasă populație de rromi din Europa.
Sosirea rromilor pe continentul european a avut loc în mai multe valuri, în urma
unei lungi migrații, între secolele IX–XV. Ei au avut ca punct de plecare nord–
vestul Asiei, iar traseul urmat a putut fi reconstituit pe baza influențelor pe care
le‑au avut asupra limbii rromani limbile unor popoare asiatice și balcanice alături
de care au petrecut (TRIBUNA- Revista de Cultură, nr. 326 2016: 5).
Proveniența și istoria poporului rom nu pot fi deslușite decât raportându‑ne la
studiul propriei limbi vorbite și astfel prin deducție să se analizeze locul de unde
trag acest popor. Totuși, și acest potențial demers tinde înspre o incertitudine dat
fiind faptul că lexicul limbii rromani a fost supus influențelor limbii de contact de
la nivelul statelor europene în care rromii au fost atestați.
Rromii pe teritoriul Românesc
Primele grupuri de rromi apărute pe continentul European datează încă din
secolul al XIV‑lea. Încep să apară certitudini cu privire la instalarea rromilor pe
continentul european cum ar fi, de pildă, prezența lor în Serbia încă din anul
1348, unde rromii apar ca meșteșugari iscusiți ai mânăstirii Prizren în provincia
Kosovo.
Tot în aceeași perioadă se certifică prezența lor în Dubrovnik (Ragusa) în anul
1362, pentru ca în anul 1378 să apară și în actele mănăstirii din Rila-Bulgaria
(Bănică, 2019: 68).
Pe teritoriul Țării Românești, rromii sunt prezenți încă din anul 1385, an în
care 40 de sălașe cu robi sunt dăruite de voievodul muntean Dan I mânăstirii
Tismana. În Transilvania, rromii sunt atestați în jurul anului 1400, iar pe teritoriul
Moldovei în 1428, când Alexandru cel Bun dă mănăstirii Bistrița sălașe de rromi
și tătari (Bănică, 2019: 68).
Într‑un document de la Dan–Vodă (1384–1386) din anul 1385, domnitorul
confirmă mânăstirii Vodița slobozirea a 40 de sălașe de țigani de slujbele și venitul
datorat domniei sale. Acest lucru nu poate decât să dovedească că rromii erau
demult pe aceste ținuturi și neavând nici o putere au căzut robi. Numărul mare de
rromi pe teritoriul României este elucidat nu doar de cele 40 de sălașe slobozite,
ci și de momentul în care mănăstirii Cozia în anul 1388 Mircea Cel Bătrân dăruia
300 de sălașe de țigani (Bănică, 2019: 68).
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Către sfârșitul secolului al XV‑lea și începutul secolului al XVI‑lea rromii sunt
prezenți în toată țara. În privilegiile regale din perioada anilor 1476, 1487 și 1492
sunt atestați la Sibiu. În 1500 la cetatea Bran. În perioada 1475–1500, în registrele
fiscale apar două persoane cu numele „Cziganen”. În anul 1493 în Arad, în anul
1500 în Timișoara ca fabricanți de tunuri și tot în Timișoara în anul 1514 sunt
atestați țiganii călăi (Achim, 1998:27).
În prezent rromii sunt regăsiți pe întreg continentul european și nu numai.
Atestarea lor ca prezență și parte a unui stat nu mai e o dilemă.
Deși nu există statistici exacte cu privire la numărul rromilor se poate afirma
că rromii se regăsesc în peste 40 de țări din întreaga lume, cu preponderență pe
continetul european.2

Az európai cigányság hozzávetőleges létszáma – Numărul aproximativ de rromi din Europa

2
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Recensămintele privind rromii au furnizat rezultate aleatorii. În cursul unui
recensământ, din diverse motive cel mai probabil întemeiate pe prudență, nu
toți rromii se declară ca fiind rromi sau țigani. În alte state, termenele ce indică
apartenența etnică au dispărut din textele administrative, acestea înlocuite
fiind cu o metaforă dezvoltată în legătură cu politicile de asimilare. Pentru alte
state, etnicitatea nu este luată în calcul la realizarea recensămintelor, etnicitatea
fiind considerată pe cale de ditspariție sau trebuind să dispară. Grupul social
în dificultate trebuie să facă obiectul unui program de integrare, astfel obiectul
acestui recensământ include doar o parte a rromilor (Achim, 1998:25).
Unul dinte exemplele care certifică acest aspect și ar ilustra relativitatea cifrelor
ar fi Marea Britanie. În anul 1991 se recenza de către Departamentul Mediului un
număr de 12.316 caravane, estimând o medie de trei persoane pe caravană și
pe familie aproape patru persoane. Acest lucru ar indica prezența pe teritoriul
Angliei a aproximativ 40.000 de nomazi. Însă, estimările unui studiu precedent
au arătat că ar fi trebuit să se calculeze 4,5 persoane pe familie, ceea ce indică de
fapt pe teritoriul Angliei un număr de 55.000 de persoane, pe când în anul 1966
erau recenzate 15.000 de persoane.
Conform recensământului populației și locuințelor din 20 octombrie 2011,
numărul persoanelor de etnie romă, la nivelul de stat este de 621.573 ceea ce
reprezintă 3,3% din totalul populației. Dacă ne raportăm la acele ipostaze în
care rromii nu‑și declară apartenența etnică în baza unor potențiale situații de
prudență, numărul acestora ar fi mai ridicat.
Grupuri/neamuri de rromi
Așa cum am menționat în partea introductivă, esența studiului va aborda
aspecte cu privire la cultura romă și valorile reprezentative ale acestei etnii din
perspectiva meseriilor tradiționale, moștenite sau practicate, meserii care le
definește nu doar identitatea etnică, ci și unicitatea stilului de viață și modul în
care se raportează la un set de valori.
Este un fapt bine știut că în Țările Române cei mai iscusiți meșteșugari erau
rromii. Această iscusință a lor, în prelucrarea fierului în special, dar și în toate
celelalte meșteșuguri medievale, este foarte probabil să o fi deprins în Imperiul
Persan și în Imperiul Bizantin.
Meșteșugul, pentru rromii ce mai practică meseriile tradiționale este o carte
de vizită, o a doua identitate față de care nu are vreo reținere sau teamă în a o
împărtăși ori de câte ori se impune acest lucru. În situația în care două persoane
rome se întâlnesc pentru prima dată, cel mai adesea pe lângă prezentarea civică
propriu‑zisă se prezintă și meșteșugul sau neamul din care face parte, indiferent
dacă aceștia mai practică sau nu vreun meșteșug tradițional.
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Potențiale dialoguri:
„Bună, sunt...... și sunt căldărar”; „Bună, sunt..... și sunt din neam de lăutari?
Ce fel de rom ești, din ce neam ești?”
Faptul că rromii își autodenumesc neamul în funcție de meșteșugul pe care îl
practicau în trecut sau îl practică în prezent este dovada importanței acestuia și
a faptului că în sfera intimă a afirmării identității, meșteșugul definește nu doar
entitatea etnică ci și latura profesională, economică (Romano Butiq, 2013: 112).
Cu privire la meșteșugarii rromi, literatura de specialitate are lacume
însemnate, iar despre meșteșuguri în sine s‑au scris puține lucruri. Prin intermediul
proiectului Romano Butiq, la nivelul a 24 de județe și a capitalei București s‑au
identificat un număr de aproximativ 14 tipuri de meșteșugari: argintari, căldărari,
ceaunari, căciulari, cărămidari, fierari, florari, hămurari, împletitori, lăutari,
lingurari, rudari, sitari și tinichigii (Romano Butiq, 2013:112).
Ce spune literatura de specialitate despre meseriile rromilor, meșteșugari sau
neamuri de rromi.
Fierăria era meșteșugul preferat al rromilor. Confecționarea uneltelor de fier,
a potcoavelor, chiar și a armurilor erau ocupațiile atribuite rromilor. Chiar și
ursarii confecționau lucru mărunte din fier (cuțite, topoare, secure etc). Numărul
rromilor ce practicau fierăria era foarte mare și erau indispensabili oricărei
gospodării feudale (Achim, 1998:48).
Din registrele fiscale ale Brașovului din secolul al XVI‑lea reiese faptul că,
la anumite serviciii de oraș, țiganii aveau obligația de a repara porțile orașului
și ale podurilor, de a îngriji drumurile, de a fabrica arme, inslusiv tunuri, de a
curăța latrinele și canalele. Ei dădeau orașului, hingheri, gropari și călăi (Achim,
1998:48).
Domnii, boierii și mănăstirile căutau rromii meseriași. Țiganii aveau o predispoziție naturală înspre meserii. În economia principatelor, țiganii meșteșugari au
ocupat un loc bine precizat. În mod indiscutabil ei au fost pentru țară un factor
de bogăție (Achim, 1998:48).
Prezența rromilor în activitățile economicie este destul de variabilă.
Activitățile exercitate de rromi în context tradițional și vizibile peste tot
sunt: lucrul cu metalele, recuperarea metalelor și vânzarea lor, comerțul cu cai,
meserii afiliate circului și spectacolului, vânzători ambulanți sau piețe, vânzători
de diverse obiecte, uneori munci agricole sezoniere, ghicit (Liégeois, 2008: 69).
Actualmente numărul rromilor ce mai practică meșteșugurile tradiționale nu
poate fi estimat. De asemenea nu ne putem pronunța cu privire la existența unor
meșteșuguri tradiționale într‑o regiune, însă putem expune, în baza studiilor
de specialitate și a cercetărilor similare, precum și în baza experienței avute pe
parcursul activităților derulate în diverse programe și proiecte de revalorizare a
meșteșugurilor rome, o serie de valori istorice de natură culturală, reprezentative
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poporului rom din perspectiva meseriilor tradiționale, moștenite sau practicate,
valori care le definesc identitate etnică.
Așa cum am menționat, meseriile tradiționale ale rromilor sunt multiple
însumând teoretic nu mai mult decât 14 grupuri principale, fiecare dintre acestea
divizându‑se în mai multe subgrupuri.
Studiul va ilustra doar o parte din aceste meserii, punându‑se accentul pe cele
mai vizibile nu doar din punct de vedere istoric, ci și din perspectiva regăsirii
acestei practici și în timpul prezent. Astfel, vom aborda, într‑un mod succint,
următoarele meșteșuguri/meserii regăsite mai degrabă în zona Ardealului.
Rromii fierari
Fierăria este una dintre cele mai vechi și mai reprezentative meserii practicate
de rromi, regăsită ca practică și în prezent. A fost practicată atât în perioada
robiei, cât și după perioada de dezrobire o lungă perioadă de timp.
Practica este vizibilă și în perioada nomadismului, meșteșugarul odată stabilit
într‑un loc, cutreiera satele nu doar în a‑și vinde produsele de uz gopsodăresc, ci
și pentru a‑și oferi serviciile.
Sedentarizarea rromilor fierari s‑a produs la începutul secolului al XIX‑lea,
când autoritățile au încurajat acest proces dat fiind marea nevoie de meșteșugul
practicat de rromi. Se constată, în baza unei cercetări etnografice realizată la
începutul secolului nostru, că în Vechiul Regat, nu exista nicio gospodărie
țărănească care să nu dețină obiecte de fier confecționate de țigani. În satele
românești, datorită acestui monopol, „țigan” a ajuns să însemne fierar (Liégeois,
2008: 69).
