ANUARUL
MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI
PE ANII 1971—1973

CLUJ - 1973
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

_ù_

BCU Cluj-Napoca

BCPER201900482

ANTT ARTTI

MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI
PE ANII 1971-1973

CLUJ — 1973

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Viorica Pascu

MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
LA SEMICENTENARUL SĂU
Păstrarea valorilor culturale și artistice create de masele populare
a început să preocupe intelectualitatea progresistă din țara noastră încă
de la mijlocul secolului trecut. Concretizând aceste preocupări, diferite
asociații încep să colecționeze obiecte de artă populară și unelte meșteșu
gărești și să organizeze expoziții. Spre sfîrșitul secolului trecut s-au pus,
astfel, bazele primelor -colecții etnografice din Transilvania, anume colec
țiile „Astrei“ din Sibiu și colecțiile Societății Carpatine Ardelene din
Cluj.
Interesul pentru valorile culturii populare a sporit în secolul
nostru, cînd s-au înființat și dezvoltat diferite muzee etnografice și de
artă populară. între acestea, un loc important l-a ocupat și a continuat
să-1 ocupe Muzeul etnografic al Transilvaniei, prin bogăția colecțiilor
sale și valoarea acestora, prin semnificația lor, sinteză a culturii popu
lare din Transilvania.
Acum 50 de ani, savanți din Cluj, prețui tori ai culturii populare,,
între care Sextil Pușcariu, Emil Racoviță, George Vâlsan, Alexandru
Lapedatu, Emil Panaitescu, George Oprescu, Romulus Vuia etc., hotărau
înființarea unei instituții muzeale în care să fie adunate mărturiile civi
lizației materiale și spirituale ale poporului român și naționalităților
conlocuitoare de pe întreg cuprinsul Transilvaniei. Ideea a izvorît din
necesitatea de a se avea, atunci, după desăvîrșirea unității naționale a
poporului român, o rețea de instituții de cultură, știință și învățământ
în cel mai de seamă oraș al Transilvaniei, centru universitar și academic.
O comisie a fost constituită, cu misiunea de a face propuneri con
crete pentru înființarea unui muzeu etnografic în Cluj, -cu motivarea că
alte țări au de multă vreme asemenea instituții.
Potrivit gîndului inițiatorilor, în muzeul etnografic clujean trebuiau
adunate și păstrate cele mai de seamă mărturii ale culturii materiale
Și spirituale ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare din
Transilvania. Finalizarea inițiativei n-a fost ușoară, deoarece greutăți
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financiare s-au ivit curînd, cu tot sprijinul ministrului artelor de atunci —
Octavian Goga — care s-a dovedit însă, insuficient. în cele din urmă, cu
ajutorul fondurilor rămase de la Consiliul Dirigent Român din Cluj,
criza a fost depășită.
O parte din suma astfel obținută a fost întrebuințată pentru achi
ziționarea celor 5.500 obiecte etnografice din colecția Andrei Orosz, inte
resantă mai ales prin seria celor 280 amnare, pe care inimosul învățător
apahidean le-a organizat după o tipologie aproape unică, suplinind, prin
entuziasm și stăruință, lipsa unei temeinice pregătiri de specialitate.
Obiectele pomenite au constituit cele dintîi valori cu care s-a îmbogățit
Muzeul. Deși se știa încă de pe atunci că „un adevărat muzeu științific
de etnografie nu se poate face prin cumpărări de coiecțiuni ale particu
larilor“, instituția nou înființată a luat în considerare valoarea deose
bită a obiectelor, cheltuind o altă parte din suma amintită pentru a
cumpăra, de la anticarul sibian Samuel Leitner, o colecție de 300 vase
de ceramică, între care se remarcă în mod deosebit piesele întrebuințate
la festivitățile breslelor meșteșugărești din orașele Transilvaniei.
în începuturile activității Muzeului etnografic al Transilvaniei, un
rol de seamă a jucat „Societatea etnografică română“, înființată în 1923,
în scopul sprijinirii Muzeului, condusă de prof. G. Vâlsan. în același
timp, comisia Muzeului etnografic elaborează, încă în 1922, un vast
plan de „explorare“ sistematică, potrivit căruia urmau să fie cercetate,
rînd pe rînd, an de an, zonele etnografice cele mai importante ale
Transilvaniei și Banatului, astfel îtnicît în cîteva decenii cercetarea și
salvarea documentelor etnografice să fie terminată. Primele expediții
în acest scop au fost făcute de prof. Romul Vuia, pe atunci asistent
universitar și secretarul numitei Comisii, încă din toamna anului 1922
(august, septembrie și octombrie) în regiunea Pădurenilor (între rîul
Cerna și Valea Mureșului), în țara Hațegului și bazinul Petroșani, zone
etnografice pe care le-a studiat și anterior timp de mai mulți ani. Din
aceste cercetări, pe lingă o valoroasă colecție de obiecte, a rezultat și
cunoscuta sa monografie Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor, studiu
antropogeografic și etnografic, teză de doctorat susținută în 1924.
în anul următor, în lunile august și septembrie, s-au făcut cercetări
și achiziții în Banat, în zonele Almăj, Caransebeș, Reșița ș.a. Tot în
toamna aceluiași an a fost întocmit un prim chestionar, foarte detaliat,
adresat intelectualilor de la sate, cu apelul de a aduna și trimite pe
adresa Muzeului etnografic din Cluj obiecte privitoare la ocupații, așe
zări, artă populară, obiceiuri, medicină populară etc.
Pentru orientarea etnografică și muzeologică, deosebit de importantă
a fost călătoria de studii din octombrie 1924 în mai multe țări europene,
cînd au fost vizitate 20 de muzee etnografice și institute de cercetare
științifică din 13 orașe.
AnUl 1925 a fost și mai rodnic, atît prin creșterea colecțiilor și a
intensificării cercetărilor pe teren, cît și prin obținerea și amenajarea
unui local propriu, în Piața Mlhai Viteazul (fig. 1). S-a organizat, tot în
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1. — Localul Muzeului în 1925.