Rromii odată ajunși în Europa și‑au afirmat meșteșugul în special în domeniul
prelucrării metalelor și prin acest fapt erau remarcați de populația localităților prin care treceau ca o populație cu meserii utile. Scriitorul român Bogdan
Petriceicu Hașdeu, deși îi numește popor enigmatic, face remarca „de oamenii
aceștia avem nevoie pentru meseriile pe care le cunosc în prelucrarea metalelor”
(Etves, 2000: 34).
De menționat că fierăria practicată de rromi presupune o serie largă de
subdiviziuni, de la potcovărie la lăcătușerie, feronerie, confecționare unelte și
obiecte artizanale din fier forjat și în prezent confecționarea de porți.
O parte a uneltelor necesare fierăriei se cumpără, însă unele pot fi moștenite
din tată în fiu, nicovala fiind cea mai trainică. Pe lângă fier necesar meșteșugului,
fierarii în îndeletnicirea lor mai folosesc ciocane de diverse dimensiuni, clești,
pile, cuțitoaie (pentru curățarea copitelor), dorn (tijă pentru perforat denumită și
priboi), menghine, cuie, precum și foale pentru a menține focul aprins. Mai nou,
fierarii utilizează și aparatură electrică: aparat de sudură, forjă electrică, flex de
tăiat (Romano Butiq, 2012: 25).
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Rromii lăutari
Lăutăria a apare ca meșteșug de sine stătător la sfârșitul secolului al XVIII‑lea.
Etimologia cuvântului lăutar indică instumentul lăută (cobză). Ulterior cuvântul
i‑a desemnat pe cei ce interpretau un repertoriu popular, pentru ca apoi termenul
să capete sensul de muzicant după ureche, cu conotații peiorative în comparție cu
muzicianul profesionist cult (Romano Butiq, 2012: 25).
În perioada postcomunistă, lăutăria a reprezentat una din meseriile tradiţionale practicate de rromi atât în mediul rural, cât şi în cel urban, acest aspect fiind
relevant pentru importanţa ei în cadrul culturii rrome şi a mijloacelor de trai.
După evenimentele din 1989, a urmat o perioadă de reactivare a meseriilor
considerate tradiţionale, ca efect imediat al pierderii în masă a locurilor de muncă
de către populaţia rromă.
Meseria de lăutar a fost una dintre cele păstrate şi susţinute, alături de cea
reprezentativă pentru alte „bresle”: căldărari, fierari, cărămidari, spoitori. Toate
izvoarele istorice au definit și subliniat talentul inegalabil al lăutarilor rromi3.
George Potra descria plastic talentul muzical al ţiganilor, specificând că
muzica avea un loc important în viaţa lor, citând‑o pe Regina Maria: „Muzica lor
e dulce şi melancolică, stridentă şi sălbatecă; e un dor straniu în fiecare notă şi cu
cât sunt strunele mai vesele, cu atât mai mult eşti aplecat să plângi (…). În grupe
de trei, şi patru, merg din sat în sat, totdeauna unde e nevoie de muzică, cântând
răbdător, neobosit, ceasuri întregi, în soare sau în ploaie, noapte şi zi, la nunţi, la
îngropări ori la sărbători”.
Spre deosebire de meșteșugurile practicate rromii au beneficiat de forme
de organizare în rețele și structuri formale. Asociația Generală a Țiganilor din
România, fondată în anul 1993, a atras în sfera ei una dintre societățile lăutarilor
cu influență în acea vreme, „Junimea muzicală”, societate cu scopuri definite în
menținerea și valorificarea culturii rome.
Lăutarii cântă, de obicei, în tarafuri, formații sau ansambluri. În unele comunități de rromi, este interzisă includerea femeii în taraf. Nu în toate se întâmplă la
fel. Spre exemplu, în localitatea Almașu din județul Sălaj, sau în cadrul Tarafului
Zece Prăjini, femeia este chiar încurajată să cânte (Romano Butiq, 2012: 82).
Lăutarul este cel care cu generozitate şi respect pentru „consumatorul de
muzică” cântă cu multă pasiune, instrumentul şi vocea sa vibrând pe aceeaşi
lungime de undă cu bucuria sau tristeţea celui care‑l ascultă. Amintesc doar
câteva dintre versurile grăitoare despre lăutari: „Cântă‑mi lăutare de jale şi de
dor”; „Ţigane cântă‑mi romanţa/ unei femei ce‑am iubit”; „Cu opinca de mai vreu /
cu tilinca tot mă ieu”; „Ceteraş cu struna ta/ mi‑ai alinat inima” etc. (Alexandrescu,
2016: 6).
3
http://ethnology.asm.md/wp‑content/uploads/13.Dan–Victor‑TRUFA%C5%9E.pdf
06.10.2020
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Încet, încet meseria de lăutar nu va mai fi transmisă din generaţie în generaţie,
deoarece aparatura electronică sofisticată de producere a pieselor muzicale a
luat locul lăutarilor. Se poate observa şi o diminuare a gustului generaţiilor mai
tinere pentru muzica autentică populară şi lăutărească şi se poate avansa ideea că
muzica populară şi lăutărească va dispărea dacă nu se trag semnale serioase de
alarmă (Alexandrescu, 2016: 6).
Muzica lăutărescă, cea cântată după ureche, nu mai denotă vreo importanță
nici măcar în sânul comunității de rromi. Un bun exemplu care să confirme
această ipoteză este regăsit în comunitatea de rromi din Cojocna, județul Cluj.
Dacă acum 30–40 de ani, simbolul comunității de rromi din localitatea Cojocna
era reprezentat de măiestria lăutarilor și deseori în sânul comunității răsuna
muzica cântată de aceștia, în prezent răsună muzica comercială care a ajuns să fie
plasată cu mult mai sus decât simbolul comunității.
Rromii gabori
Se ştie dintotdeauna despre un neam de rromi, aşezat în curbura Carpaţilor,
în Secuime, că este un neam tare mândru. „Gaborii“. Pe lângă limba maternă
‑rromani-, aceştia vorbesc limba maghiară şi limba română destul de bine.
În ultimii ani, comerţul ambulant este foarte căutat şi a îmbogăţit multe
familii. Acum rromii aduc din străinătate diferite obiecte de îmbrăcăminte,
mărfuri care nu se găsesc la noi la preţul vândut de ei. De multe ori merg din casă
în casă, căutând să câştige un ban în plus pe lângă cel calculat anterior. Dacă nu
iese preţul plătit şi peste el sfertul calculat înseamnă că sunt în pierdere. Seara,
se întâlnesc cu toţii din familie, inclusiv copiii, şi se face un instructaj destul de
brutal, mai ales acestora din urmă. Trebuie să povestească la câte case au fost,
cum au fost primiţi, cum au salutat, cum au plecat şi fiecare cuvânt din înţelegerea
cu cumpărătorul. Familia le dă indicaţiile folositoare şi le spune unde au greşit.
Vânzătorul îşi aduce perfect aminte la câte case a fost, câţi bani a câştigat, suma
pe care are voie să o cheltuiască pe mâncare. De băutură nu se poate discuta, căci
este categoric interzisă. În timpul vânzării nu se bea.
Gaborii ţin mult la neam, la familie, sunt sociabili, prietenoşi, dar dacă cineva
din cercurile lor îi păgubeşte, schimbă prietenia în ură şi sunt capabili de crimă
(Alexandrescu, 2016: 6).
Rromii gabori sunt unici din punct de vedere al modului în care se raportează
la tradiții. Portul, limba, obiceiurile, cutumele scrise și nescrise, religia sunt
elemente ce le definesc unicitatea.
Conform memoriei colective, gaborii nu disociau căldăritul de fierărit,
parcticând ambele meserii. Astfel, gaborii confecționau și reparau căldări, dar
și coase, topoare, sape, furci și alte unelte agricole precum vase, potcoave, cuie
ciocane, clești.

https://biblioteca-digitala.ro

365

Identitatea rromilor

Totodată, nu doar din vechime, ci și în prezent, gaborii sunt etalonul confecționării obiectelor de tablă (burlane, citerne de scurgere a apei, pâlnii din tablă).
Rromii împletitori
Împletitorii sau corfarii și‑au căpătat această denumire ca urmare a
meșteșugului practicat, și anume confecționarea de coșuri, coșărci, lădițe, mături
și obiecte de uz casnic sau decorative cu ajutorul nuielelor, rezultate în urma
prelucrării manuale a stufului, papurei, răchitei sau mesteacănului.
Împletitorii sunt deseori numiți corfari, cuvânt derivat din cuvântul de origine
germană „Korf ”, a cărui traducere este „coș împletit din nuiele”.
Aceștia fac parte dintr‑o ramură specială a rromilor, băieșii, care include și
alte neamuri ce se ocupă de prelucrarea lemnului (rudarii, lingurarii, albierii,
rotarii, etc.). Stuful, papura, răchita și mesteacănul reprezintă materia primă ce
stă la baza produselor create de meșteșugarii împletitori.4
Această meserie este condiționată de materia prima necesară și anume: stuful,
papura, răchita, alunul sau mesteacănul. Obiectele obținute sunt: coșuri, lădițe,
panere, mături și alte obiecte necesare uzului casnic.
Împletitul nuielelor este meserie străveche, moștenită din străbuni. În trecut
coșurile de nuiele, rogojinile se găseau la orice gospodărie. Dacă înainte erau
o necesitate primară, în zilele noastre au devenit un accesoriu pretențios și
decorativ, regăsit în lambriuri, umbrelă de soare, sticle împletite, suport de flori,
vase decorative etc.
Obiectele de uz casnic sau pentru gospodărie sunt mai ușor de realizat decît
cele de artizanat, decorative. Tocmai de aceea, aceștia nu confecționează produse
de artizanat decât în situația în care au comenzi, altfel se limitează în a confecționa
liber pe stoc cantitatea pe care ei o consideră suficientă în vederea valorificării.
Unul dintre meșteșugari, întrebat fiind cu privire la modul în care a ajuns la
această îndeletnicire și cum se raportează la ea, ne expune următoarele:
„Ani de zile îți trebuie... o viață poate până cunoști lemnul...tre să fie copt, să fie
tânăr, să nu fie degerat... și mai trebuie să știi și unde îl găsești, în ce condiții. Nu–I
lucru ușor, e lucru cu simțire să știi să apleci și să îndoi răchita așa cum e nevoie
pentru o împletitură frumoasă“
(Împletitor rom comuna Cășeiu județul Cluj)
Rromii lingurari
Despre rromii lingurari care mai sunt numiți și „kastalăi”- cei ce fac produse
din lemn se spune că sunt o subdiviziune din rromii rudari, aceștia nemaifiind
vorbitori de limba rromani decât în număr extrem de limitat.
4
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Termenul de „Lingurar“ nu a fost atribuit meșteșugarilor rromi din această
breaslă în baza faptului că ei confecționau produse din lemn de uz gospodăresc
ci în baza faptului că, produsul finit cel mai reprezentativ confecționat de aceștia
este lingura de lemn.
Cu precădere lingurile din lemn se confecționează din lemn de salcie, plop,
paltin, prun sau cireș. Timpul necesar pentru realizarea unei linguri diferă de
esența lemnului și de obiectul creat. Procesul presupune o serie de etape. Lemnul
este crăpat în bucăți până ajunge la o formă vagă de lingură, apoi este cioplit, ceea
ce duce la pierderea a cel puțin 70% din materialul brut inițial. În următorarea
etapă lemnul obținut este desenat cu compasul și apoi crestat și scobit până ajunge
la stadiul final de lingură (Romano Butiq, 2012: 82).
Concluzii
Precum am menționat în prima partea a studiului, având în vedere numărul
limitat de izvoare istorice păstrate care să reflecte pe de‑o parte prezența
meșteșugurilor practicate de rromi și modul în care acestea au evoluat până în
prezent și, totodată, faptul că cele existente sunt tratate la nivel general, studiul
propus ilustrează importanța meseriilor practicate de rromi, ocupații care nu
trebuiesc privite doar ca mijloc de supraviețiuire ci ca un reper de definire a
propriei lor identitatăți etnice.
Astfel, în lipsa unor programe care să se adreseze țintit înspre conservarea,
revalorificarea și promovarea patrimoniulul cultural material și imaterial
existent totuși în sânul comumnităților de rromi se va ajunge la pierderea unei
identități păstrate intacte sute de ani. Doar așa societatea va avea posibilitatea
de a fi informată şi de a experimenta valori specifice definitorii ale culturii rome
exprimată prin muzică, dans şi meşteşuguri şi nu de a se raporta la ceva global,
nedefinit, necercetat, neexperimentat şi nereprezentativ culturii şi tradiţiei
rromilor.
Oferta de servicii culturale, în ceea ce priveşte minoritatea romă, în prezent
este redusă din mai multe motive, considerate ipoteze, şi anume:
- cea mai mare parte a organizaţiilor rome şi nerome, precum şi instituţiile
publice la nivel local şi judeţean nu consideră cultura romă ca fiind o
prioritate în procesul de integrare a acestora în societatea civilă.
- sprijin financiar limitat sau inexistent în ceea ce priveşte susţinerea,
conservarea şi valorificarea culturii şi tradiţiei rome.
- lipsa unei cercetări relevante care să certifice elementele specifice minorităţii
rome din punct de vedere cultural.
- lipsa unor parteneriate echitabile între organizaţiiile rome, liderii informali
şi formali ai comunităţilor de rromi şi instituţiile publice, care să genereze
conservarea şi valorificarea tradiţiei şi a culturii rome la nivelul societăţii.
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În prezent se cunoaşte doar din punct de vedere teoretic faptul că rromii au
o cultură bogată sau necunoscută în ceea ce priveşte portul, limba, neamurile,
meseriile practicate, religia, tradiţia etc. Lipsa unui suport financiar care să
accentueze iniţiative practice de promovare a acestor valori denotă imposibilitatea
rromilor de a se face auziţi, de a se face cunoscută diversitatea aspectelor culturale
şi tradiţionale ce îi reprezintă.
În consecinţă se poate afirma faptul că procesul de cunoaștere a rromilor atât
din perspectiva istorică, cât și culturală este condiționat și de poziția și modul în
care fiecare dintre noi ne implicăm și ne interesăm de acest proces.
Identificarea, cunoașterea și experimentarea elemetelor care fac parte din
ceea ce putem numi patrimoniul cultural al rromilor, cercetarea și nu etichetarea
meseriilor practicate de aceștia, implicarea și susținerea demersurilor propuse în
procesul de revitalizare a meșteșugurilor rome și nu în ultimul rând acceptarea
rromilor sunt doar un set de potențiale măsuri menite să conducă la eliminarea
acelor cercetări care să pornească cu afirmații precum „Poziția rromilor în societate
este... incertă”.
Studiu de caz
Obiectivul studiului de caz expus nu e de a întări o problemă identificată la
nivelul subiectului cercetării, ci de a ilustra modul în care o îndeletnicire moștenită
sau învățată poate fi percepută drept imbold în autodefinirea identității și a
modului de viață. La nivelul comunităților de rromi se regăsesc multe persoane
care sunt adepții acestui principiu.
Studiul va tinde să ilustreze un asemenea caz identificat ca urmare a
implicării personale în activitățile demarate în cadrul proiectului Romano Cher
– Casa Rromilor, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, proiect ce a
avut ca scop identificarea, valorificarea și promovarea meșteșugurilor rromilor.
Astfel, studiul de caz îl prezintă pe domnul Zoltan Bojodi (ZB), persoană de
etnie romă din localitatea Viișoara, județul Cluj, în vârstă de 58 de ani. Provine
dintr‑o familie de rromi tradițională care se ocupa cu cărămidăria și împletirea
de coșuri de răchită. Nu doar părinții, ci și bunicii acestuia și probabil străbunicii
practicau acest meșteșug, pentru ei această îndeletnicire era singura sursă de
venit. ZB a îndrăgit mai degrabă meșteșugul împletitului de coșuri de răchită,
implicat fiind în fiecare etapă a întregului proces, de la procurarea materiei prime
necesare, la pregătirea acesteia, împletitul propriu‑zis și nu în ultimul rând în
vânzarea produsului finit.
La vârsta de 21 de ani, după finalizarea stagiului militar obligatoriu, pentru
a‑și întreține propria familie expusă sărăciei, a fost nevoit să pună în aplicare
meșteșugul învățat de unul singur.
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Acesta își dă seama ulterior că depinderile învățate din perioada copilăriei
nu au fost de prisos. Lucrurile realizate de acesta nu doar că erau achiziționate
la scară largă, ci erau apreciate și din punct de vedere al calității lor și din cel al
design‑ului unic în acea perioadă.
Își amintește de acele suporturi florale în formă de tun concepute pentru cei
cu curți mari, de suporturile în formă de triciclete și, de ce nu, de împletitura
florală grandioasă a marginilor coșurilor, toate acestea făcute în dorința de a
atrage și mulțumi clientul.
BZ nu s‑a plâns vreodată de timpul petrecut în confecționarea produselor
din răchită, nu s‑a plâns nici de faptul că contravaloarea în bani sau produse
oferită de clienți nu acoperea nici pe departe munca prestată. El își exprima
mulțumirea prin faptul că munca lui era răsplătită, apreciată și suficientă în a‑și
întreține familia.
După anul 1989, lucrurile au început să se înrăutățească pe mai multe fronturi.
Datorită desființării cooperativelor agricole, materia primă era din ce în ce mai
puțină, totodată vânzările nu se mai puteau realiza din „poartă în poartă ”, acestea
impuneau deja un anumit regim fiscal și nu în ultimul rând clientela a început să
se reducă considerabil ca urmare a exploziei importului de produse neautohtone.
Însă BZ nu se descurajează, el continuă să confecționeze coșuri și produse
artizanale din răchită, chiar dacă acesta este conștient de faptul că probabil acestea
nu se vor vinde.
Atunci când l‑am întâlnit pe domnul BZ și am observat pasiunea și mândria
cu care lucra, am considerat necesară implicarea acestuia ca beneficiar în cadrul
proiectului Romano Cher.
Efectul a fost pe măsură. De cum a primit titulatura de beneficiar al proiectului,
BZ a fost implicat în realizarea acestuia prin realizarea unor multitudini de
produse inedite ca formă, gust și aspect. Acestea au fost ulterior valorificate atât
în țară, cât și peste hotare.
În vederea asigurării unui proces legal de reprezentare a meșteșugului
practicat și vânzării produselor confecționate de acesta, în anul 2012 BZ a fost
sprijinit în a se organiza legal, înființându‑se la domiciliul acestuia Cooperativa
meșteșugărească „Coșarca de răchită”. Acest demers nu doar că l‑a ajutat în a
profesa și a vinde produsele, dar a contribuit și la popularitatea acestuia în țară și
peste hotare.
Produsele confecționate de BZ au fost valorificate în Portugalia, Suedia,
Danemarca și Italia. Totodată, produsele acestuia și‑au făcut prezența și în
cadrul marilor festivaluri desfășurate în județul Cluj‑festivalul UNTOLD și
București‑NEVERSEA.
Cea mai mare lucrare executată de acesta este expusă la Muzeul Rromilor din
București și reprezintă un scaun tip elefant înalt de 2 m și lat de 60 cm.
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BZ este mulțumit de toate lucrurile confecționate și consideră că acestea nu
sunt doar un obiect în sine ci și rezultatul pasiunii sale față de meșteșugul învățat.
În ceea ce‑l privește pe dânsul, împletirea răchitei nu e doar o îndeletnicire ci
parte din modul lui de viață.
Întrebat fiind cu privire la potențialele bariere care pot genera renunțarea la
a practica această meserie, BZ este ferm convins că independent de situație nu
va renunța la a face ceea ce–I place, totuși sunt anumite situații care îi determină
pe mulți de aceeași breaslă cu el să renunțe la acest meșteșug. Lipsa materiei
prime este o problemă majoră și persistentă. Marketingul este relativ scăzut. Este
conștient și dânsul de faptul că cea mai bună cale de promovare a unui produs
este televiziunea, însă e costisitoare. Nu uită să ne amintească faptul că societatea
românească, oamenii în general nu apreciază aceste tipuri de lucrări artizanale.
Evaluarea lor financiară cu privire la un produs fiind cu mult mai mică față de cea
din celelalte state europene unde domnul BZ a avut de onorat o serie de comenzi.
Citat dintr‑un Interviu cu Zoltan Bojodi, realizat de Szabo Tamas și Both
Jozsef în lucrarea ( „Meșteșugurile rromilor în imagini ”, Cluj, Editura Tradiții
Clujene, 2018, p. 1.)
„Prima dată se iau șase bețe pentru a face fundul, postamentul coșului. Depinde
însă de mărime. La fiecare băț vin adăugate câte două nuiele. În pari i se zice.
Pentru a–I face ramă, un model în partea de jos, mai adaugi câte o nuia.
După ce se termină cu împletitul simplu până la jumătatea coșului, se face
un inel din trei nuiele rotunde, atât pentru întărire, cât și pentru a–I da o formă
deosebită. De aici se continuă împletitul coșului cu nuiele crăpate, fâșii: câți pari ai,
atâtea fire de nuia crăpata pui. Continui așa aproximativ 6 centimetri și ai terminat.
Pentru încheiere se face din nou un inel din două nuiele rotunde. La final, pentru
fiecare par, se mai pun încă două nuiele pentru a–I da o formă, așa ca o dantelă. Și,
ultima dată se pune toartă, să fie țeapănă!”
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FAMILIA ȘORBAN/ȘERBAN, ÎN SECOLELE XIV–XVII.
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Studii Doctorale Universitatea „Babeș‑Bolyai”
Șorban/Șerban Family in the 14th-17th centuries.
Genealogical sketch
This article aims to reconstruct the historical route of a lower nobility family,
from the first appearance in history to the beginning of the modern era. It is
the Sorban/Serban family, with two branches, in the north‑western part of
Transylvania (in the broader sense), respectively in the south‑west part of it,
having a common root, in the world of the Maramures knezes, continued by a
common strain, among the petty nobility of Chioar.