acel an, o expediție de cercetări și de achiziții în bazinul Beiușului și
alta în Maramureș.
în următorii doi ani, însă, activitățile de achiziționare și de cerce
tare au stagnat, nu numai din lipsa fondurilor și a personalului, dar și
pentru că acum întreaga atenție a fost îndreptată asupra amenajării
noului local, a confecționării de mobilier pentru expoziție și depozite.
Pentru a suplini lipsa de personal, s-a recurs da trimiterea de chestionare
cu lista obiectelor care trebuiau colectate pentru muzeu, dar încercarea
nu a dat rezultate satisfăcătoare. Rezultate mai bune s-au obținut în
culegerea obiceiurilor, metoda aceasta fiind larg răspîndită pe atunci atît
în țară cît și în străinătate. Cu gîndul la studenții în etnografie și fol
clor, dar și la alți colaboratori externi, s-a preconizat trimiterea unei
suite de chestionare pentru culegerea, „prin corespondență“, a acelui
„neprețuit tezaur“ care este cultura noastră populară. Un prim chestionar,
referitor la obiceiurile de iarnă, a fost elaborat și multiplicat în 1926,
reeditat și completat în 1927 și 1933. în 1931 a fost reluat și dezvoltat,
în ce privește etnografia și folclorul, chestionarul privitor la casă.
Numeroasele răspunsuri (cîteva sute), au permis 'constituirea „Ar
hivei etnografice și folclorice a Muzeului etnografic din Cluj“, îngrijită,
organizată și dezvoltată de Ion Mușlea, numit în 1926 custode al Mu
zeului.
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Fig. 2 — Localul Muzeului în 1937