The objective is to contribute to a better knowledge of the lower nobility in the
western provinces of present‑day Romania, on the background that the nobility
of these parts is not yet sufficiently represented in the Romanian historiography.
The oldest members of the family can be identified in the first half of the 14th
century, as knezes Stan Albu and Locovoy of Cosău. At the beginning of the next
century, the knezial family individualized in several branches, including the
Sorba of Călineşti. In the 16th century, a member of this family crossed into
Chioar District, and his three sons received a diploma of ennoblement in 1609,
for services to Prince Gabriel Báthory. During the 17th century, the Sorba(n)
family appears in several conscriptions of the Chioar, divided into two branches.
At the beginning of the 18th century, a Şorban emigrated to the Mureş Plain, near
Arad. There will emerge a strong branch of the family, which changes its name
to Şerban and sticks to the Greek Orthodox Church, while the other one keeps
its name, but shifts to the Greek Catholic Church. Both branches contribute in
the 19th and 20th centuries to the intellectual and political elite of Romanians.
Descendants of both branches are now well‑known people in the cultural field.
Keywords: Romanian‑nobility, genealogy, Șorban, Șerban, Locovoy

A

rticolul de față își propune să reconstituie, pe cât posibil, traseul istoric
al unei familii de mici nobili, de la prima apariție în istorie, până la
începutul epocii moderne. Este vorba de familia Șorban/ Șerban, cu două ramuri,
în partea de nord–vest a Transilvaniei (în sens larg), respectiv în partea de
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sud–vest a acesteia, având o rădăcină comună, în lumea cnezilor maramureșeni,
continuată printr‑o tulpină comună, în rândul nobilimii mărunte din Chioar.
Obiectivul este de a contribui la o mai bună cunoaștere a micii nobilimi din
provinciile vestice ale actualei Românii, în contextul în care nobilimea din aceste
părți nu este încă suficient de bine reprezentată în istoriografia română (Drăgan,
1997: 9–12; Costea, 2005: 10–11; Câmpeanu 2008: 73–78).
Leagănul maramureșean
Cel mai vechi ascendent al familiei care face obiectul acestui studiu poate fi
identificat în persoana cnezului Locovoy. Acesta este menționat într‑un document
din 14 mai 1361, ca fiind tatăl lui Bud, Sandor, Oprissa, Johannis, Dragomer și
Bayla, „credincioșii noștri români din Țara Maramureșului” (Pascu, 1985: 27–29).
Celor șase fii ai lui Locovoy, regele Ludovic I al Ungariei le dăruiește cnezatul unei
jumătăți din moșia „Ozon”, teritoriu luat de la „Stan dictus Fejyr” (Stan zis Albu).
Radu Popa a identificat fără dubiu moșia „Ozon” cu cnezatul de vale al Cosăului
(Popa, 1997: 149). Transferul de proprietate mijlocit de intervenția regală a avut
loc ca urmare a faptului că Stan Albu a trecut cu Bogdan în Moldova, în timpul
descălecatului, în vreme ce feciorii lui Locovoy au rămas loiali regelui Ungariei.
Se poate înțelege de aici că Stan și Locovoy ar fi fost frați, iar urmașii celui din
urmă au primit jumătatea celui dintâi. Radu Popa admite această explicație, dar
i se pare mai plauzibilă varianta ca fiii lui Locovoy să fi fost cnezi de sat, care au
fost ridicați în rang, prin dăruirea unei jumătăți din cnezatul de vale al Cosăului.
Cealaltă jumătate a rămas unor urmași ai lui Stan Albu, ei fiind menționați și în
secolul următor ca stăpânind sate sau porțiuni de sate pe valea Cosăului.
Din analiza unor documente ulterioare orizontului de timp care l‑a preocupat
pe reputatul istoric și arheolog, reiese, însă, o a treia variantă: anume că Stan Albu
și Locovoy erau frați, iar urmașii lui Stan Albu au continuat să stăpânească în sate
din cnezatul de vale al Cosăului, dar din postura inferioară, de cnezi de sat. Astfel,
nu este vorba de o avansare a trunchiului de familie Locovoy, ci de o retrogradare
a trunchiului Albu.
Pentru faptul că este vorba de o singură familie pledează faptul că apelativul „de Cosău” (Kaszou, Kaszo, Kozo–1404, Kozo, Kozzo–1423, Kozo–1424)
este asociat doar cu urmași cerți ai lui Locovoy sau ai lui Stan Albu și cu nimeni
altcineva (Mihaly de Apșa, 1900: 133–135, 259, 263). Pentru stăpânirea asupra
întregului cnezat a celor din trunchiul Locovoy, pledează faptul că un nepot al
lui Locovoy, Vinț, fiul lui Bud, se va deplasa la Lelesz, în 1404 pentru a obține
transcrierea diplomei de la 1361 (Popa, 1997: 26). Din textul care însoțește transumptul, reiese clar că demersul de la Lelesz îi aparține exclusiv lui Vinț, urmaș
direct și indubitabil al lui Locovoy, care s‑a prezentat în persoană la conventul
din Lelesz.
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Pe baza transumptului, Vinț intervine la regele Sigismund de Luxemburg,
alături de Șandor, Dragoș și Bud, pentru a reintra în posesia moșiilor Berbești,
Ferești, Călinești, Balotești, Budești, Vințești și Văleni, exact cele care constituie
întreg cnezatul de vale al Cosăului. Radu Popa se întreabă în acest context dacă
nu cumva printre cei patru, respectiv Vinț, Șandor, Dragoș și Bud „de Cosău”,
care intră în stăpânirea cnezatului, nu se numără și un descendent sau mai mulți
ai lui Stan Albu. Nu credem, însă, că este plauzibil ca Vinț să fi făcut toate aceste
eforturi–o deplasare de pe Cosău la Lelesz era la vremea respectivă un efort
considerabil–pentru a pune apoi pe tavă o jumătate din cnezat unor rude mai
îndepărtate; și toate acestea la doar o generație după ce tatăl său–și cei cinci frați
ai săi–beneficiaseră de pe urma exproprierii lor.
Din contextul istorico‑geografic se poate deduce că centrul de putere
al trunchiului Albu se afla la vărsarea Cosăului în Mara, zona Ferești
(Fejyr‑Feyrfalva‑Ferești, adică satul lui Albu) în vreme ce Budeștiul, aflat aproape
de izvoarele Cosăului, era centrul de putere al trunchiului Locovoy, cu numele
derivat de la Bud, cel mai mare din fiii săi, sau poate chiar al unui ascendent al
lui Locovoy, știut fiind că în unele familii numele se transmiteau frecvent de la o
generație la alta (Popa, 1997: 26).
În jurul anului 1387, satele de pe Valea Cosăului sunt cotropite de Drăgoșești,
după întoarcerea din Moldova (Popa, 1997: 178) și le aparțineau acestora încă
la 1402 (Mihaly de Apșa, 1900: 124). Din familia de Cosău sunt menționați, în
1390, ca stăpânind în Ferești, fiii lui Feyer Dobrozlow–Albu Dobroslău (Mihaly
de Apșa, 1900: 106), care nu pot fi decât nepoți sau nepoți de frate ai lui Stan zis
Albu, cel expropriat prin diploma de la 1361. Drăgoșeștii au stăpânit ca seniori
ai cnezilor locali, vasali cărora le lăsau dreptul de folosință asupra munților și
pășunilor (Mihaly de Apșa, 1900: 232–233).
După ce Drăgoșeștii își pierd posesiunile, în urma rebeliunii față de regele
Sigismund de Luxemburg (Popa, 1997: 179), intră în scenă amintitul Vinț, fiul lui
Bud și nepot al lui Locovoy, care obține transumptul diplomei de la 1361. Mai apoi,
pe baza acestuia, regele Sigismund de Luxemburg dă o „poruncă judecătorească”
de la Vișegrad, către conventul din Lelesz, ca Vinț, alături de Dragoș, Șandor și
Bud, să fie repuși în stăpânirea moșiei lor, formată din satele de pe Cosău și satul
Văleni. Au loc două introduceri în posesie, una pentru satele de pe Cosău, cealaltă
pentru Văleni, fără contrazicere (Mihaly de Apșa, 1900: 132–136). Punerea în
posesie se face într‑un singur trup, iar hotarele cnezatului sunt clar precizate.
Primii pași, individualizarea
Pe parcursul secolului al XV‑lea, din trunchiul Locovoy se desprind mai
multe ramuri. Este perioada când încep să se individualizeze familii, pe de o
parte, prin ieșirea din devălmășie, pe de alta, prin generalizarea celui de‑al doilea
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nume (I.‑T. Pop, 2017: 118, 150), care provine, cel mai adesea, dintr‑o poreclă
sau un eveniment deosebit. În mai multe sate de pe Cosău se încetățenesc
anumite patronime derivate din primele două generații menționate documentar
ale urmașilor lui Locovoy: Bud în Budești, Vinț în Vințești, Șandor în Călinești,
Oprișa în Budești, Balin în Balotești etc. Din trunchiul Albu, apar în izvoare
familiile Costea și Gostolea (Kosthalya, Goztholya) de Ferești sau Bârlea, Mănăilă
ori Șteț de Berbești (Joódy, 2003: 243–261 ). Capii de familie se mută dintr‑un sat
în altul sau dobândesc posesiuni prin căsătorie, astfel încât aceeași familie poate
fi întâlnită ca stăpânind în mai multe sate.
Mai mulți membri ai acestor familii sunt menționați ca „oameni ai regelui”
sau juzi ai nobililor. Se pot constata „dinastii” precum Bud de Budești și Gostolea
de Ferești. Astfel, din prima familie, Ștefan, fiul lui Bud de Budești este menționat
ca om al regelui în 1406 și jude al nobililor în 1442. Simon de Budești este om al
regelui în 1480 și jude al nobililor în 1508. Din familia Gostolea de Ferești sunt
menționați juzi nobiliari în 1426, 1430, 1444, 1450 și 1471. Din satele de pe Cosău,
mai sunt consemnați oameni ai regelui din Călinești și Berbești, de pe Cosău, dar
nu și juzi ai nobililor1. Credem că și aceasta preeminență a familiilor din Budești,
respectiv Ferești, confirmă concluzia anterioară cu privire la centrele de putere ale
celor două ramuri ale familiei, la izvoarele, respectiv vărsarea Cosăului.
În Călinești, sat aflat aproximativ în centrul cnezatului de vale, în 1442 sunt
menționați primii nobili locali, „Michael Chuthurga et Sandrinus de Kalynfalwa
nobiles”, precum și un Iuga de Călinești (Kalynfalwa). Ei fac parte din grupul
de 25 de nobili de pe Cosău și de pe Mara, care, sub conducerea lui Nan Pop de
Giulești și însoțiți de iobagi, s‑au opus cu arma în mână comitelui de Maramureș,
Andrei de Thar, venit să îl pună în posesie pe Petru Gherheş de Sarasău în moșiile
Breb și Copăciș (Mihaly de Apșa 1900: 321).
Acest Sandrinus de Kalynfalwa este primul ascendent direct al familiei
Șorban/ Șerban, care poate fi identificat în mod rezonabil. El poate fi una și aceeași
persoană cu Sandrin, cel menționat la 1405, alături de Vinț, Dragoș și Bud, dar
nu se poate exclude nici să fie un fiu al unuia dintre cei patru. Cu siguranță, el
nu poate fi același Sandrin/ Șandor, fiul lui Locovoy, menționat la 1361. Cel mai
cunoscut genealogist al Maramureșului, Alexandru Filipașcu, opinează pentru
această variantă, dar trimiterile sale către documente nu susțin cele afirmate
(Filipașcu 2015: 561). Totodată, este aproape imposibil, în contextul dat, ca o
persoană care trăia deja la 1361, să se afle într‑o postură războinică 81 de ani mai
târziu. În schimb, Sandrin din 1405 poate fi și Sandrin (Șandor) de la 1361, dar și
Sandrin de Călinești, de la 1442. După cum ar putea fi și o persoană distinctă față
de celelalte două.
1
Pentru listele cu oameni ai regelui și juzi nobiliari, vezi I.‑T. Pop, 2017: 249–250; Horvat, 2016:
137–145
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Indiferent dacă e unul sau același cu cel de la 1405 sau un urmaș al unuia
dintre cei patru, Sandrin de Călinești ar fi avut trei fii, pe Mihai, pe Iuga și pe
Dumitru Șorba (Filipașcu 2015: 342). Din primul, menționat la 1456 ca „om
al regelui”, se trage familia Șandor de Călinești, care, după cum se vede, a
transformat numele de botez în patronim. Familia Iurca de Călinești se trage din
al doilea, iar din cel de‑al treilea descinde familia Șorba de Călinești. Furnizorul
informației, Alexandru Filipașcu, nu precizează, însă, sursa pe care s‑a bazat, și
astfel descendența Locovoy–Sandrin/Șandor–Dumitru Șorba poate fi pusă sub
semnul întrebării. Este, însă, relevant, raționamentul lui Joódy Pál, arhivistul
comitatului Maramureș, care s‑a ocupat în detaliu de protocoalele rezultate în
urma investigațiilor cu privire la nobilitatea familiilor maramureșene, din anii
1747–1769. El spune așa despre Gheorghe de Călinești, din familia Iurca, pomenit
la 1475:
„Deoarece din perioada trecută de la dania către Locovoy și fiii săi [1361] și eliberarea
înscrisului din 1475 nu ne‑a rămas alt act de danie despre cnezatul Cosău, este
incontestabil că Gheorghe de Călinești și copărtașii săi au moștenit proprietatea de la
ascendenți” (Joódy 2003: 12).

Raționamentul este evident valabil și pentru Dumitru Șorba de Călinești,
primul cu acest patronim, menționat documentar în 1470 (Mihaly de Apșa
1900: 500), care este, prin urmare, un descendent al lui Locovoy. Desigur,
rămâne întrebarea dacă acesta este fiul lui Sandrin de Călinești sau al vreunui
alt urmaș al lui Locovoy, stabilit în același sat. Tindem să îi dăm crezare în acest
sens lui Filipașcu, știind că a folosit surse credibile, chiar dacă nu a reușit să le
sistematizeze întotdeauna, iar aparatul critic precar2 îndeamnă la multă prudență.
Considerăm, astfel, filiația directă Sandrin de Călinești–Dumitru Șorba cea mai
plauzibilă ipoteză, până la apariția altor izvoare sau lucrări, cu mențiunea că nu se
poate preciza filiația exactă de la Locovoy la Sandrin de Călinești.
Dumitru Șorba apare în 1470 într‑un act emis de Matia Corvin, fiind
menționat ca „nobil al nostru”, la fel ca Sandrin de la 1442, prezumtivul său tată.
Familia urmează astfel evoluția remarcată de istoriografia românească (Drăgan
2000: 222–226), și anume transformarea din cnezi în nobili, respectiv trecerea de
la un statut semi‑privilegiat, cu rădăcini în dreptul românesc cutumiar, la cel al
unui nobil deplin, integrat în cadrele oficiale ale Regatului Ungariei3.
După atestarea lui Dumitru Șorba, familia nu mai este pomenită până la
1525, când Alexandru Filipașcu menționează un Ioan Șorban, care ar fi fiul lui
Dumitru (Filipașcu, 2015: 561). Membri ai familiei Șorba sunt pomeniți și în anii
1542 și 1543, în listele cu populația impozitabilă, cu numele de Chyorba Lwkcz
2
3

Pentru problemele legate de credibilitatea și metodologia lui Filipașcu, vezi Popa 1997, 31
Despre diferitele transformări ale stăpânirii cneziale, vezi I.‑A. Pop 2011: 219
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(Lucaci)4, respectiv Thorba Janos (Ioan)5. Livia Ardelean (Ardelean, 2015: 471–
480) atribuie greșit, în acest context, patronimul „Ciorba” pentru această familie,
în satul respectiv nefiind menționată nicio familie cu acest nume, nici înainte,
nici mai târziu (Vișovan, Iuga, Șerba 2010: passim). Nu poate fi vorba, așadar,
decât de aceeași familie ai cărei membri au fost atestați în Călinești în 1470 și
1525, adică Șorba, cu numele distorsionat de redactorii actelor (Popa, 1997: 26).
Prima emigrare, în Chioar
Tradiția familiei spune că un Samuil Șorba s‑a mutat în Cernești, sat din
districtul Chioar, pe la 1580. Numele său este păstrat doar într‑o „monografie”
a familiei, redactată fără rigoare științifică (Oros, 1985: p. 5), având la bază,
probabil, un tabel genealogic de la 1848, care nu s‑a păstrat (Oros, 1985: p 7).
Emigrările maramureșene sunt un fenomen binecunoscut în istoriografie, iar
Cerneștiul figurează printre localitățile care au primit populație din Maramureș
(Ardelean, 2015: 471–480, Morariu, 1944: 667–677). În cazul Cerneștiului,
colonizarea este indicată de mai multe surse indirecte, dar nu și de un izvor scris.
Există, în primul rând, diplomele de înnobilare acordate de principii Transilvaniei
familiei de voievozi Bota de Cernești, condiționate de continuarea defrișărilor și
colonizărilor pe văile din apropierea localității6, mai exact de popularea Văii Babii,
unde se află acum satul Brebeni. În al doilea rând, există tradiția transmisă prin
viu grai în interiorul familiei Șorban/ Șerban rămasă în comună7 și tradiția, să–I
spunem cultă, fixată în scris în „monografia” amintită. Altă dovadă o constituie
toponimia, în cazul Breb–Brebeni. Astfel, numele localității Brebeni ar semnifica
faptul că a fost înființată de coloniști din satul Breb, din Maramureș (Ștef, 2016)8.
Apoi, în apropiere, există un caz bine documentat, legat de voievodul Petru
din Remetea Chioarului, care în anii 1550–1554 a adus din Maramureș mai multe
familii și, defrișând pădurea, le‑a instalat în satul Berchezoaia, pe care apoi l‑a
primit ca donație de la Anna Báthory. În ultimul rând, există amplasamentul
satelor care au apărut în intervalul 1566–1603 (vezi mai jos), dintre care două
sunt situate pe Valea Bloajei, în amonte de Cernești. Urmând acest râu până la
izvoare, se ajunge pe versanții sudici ai Munțiilor Gutâi, pe care se află cumpăna
apelor, iar pe versantul opus, nordic, mai la est, izvorăște Cosăul.
Arhivele Naționale ale Ungariei, Porta (dika) összeírások, E 158, Ratio nobilium jobagionalium
in comitatu Maromorosiensis 1542, secvența Călinești.
5
Arhivele Naționale ale Ungariei, Porta (dika) összeírások, E 158, Regestum primi subsidii unius
floreni et medietatis sexagesime comitatus Maramarusiensis, 1543, secvența Călinești.
6
DJAN Maramureș, Fond Bota de Cernești, Nr. 15, fotocopii ale diplomelor din 1579 (Cristofor
Báthory) și 1599 (Sigismund Báthory),
7
Interviu Onița Rus, născută Șerban, agricultoare, Brebeni, comuna Cernești, martie 2017
8
Pentru fenomenul roirii satelor și al colonizărilor vezi Pascu, 1971: 224–228
4
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Mutarea lui Samuil Șorba de pe Valea Cosăului în voievodatul familiei Bota
de Cernești, din districtul Chioarului, nu poate să fi avut loc decât după 1566.
În acest an, un urbariu al Chioarului enumeră toți localnicii din Cernești și
Ciocotiș, satele voievodului Teodor Bota cel bătrân, și nu menționează niciun
Șorba (Makkai, 1943: 78–79). Un alt urbariu al Chioarului, de la 1603 (Meteş,
1921: 198–219), menționează patru sate noi care au apărut în voievodatul familiei
Bota, între timp, amplasate, două dintre ele, Fânațe și Trestia, pe Valea Bloajei,
în amonte de Cernești, spre Maramureș, iar un al treilea, Rușor, în aval, spre
Copalnic‑Mănăștur. Al patrulea sat, Măgureni, este situat excentric față de Valea
Bloajei. În legătură cu formarea acestor sate și cu încercările de colonizare pe valea
Babii, menționate în diploma din 1579, trebuie pusă mutarea lui Samuil Șorba,
alături de un număr semnificativ de alți maramureșeni, de pe Mara și Cosău.
Perioada coincide cu cea în care de domeniul cetății Chioarului țineau și câteva
sate din Maramureș, dintre care două, Hărnicești și Șugatag, aflate în apropierea
Călineștiului (Makkai, 1943: 92). Acest lucru nu putea decât să înlesnească un
transfer de populație.
Credem astfel că intervalul de timp în care a avut loc stabilirea lui Samuil
Șorba în Cernești este 1566–1603, fapt care confirmă informația din tradiția
familiei, ce plasează mutarea lui Samoilă Șorba în jurul anului 1580.
Trunchiul de Cernești al familiei Șorba apare spectaculos, am putea spune,
în izvoarele scrise, la data de 5 mai 1609, când trei frați Șorban de Cernești sunt
înnobilați, la Cluj, de principele Gabriel Báthory9. Acesta este și momentul în care
are loc modificarea numelui, din Șorba în Șorban, după cum se poate înțelege din
extrasul din Librii Regii, în care este rezumat conținutul diplomei de înnobilare
și al donaționalului care a însoțit‑o și unde numele de familie este menționat în
ambele forme10. Forma Șorba va mai apărea și într‑un urbariu de la 1651 (Vezi
infra, nota 13).
Diploma este acordată fraților de tată Simion, Ioan și celălalt Ioan de
Cernești, pentru „slujbele credincioase”. Confirmarea nobilității pentru o familie
deja nobilă era o practică uzuală (Tiron, 2006: 217–238). Chiar și voievozii din
familia Bota, care aveau deja diplome de la 1579 și 1599, primesc o altă diplomă
de înnobilare, tot în mai 1609 (Hossu 2003: 70) și doar acum primesc și blazon.
Diploma Șorbanilor amintește mai vechea nobilitate a familiei, prin fraza „iar
și din nou (subl. n.) trebuie să fie numărați, primiți, aleși și înscriși în rândul și
numărul slujitorilor adevărați...”. Acordarea blazonului este însă o noutate. Acesta
este descris în diplomă astfel:
Fotocopie după original, în arhiva Oros Lucian, fotocopie după un transumpt al diplomei din
1794, în arhiva personală a autorului, transcriere la Bojor, 1937: 103–106.
10
Arhivele Naționale ale Ungariei, Fond Capitlul de Alba Iulia, Libri regii, vol. 6, p. 177–178, text
stabilit și transcris de colectivul Centrului de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală
Trans.Script, al Universității „Babeș‑Bolyai”
9
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„(...) un scut militar, de culoare roșie, în al cărui câmp sau arie se vede un cerb
pictat în culoarea sa naturală, împodobit sub coarne cu o piatră triplă și alta la baza
scutului, reprezentat ca și cum ar fugi sprijinit pe cele două picioare dinapoi, iar cele
din față apar ca și cum ar fi ridicate; deasupra scutului este așezat un coif militar
închis, pe care îl acoperă coroana regală, foarte împodobită cu geme și perle, de pe
care se vede brațul, acoperit cu fier, al unui om, lăsând să vibreze puternic o lance”
(Oros, 1985: anexa I).

Cerbul este un semn heraldic rar, în timpul domniei lui Gabriel Báthory, el
fiind cunoscut doar în cinci diplome emise în această perioadă (Gyulai, 2009:
71). Astfel, nu putem vorbi de un blazon de „uzură” după cum s‑au oferit ulterior,
în același secol, unui număr impresionant de armaliști sau pușcași din Chioar
(Hossu, 2003: passim). Prin urmare, este de presupus că blazonul are la bază,
conform uzanțelor heraldicii (Edroiu 1992: 240), o împrejurare deosebită care
a dus la dobândirea lui. Sunt necesare acum două informații de context. Întâi,
bogăția cinegetică a domeniului Chioar, în special în ce privește cervidele,
consemnată, la cel mai înalt nivel, de scrisorile Mariei Cristina de Habsburg,
soția principelui Sigismund Báthory, care și‑a petrecut iarna anilor 1597–1598 în
Cetatea Chioar (Han, 2006: 250), respectiv faptul că în septembrie 1608 domeniul
Chioar a devenit un bun personal al principelui Gabriel Báthory, oferit cadou
de dieta Transilvaniei (Moldovan, 1971: 291). Putem deduce din toate aceste
informații că cei trei frați Șorban s‑au făcut remarcați prin curaj și bărbăție–
aceasta fiind semnificația smalțului roșu al scutului (Edroiu, 1992: 232)–în timpul
unei vânători a principelui sau a unor apropiați ai acestuia, pe domeniul său
din Chioar.
Valer Hossu (Hossu 2003: 76) evidențiază „caracterul excepțional” al înnobilării prin faptul că aceasta are loc fără niciun fel de condiții, caz atipic pentru
districtul Chioar, unde nobilitatea era în general condiționată de slujbe militare.
Și Hossu este de părere că cei cărora li s‑a concesionat un asemenea scut trebuie
să fi fost în relație directă cu persoana principelui și s‑au afirmat în împrejurări deosebite, pe care le prezumă ca fiind militare. Primii doi ani ai domniei lui
Gabriel Bathory au fost, însă, lipsiți de conflicte armate (Köpeczi, Makkai, Mócsy
Szász, 2002: 16–18).
Actul de înnobilare de la 5 mai 1609 este însoțit de un act de donație, prin care
fraților Șorban le este dată o casă și unele terenuri agricole, care sunt, totodată,
scutite de orice taxe și contribuții, ordinare sau extraordinare, după cum reiese
și din extrasul din Librii Regii menționat anterior. Actul de donație se păstrează
în original la Direcția Județeană a Arhivelor Maramureș11. Într‑o conscripție din
165112 se arată că punerea în posesie a casei și terenurilor familiei Șorban a avut
loc în data de 22 mai 1609.
11
12

DJAN Maramureș, Fond Familia Bota de Cernești, Nr. 1
Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj‑Napoca, Manuscrise, cota F. 148, Conscripția și
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Pe parcursul secolului al XVII‑lea, existența și evoluția familiei Șorban de
Cernești este surprinsă de urbariile și conscripțiile nobiliare ale vremii. Astfel,
în 1630 se consemnează despre Ioan și Matei Șorban de Cernești că pretind că
actul de înnobilare al unuia dintre cumnații lor produce efecte și pentru ei. Se mai
consemnează că, deși numele lor nu se regăsește în documentul de înnobilare,
totuși ei trăiesc asemenea oamenilor liberi (Szentgyörgyi, 1972: 62). Nu știm ce
s‑a ales din încercarea celor doi de a intra oficial în rândul nobililor, dar într‑o
conscriere care datează din 1638 ei nu sunt pomeniți, astfel că fie pretenția le‑a
fost respinsă, fie au murit la scurt timp, fără urmași. Astfel, în 30 martie 1638, are
loc o conscriere a nobililor din Chioar, iar în Cernești sunt atestate doar două
familii de nobili, cea a voievozilor Bota și familia Șorban. Din aceasta din urmă
sunt confirmați doi nobili, Ionasko (Ionașcu) și Moyszin (Moisin)13. Iată, deci,
că la o generație de cei trei frați înnobilați în 1609, numărul nobililor din familia
Șorban este în regres. Mai departe, în 1651, în conscripția nobililor de pe domeniul
Chioar deja citată figurează tot doi nobili din familia Șorban de Cernești, Mojszin
– același Moisin de la 1638 – și Ioan. În dreptul primului se arată că a prezentat
diploma de înnobilare de la 1609 și că slujea ca drabant pedestru. În dreptul celui
de‑al doilea, drabant pedestraș și el, este scris în maghiară „nu are deloc dreptate,
e țăran” (Szentgyörgyi, 1971: 54). Avem astfel conturate două ramuri ale familiei,
cea care păstra diploma și o ramură mai săracă.
Valer Hossu (Hossu, 2003: 113), afirmă că, potrivit acestui document, un
Șorban, pedestraș iobag, pretindea că nobilitaționalul cumnatului său, obținut
în 1609, este valabil și în cazul său. Nu am găsit însă această informație în sursa
menționată. Probabil este o confuzie a autorului cu cei doi Șorbani de la 1630.
Următoarea conscripție a nobililor din districtul Chioar a avut loc în 9 martie
1668, la Văleni, unde s‑au prezentat cu scrisorile la cercetare toți nobilii din satele
chiorene (Căpâlnean, Oszóczki, 2002: 42). De asemenea, au fost recenzați preoții,
pușcașii și libertinii districtului. Rezultatele acestui recensământ se păstrează
într‑un act emis de cancelaria principelui Mihai Appafi, în 1 februarie 1669,
transcris lacunar în colecția Kemeny (Kemeny: 314–341) și publicat integral de
Bilkei Gorzó Bertalan, în 1912 (Bilkei, 1912: 33–52). În dreptul Cerneștiului sunt
menționate aceleași două familii, Bota și Șorban. Familia Șorban este atestată tot
prin două persoane, un anume „D. Șorban, fiul lui Ioan Șorban altfel Pop” și un
alt Ioan Șorban. Menționarea ca tată a lui D[umitru] Șorban a unui Ioan Șorban,
numit și Pop, arată că acesta din urmă fusese preot, deci e alt Ioan Șorban decât
nobilul sărman de la 1651. Acesta din urmă ar putea fi însă unul și același cu Ioan
Șorban pomenit la 1669.
revizuirea nobililor de pe domeniul Chioar din 1651 (fotocopie), secvența Cernești, Centrului de
Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală Trans.Script, al Universității „Babeș‑Bolyai”
13
DJAN Maramureș, loc. cit, Nr. 13, p. 3. Documentul este un transumpt târziu, din 1827, al
originalului din 1638, forma redată a patronimului fiind Șerban
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În lipsa altor indicii, este greu de reconstituit genealogia exactă a Șorbanilor
din secolul al XVII‑lea. Menționările de la 1638, 1651 și 1669 indică existența,
în fiecare caz, a doar doi capi de familie, ceea ce demonstrează că familia nu a
prosperat pe parcursul acestui secol, dimpotrivă.
Un nou început, în Vestul sălbăticit
La începutul secolului al XVIII‑lea, în 1702, familia Șorban este în continuare
menționată ca fiind nobilă în Cernești (Kádár, Réthy, Tagányi, 1900: 367). Este
de presupus că membri ai acesteia au luptat în războiul curuților, în regimentul
aflat sub comanda căpitanului districtului, Mihai Teleki (Hossu, 2003: 195).
După pacea de la Satu Mare (1711) și înglobarea Transilvaniei și Partiumului în
monarhia habsburgică, situația nobililor mici din Chioar se deteriorează rapid, pe
fondul pierderii importanței militare a cetății Chioar (Hossu, 2003: 196). În 1717
are loc o invazie tătară și, tot în acel an, toamna, cetatea Chioarului este distrusă
cu tunurile, la comanda generalului imperial Rabutin, comandantul militar
al Transilvaniei (Hossu, 2003: 166). În 1718 a fost foamete, cauzată de o secetă
neobișnuită, și tot în acel an a lovit și o epidemie de ciumă, care a durat până
în 1720. (Barițiu, 2018: 277). Familia Teleki face presiuni încă din 1716 pentru
a intra în posesia satelor chiorene, care până atunci constituiau un domeniu
fiscal. În 1719, districtul este vândut familiei Teleki, contra sumei de 50.000 de
florini (Hossu, 2003: 194). Ca urmare a tuturor acestor evoluții, din Chioar au loc
emigrări masive în acești ani, mai ales spre zonele recent cucerite de habsburgi
de la otomani, precum Câmpia Tisei sau Câmpia Mureșului, unde proprietarii de
pământ atrag coloniștii cu scutiri de taxe și obligații (Köpeczi, Makkai, Mócsy,
Szász, 2002: 524).
Acesta este contextul în care un cap de familie Șorban și cei patru fii ai săi se
mută din Cernești la Șiclău (Bodea, 1943: 14), lângă Nădlac, în Câmpia Aradului,
ca țărani simpli, fără diploma de înnobilare, rămasă la cei din Cernești. În 171514
nu este menționat niciun Șorban în recensământul localității, dar în 1720 sunt
menționați doi capi de familie Șorban în Șiclău15, Petru și Gheorghe. În 1746, Petru
Șerban este menționat ca jude al târgului Șiclăului, aflat în plin boom demografic
(Ciuhandu, 1940: 136.)16. Putem intui că el este capul de familie emigrat, ajuns
acum la vârsta senectuții, care îl legitima să ocupe funcția de jude, iar Gheorghe
Arhivele Naționale ale Ungariei, Az 1715. évi országos összeírás, comitatul Zarand, plasa
Zarand, secvența Șiclău, bază de date online, la adresa web: https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/
az-1715_‑evi‑orszagos‑osszeiras/, accesată în 09.02.2020
15
Arhivele Naționale ale Ungariei, Az 1720. évi országos összeírás, comitatul Zarand, plasa
Zarand, secvența Șiclău. bază de date online, la adresa web: https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/
az-1720_‑evi‑orszagos‑osszeiras/, accesată în 09.02.2020
16
Șiclăul număra în acel moment 247 de capi de familie, fiind un târg important în Zarandul de
câmpie. Spre comparație, satul număra doar 23 de capi de familie în 1715.
14
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era cel mai mare dintre fiii săi, deja major la 1720. Revenind la conscripția din
1746, această numără deja nouă capi de familie Șerban, iar un recensământ
din 1767 nominalizează 15 capi de familie, judele fiind tot un Șerban, cu
prenumele Onu17.
Această ramură își schimbă numele în Șerban, încă din 1746. La cauzele
generale socio‑economice ale emigrării, în cazul familiei Șerban se adaugă și o
cauză personală, cea a religiei, potrivit memoriilor lui Moise Nicoară, descendent
din această familie. Astfel, acel Șerban care a plecat din Chioar a vrut să evite
trecerea la greco‑catolicism, care era impusă în acel moment românilor din
regiune (Nicoară, 1908: 3–7). Prin urmare, cel mai plauzibil este ca Petru Șorban/
Șerban să fi fost un descendent, posibil fiu, al acelui D[umitru] Șorban amintit la
1669 ca fiu de preot.
Trei secole pe repede‑înainte (în loc de concluzie)
După 1711, istoria familiei se desfășoară în cadrele istoriei moderne, care
coincid în provinciile vestice ale României cu stăpânirea habsburgică și dualismul
austo‑ungar. Familia Șorban, prin cele două ramuri ale sale, este o familie de
nobili mărunți, dintre cei care în secolul al XVIII‑lea vor fi numiți de documente
„nobili de șapte pruni” sau „nobili opincari”, din cauza sărăciei în care trăiau
(Tóth, 1997: 293). Cu toate acestea, conștiința nobilității s‑a păstrat de‑a lungul
fiecărei generații, actul de înnobilare fiind păstrat în arhiva familiei, în original,
până în perioada postbelică (Șerban, 2009: 49). O serie de fotocopii executate la
începutul secolului al XX‑lea sunt păstrate și acum de descendenți ai familiei, din
ambele ramuri.
Mai mult, un descendent al ramurii emigrate lângă Arad, Theodor Șerban,
unchi al lui Moise Nicoară, se va deplasa în Chioar, unde, în 13 ianuarie 1794,
obține un transumpt al diplomei, după prezentarea originalului în congregația
nobililor districtului, desfășurată la Berchez18.
În secolul al XIX‑lea, mai mulți reprezentanți ai familiei se vor distinge ca
lideri ai mișcării de emancipare a românilor din Transilvania și Partium, prin
personalități ca Moise Nicoară și Theodor Șerban19, fruntași ai luptei pentru
instalarea unui episcop ortodox român la Arad, omul de afaceri Teodor Șerban
Lupu, din Reghin, fondator al ASTRA și refondator al școlii românești din
oraș20, canonicul greco‑catolic Mihai Șorban/ Șerban, de la Episcopia de Gherla,
Arhivele Naționale ale Ungariei, Mária Terézia úrbéri tabellái: Conscriptio urbarialis oppidi
Siklo cum praedio Botos eidem incorporat & parte praedii Bankuta, bază de date online, la adresa
web: https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/view/arad‑siklo/, accesată în 11.10.2020
18
Fotocopie în arhiva autorului
19
Pentru viața și activitatea celor doi, vezi Bodea, 1943: passim.
20
Schiță biografică la Ploeșteanu, 2010: 361–364
17
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totodată pictor, compozitor și director al Preparandiei din Gherla21, Ioan Șorban,
vicecomite de Bihor și căpitan suprem al Districtului Cetății de Piatră (Chioar)22,
vicepreședinte al Asociației Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român,
avocatul Ștefan Șorban, membru fondator al Partidei Naționale Române din
comitatul Aradului23, primul partid politic al românilor din Austro‑Ungaria, sau
Toma Șorban, arhidiacon greco‑catolic al Sătmarului, lider al mișcării românești
din regiune24.
În secolul al XX‑lea, din cele două ramuri ale familiei vor proveni omul politic
și agronomul Mihai Șerban, delegat la Conferința de Pace de la Paris, fondator al
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, Guilelm Șorban,
compozitor și subprefect, apoi prefect al județului Someș, Raoul Șorban, critic
de artă, rector al Institutului de Arte Plastice din Cluj, Alexandru Șerban, primul
primar postcomunist al Clujului.
În prezent, sunt activi în lumea culturală și în spațiul public regizorul Andrei
Șerban și muzicologul și profesorul universitar Elena Maria Șorban, de la
Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj‑Napoca.
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Arhim. Dr. Teodor Şerban,
Ştergare ţărăneşti din zona etnografică Vlaşca
ION CHERCIU
Institutul de Etnografie și Folclor
„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române

Una din problemele intens discutate în cadrul întâlnirilor noastre de la
Şezătoarea Bucureşti a fost şi cea referitoare la penuria de carte etnologică, vizibilă
atât în oferta editurilor, cât şi în dificultatea de a procura cea mai mare parte din
titlurile lucrărilor apărute cu ani în urmă.
Pe lângă „neacoperirea”, nici până astăzi, a petelor rămase încă albe pe harta
etnografică a României, un alt aspect intens comentat cu doamnele de la Şezătoarea
a fost şi cel legat de ţinuta grafică a acestor cărţi, deseori precară şi neglijentă
în raport cu standardele de imprimare actuale şi cu maniera de prezentare a
iconografiei în lucrările tipărite în ţările vecine, inclusiv în Moldova de peste
Prut. Scuzabilă pentru apariţiile anterioare anului 1990, ea este de neînţeles şi
inacceptabilă pentru majoritatea apariţiilor recente; atât publicul larg, interesat
de cunoaşterea tezaurului etnografic românesc, cât şi persoanele din grupuri
precum Şezătoarea Bucureşti, preocupate de acurateţea imaginilor şi de detaliul
semnificativ, încearcă, atunci când le deschid, un sentiment de dezamăgire, când
se gândesc la teancurile de tipărituri de pe străzi sau din librării, care, deşi tratează
teme și aspecte comune din varii domenii, au o prezentare grafică impecabilă, de
la calitatea suportului de hârtie până la claritatea paletei cromatice a ilustraţiilor
aferente textului.
Un semnal al unei noi direcţii, de mult aşteptată în etnografia românească,
ce acoperă minusurile deja menţionate, îl reprezintă, într‑o manieră exemplară,
lucrarea‑album Ştergare ţărăneşti din zona etnografică Vlaşca, semnată de
Arhim. Dr. Teodor Şerban, deci de un autor care, cel puţin oficial, vine din afara
corpus‑ului de specialişti în domeniu. Acest aspect, foarte important pentru
oricine, dovedeşte, încă o dată, că dragostea pentru arta populară dintr‑o zonă
etnografică emblematică pentru spaţiul românesc – dar, din păcate, puţin cercetată
– perseverenţa în cercetarea directă, nemijlocită a terenului şi consultarea critică
a bibliografiei de specialitate reprezintă temelia pe care se construieşte o lucrare
ce vrea să se înscrie în rândul studiilor perene, indiferent de dimensiunea sau
importanţa segmentului ales; următorul demers, cel al alegerii unei ţinute grafice
pe măsura specificului subiectului tratat – mai mult decât inspirată, în cazul
părintelui arhimandrit – au condus în final la alcătuirea unei reuşite editoriale,
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situate la altitudinea excelenţei. Cât de sigur şi de ales a fost simţul estetic al
autorului, cât de mare este dragostea sa pentru spiritualitatea românească, se vede
şi din alegerea, ca leitmotiv ornamental, a tricolorului ce înconjoară – asemeni
brâului de torsadă, biserica – coperţile albumului, „strecurându‑se” apoi pe
fiecare pagină.
Aş compara tirajul acestei cărţi cu înmulţirea talantului de către sluga cea
credincioasă, care nu a îngropat ce i s‑a încredinţat din averea stăpânului, ştiut
fiind că, cu foarte rare excepţii, colecţionarii preferă, cel mai adesea, să‑şi admire
în mod egoist comoara, deseori în taină, ascunşi de ochii lumii. Din acest punct
de vedere, părintele arhimandrit Şerban face cinste cinului său, dăruindu‑ne, prin
reproducerea a 70 de ştergare din colecţia sa, clipe de catharsis, fără a aştepta, cum
spune Domnul Iisus, să primească ceva în schimb.
Obiect emblematic şi multifuncţional, omniprezent în satul românesc
tradiţional, ştergarul – în cazul de faţă cel de Vlaşca – se remarcă prin câteva
particularităţi pe care autorul le subliniază în mod succint; încadrabil, ca material,
tehnici de lucru, ornamentică şi stil, ariei largi a şesului dunărean, ştergarul
vlăşcean–în care îl putem include şi pe cel din Dobrogea–este ţesut cu precădere
din borangic – integral sau în combinaţie cu bumbacul – fapt ce–I oferă părintelui
Şerban prilejul să sublinieze interferenţele culturale din zona cercetată.
Spre aceleaşi surse de aculturaţie specifice unui ţinut de margine, în care
oraşul cel mai important, Giurgiul, a fost scos, în repetate rânduri, de sub jurisdicţia Ţării Româneşti, devenind raia turcească, ne trimit procedeele de obţinere
a ornamentelor din categoria şabacului, puncte specifice de cusătură şi, nu în
ultimul rând, o paletă cromatică aparte; de la rafinamentele de culoare pline de
gingăşie, artistul popular trece la tonuri puternic contrastante, în care, ca un arc
peste timp, Orientul se întâlneşte cu stridenţele profesate în arta lui Picasso sau
Miró. Fără un efort prea mare de imaginaţie, contactul vizual cu penajul cocoşilor
afrontaţi de pe un ştergar de mână de o lungime impresionantă ne trimite, acustic, într‑o dimensiune în care pare a răsuna trâmbiţa înaltă, ascuţită, a celor două
păsări emblematice pentru spiritualitatea satului, ce marchează, aici, pe pământ,
soroacele timpului metafizic. Dominanta ornamentală şi cromatică rămâne însă
cea specific românească, circumscrisă acelui „cum mens”, cum l‑a numit Lucian
Blaga. La aceleaşi orizonturi ale echilibrului de sorginte clasică, vizibile în majoritatea pieselor selectate, ne trimite respiraţia largă, generoasă dintre câmpurile
ornamentale ale ştergarelor, cadenţele ritmate ale motivelor, absenţa totală a
dorinţei, obsesive în arta orientală, de a umple spaţiile până la refuz.
Ultimul gând pe care l‑aş aşterne pe hârtie se referă la faptul că autorul este,
pentru Vlaşca, un deschizător de drum, singurul deocamdată, dacă ne gândim
că Secţia de Etnografie a Muzeului Judeţean Giurgiu, care adăposteşte colecţii de
o valoare inestimabilă, nu are, pentru prezentarea şi promovarea patrimoniului
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său, nici măcar un pliant de 4 pagini! Aplicând o expresie, devenită celebră, a
unui mare scriitor din zonă, suntem convinşi că timpul nu va mai avea prea
multă răbdare cu responsabilii locului şi cineva va trebui să purceadă, asemenea
părintelui arhimandrit Şerban, la valorificarea acestui talant.
Fie ca binecuvântarea arhierească a Preasfinţitului Părinte Ambrozie, episcopul
Giurgiului, care, prin cuvinte alese, aşează cartea părintelui arhimandrit dr.
Şerban sub semnul harului, să–I lumineze şi pe toţi cei care au nu numai dreptul,
ci şi datoria să‑l scoată la lumină, spre dreapta cinstire a moştenirii spirituale
româneşti din Vlaşca şi spre folosul cel de obşte.
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Mirela Crâsnic, Tradiții și contrabandă cu aur la Roșia Montană,
Abrud și Bucium, Iași: Pim, 2020
ANDREI‑FLAVIUS PETRUȚ
Brad, Hunedoara

Cartea de față ne poartă în Țara de Piatră, printre satele risipite de munte
ale moților unde traiul greu și plin de lipsuri a călit oamenii. Lupta continuă cu
capriciile vremi, iernile lungi și reci, hrana sărăcăcioasă, munca grea din mine
și asupririle îndurate au lăsat urme adânci în trupurile și sufletele oamenilor,
făcându–I să‑și ceară drepturile, să se răscoale sub conducerea celui care a fost
Horea și, mai apoi, să se înscrie în trendul european al revoluției pașoptiste,
urmându‑l de data aceasta pe studentul la Drept, Avram Iancu. Autoarea noastră,
Mirela Crâsnic, ne poartă în această lume plină de încercări, de suferință dar
și de bucurii, de muncă la exploatarea zăcămintelor de aur și de înstrăinare a
metalului prețios.
Profesor doctor în istorie, Mirela Crâsnic este absolventă a Facultății de
Litere, Istorie și Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
promoția 1997, specializarea Istorie. Este în prezent profesor de istorie la Liceul
Tehnologic „Crișan” Crișcior, cercetător acreditat CNSAS, absolventă a Facultăţii
de Științe Economice și, din 2017, absolventă a Facultății de Geografie din cadrul
Universităţii „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. Perioada asupra căreia și‑a focusat
atenția este epoca contemporană, mai precis perioada interbelică, perioadă în
care se desfășoară și ancheta polițienească al cărei raport a stat la baza cercetărilor
ce au condus la apariția volumului de față.
Apărută la editura Pim, Iași, în vara anului 2020, volumul de față se întinde
pe 193 de pagini, dintre care 27 sunt dedicate ilustrațiilor ce prezintă aspecte
din viața buciumanilor: elemente de port popular (costume și podoabe din aur),
vestitele șteampuri unde era sfărâmată piatra pentru a fi extras metalul prețios,
cât și peisaje și elemente de arhitectură aparținătoare zonei vizate de cercetare.
Debutul cărții aduce în prim‑plan mulțumirile autoarei spre cei care au contribuit
cu informații și fotografii atât de necesare și indispensabile studiului.
În primul capitol, ne este prezentată ideea sau, mai bine zis, întâmplarea care a
făcut ca această carte să vadă lumina tiparului: aflată în vizită de studiu la Arhivele
Județene Cluj, autoarea dă peste un raport al Siguranței din 1939 care făcea referire
la contrabanda cu aur din zona „Roșia Montană – Abrud – Corna – Bucium, un
fenomen pe care autoritățile române nu‑l mai controlau de multă vreme (...)”
(p. 4). Capitolul continuă apoi cu descrierea evenimentelor istorice care au urmat
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anului de consemnare a raportului, cum este perioada de instalare a regimului
comunist când sunt naționalizate rezervele de aur, iar șteampurile își încetează
activitatea, ajungând până în zilele noastre la controversatele organizații care
doreau reluarea exploatării aurului. Cuvântul introductiv care îi urmează acestui
prim capitol, este de fapt o introducere în istoria zonei, o prezentare generală
a situației în care se află locurile și localnicii, cei a căror istorie a fost împletită
cu fire de aur stropit cu sudoare de la „9–10 ani – când copiii, n.n. – mergeau
la căratul pietrei pentru șteampuri” (p. 16), urmând ca de la 11 ani să lucreze în
mină și să sfârșească bolnavi de silicoză.
Trecând peste aceste capitole introductive și explicative, autoarea ne face o
„scurtă prezentare a evoluției localității și a exploatării aurului la Roșia Montană,
Abrud și Bucium”, unde sunt tratate aspectele istorice legate de constituirea
așezărilor din zonă, de perioadele istorice în care s‑a extras aur și care au fost
metodele prin care metalul prețios ajungea la lumina zilei. Aflăm astfel că „există
indicii serioase cum că aurul prezent în aria civilizației miceniene, în Grecia și
Anatolia, aurul Troiei și poate o parte din aurul faraonilor egipteni provine din
Munții Apuseni” (p. 20). Fără să dorim deschiderea unei polemici, considerăm
totuși exagerată această frază, dacă este să luăm în considerare celelalte informații
referitoare la metodele de extracție folosite în vechime. Perioada dacică de
exploatare a aurului, apoi cea romană, reprezintă etape importante de evoluție
a așezărilor, care s‑au bucurat și de atenția autorităților vremurilor respective,
sugestive pentru susținerea tezei fiind numele localităților care fac trimitere la
metalul prețios. Istoria exploatărilor se continuă cronologic în Evul Mediu, unde,
deși producția „este mult scăzută față de cea din timpul stăpânirii romane” (p.
26), ea nu încetează, urmând apoi perioada stăpânirii maghiare când nu au mai
fost respectate vechile cutume ale băieșilor, exploatarea minieră revenindu‑și
abia în perioada austriacă, numărul minelor confirmând acest lucru. Capitolul
continuă cu aspecte privind viața politică și socială a moților, făcând referire la
personalitățile marcante ale acestor meleaguri.
Și cum exploatarea aurului nu putea fi făcută fără o anumită tehnologie,
iată că următorul capitol vine să ne arate „evoluția tehnologiei aurului la moții
buciumani”, de unde aflăm cum erau organizate și administrate minele, ce
tehnică era folosită la săparea minelor și cum era roca sfărâmată. Tehnica
folosită de romani se continuă până târziu, prin secolele XVI–XVII, când începe
să fie folosit explozibilul. Măcinarea rocii se făcea cu ajutorul șteampurilor ce
erau dispuse de‑a lungul pâraielor, forța apei fiind cea care punea în mișcare
puternicele măsele de fier. Industrializarea face însă ca tehnica să evolueze și mai
mult, apar calificări în domeniul minier, pregătirea profesională fiind de 2 ani.
De asemenea, sunt construite lacuri de acumulare care să asigure rezerva de apă
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necesară șteampurilor, sunt tocmiți zilieri și se fac „târdășii” pentru a eficientiza
exploatarea aurului.
Următoarele cinci capitole pot fi înscrise mai degrabă în sfera lucrărilor de
etnografie, ele tratând aspecte din viața moților aurari: cotidianul, dialectul,
distracțiile, activitățile culturale, şcoala, obiceiurile, târgurile și sărbătorile. Pe
larg, aceste capitole vorbesc despre părțile mai puțin știute ale moților, cum este,
de exemplu, împărțirea săptămânii între mersul la târgul săptămânal de la Abrud,
pentru a schimba aurul extras, și lucrul la mină, îngrijirea animalelor, mersul
la cârciumă însoțit de petrecerile grandioase cu lăutari și băutură în exces, dacă
băieșul (minerul) a avut norocul să dea peste o cantitate mare de aur. Școala, din
păcate, era ocolită pentru că moții nu își permiteau să‑și dea copiii la învățătură,
ei trebuind să lucreze la mină sau șteampuri pentru a avea ce pune pe masă.
Distracțiile, pe lângă petrecerile de la cârciumă, mai aveau loc și la șezători, sau
sărbători mari, Paște, Crăciun, Anul Nou ori la nunți, când moții uitau de traiul
greu și se lăsau purtați în pașii dansului „Țarina Abrudului”, dans specific moțesc.
Autoarea ne prezintă și aspecte legate de dialectul moțesc, un dialect specific
zonei, arhaic am putea spune. Nici târgul anual de pe Muntele Găina nu este
omis, el fiindu‑ne descris succint, dar îndestulător pentru a ne deschide apetitul
spre lecturi mai amănunțite, mai ales că toate informațiile preluate se regăsesc în
referințele bibliografice.
Ultimul capitol, capitolul eponim al lucrării, este de fapt cel care a adus în
discuție toate celelalte elemente de până acum, fără de care nu am fi înțeles de ce
s‑a ajuns la o contrabandă cu aur făcută de către chiar cei care extrag acest metal
prețios din străfundurile pământului. Contrabandiștii recurg la aceste metode
ilicite de a vinde aurul din cauza piedicilor puse de stat în ceea ce privește procesul
de vânzare‑cumpărare, cât și din cauza nevoii de a avea bani lichizi pentru
achiziționarea bunurilor necesare traiului zilnic. Modul de operare a rețelelor,
scoaterea aurului din localitate cu ajutorul comercianților ori a cărăușilor plătiți,
intervențiile în justiție, coruperea organelor de ordine sunt descrise amănunțit,
dând chiar impresia unui roman polițist. Inteligența nativă a oamenilor locului,
a băieșilor, este scoasă în evidență și prin modul de inducere a lucrătorilor
statului în eroare: declararea aurului fiind obligatorie, deoarece fără declararea
metalului prețios și vânzarea lui către stat nu se putea achiziționa explozibilul
necesar exploatației, cantitățile declarate erau infime, ele asigurând totuși accesul
la explozibil. Modul de operare avea loc săptămânal.
Cartea Tradiții și contrabandă cu aur la Roșia Montană, Abrud și Bucium este
o lucrare ce îi face cinste atât autoarei noastre, cât și zonei miniere. Ea aduce
în discuție aspecte legate de istoria aşezărilor și vechimea exploatărilor miniere,
evoluția tehnicilor de extragere a aurului și de prelucrare a acestuia, cât și aspecte
din viața locuitorilor, aspecte ce nu se regăsesc de cele mai multe ori într‑o lucrare
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de acest fel. Descrierea unor momente din viața moților, cum sunt târgurile,
sărbătorile creștine sau chiar zilele de lucru, reliefează tiparul care a condus la
formarea neîncrederii acestora în străini. Introducerea acestei părți de etnografie
aduce un plus lucrării, deoarece ne face să înțelegem care sunt aspectele ce
conduc la contrabanda cu aur. Traiul greu al moților, plin de lipsuri, ignorați de
autorități, face să înflorească acest comerț ilicit: băieșii vindeau aurul pentru a
cumpăra pâine! Considerăm totuși că accentul a fost pus într‑o mai mare măsură
pe tradiții și mai puțin pe contrabandă, contrabanda fiind în fond cea care a pus
bazele scrierii acestei cărți. Ne‑ar fi plăcut să vedem mai multe date care să facă
referire la ancheta polițienească, la procesele în care au fost implicați membri
rețelelor și care au fost pedepsele la care aceștia au fost supuși. Lectura cărții este
una plăcută, ușoară și fluidă, autoarea îmbinând cu măiestrie datele istorice cu
cele etnografice, având totodată și o alură de roman polițist care nu face decât să
lumineze într‑o oarecară măsură contrabanda cu aur.
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