Concomitent, Muzeul etnografic al Transilvaniei s-a îmbogățit cu
alte colecții, tot atît de bogate și variate: în 1926 colecția etnografică
a Muzeului industrial, alcătuită din peste 400 de piese, mai ales textile
și ceramică din Transilvania; colecția profesorului Gh. Munteanu Murgoci, conținînd îndeosebi piese de port din Moldova și documente etno
grafice din America de Nord și Noua Zeelandă; în 1935 colecția de peste
2000 de obiecte a fostei Societăți „Carpatina“ și în 1951 colecția fostului
Muzeu Ardelean, de 8600 obiecte din cele mai variate domenii ale cul
turii materiale din Transilvania.
îmbogățirea patrimoniului muzeului s-a realizat în același timp și
în aceeași măsură și prin cercetările din teren și prin achiziționarea unor
documente etnografice din cîteva zone ale Transilvaniei mai slab ilus
trate în colecțiile Muzeului: Țara Hațegului și zona Pădurenilor, Banat,
Crișana, Maramureș. S-au achiziționat peste 1200 obiecte în legătură
mai ales cu păstori tul și creșterea vitelor. Colecțiile Muzeului creșteau,
astf el, încetul cu încetul, învingînd diferitele greutăți.
Pregătirea și inaugurarea festivă a Muzeului (fig. 2) în iunie 1937
a prilejuit recunoașterea importanței științifice și educative a instituției,
prețuirea muncii depuse și a valorii incontestabile a obiectelor adunate
în depozite într-un timp destul de scurt. Ca urmare, Muzeul a primit
o importantă subvenție pentru vremea aceea (două sute mii lei), în ve
derea completării colecțiilor și a continuității cercetărilor științifice.
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Cu acest ajutor au foist organizate 5 mari expoziții etnografice aproape
în întreg Ardealul, punctele extreme fiind Baia Mare în nord, Făgă
rașul în sud, Beiușul în vest și Bistrița în est. Rezultatele științifice
ale acestor „explorări“ au fost dintre cele mai rodnice. Alături de achi
ziționarea de obiecte au fost urmărite anumite probleme științifice, ca:
tipurile de case și de așezări, portul popular, păstoritul, diferite obi
ceiuri etc.
în ultimii ani ai primului deceniu de activitate și în primii ani ai
celui următor, sporește numărul cadrelor cu pregătire superioară. Unii
dintre acești tineri (Ion Mușlea, T. Morariu, Ion Chelcea, L. Netoliczka)
vor începe sau termina studii de specializare în străinătate. Lucrări știin
țifice văd lumina tiparului, rod al strădaniilor acestor noi muzeografi:
f. Mușlea, Obiceiul junilor brașoveni; T. Morariu, Păstoritul în Munții
Rodnei, Spălatul aurului din nisipul rîurilor Someș și Arieș, L. Neto
liczka a studiat probleme privitoare la portul popular al românilor și
sașilor din Țara Bîrsei, zona Bistriței ș.a.; Ion Chelcea a cercetat unele
sate din Cîmpia Transilvaniei, din Munții Apuseni, din zona Muscelu
lui, din Caraș-Severin, Hunedoara, țara Oltului ș.a.
Spre deosebire de cercetătorii din alte domenii, care adună și valori
fică datele prin publicații, muzeografii sînt datori să se preocupe și de
altă activitate, științifică și aceasta, anume de organizare și studiere,
prin metode proprii, a obiectelor achiziționate. Acestea trebuiesc îngri
jite și conservate, clasate și organizate în depozite și expoziții, studiate
și făcute cunoscute publicului prin publicații, întocmite inventare, fișe
științifice etc., operațiuni care necesită bogate cunoștințe de speciali
tate, deci o serioasă pregătire științifică. Pentru a suplini o școală de
muzeologie, directorul Muzeului etnografic din Cluj, R. Vuia și colabo
ratorii săi și-au îndreptat atenția spre marile muzee etnografice ale
Europei, unde au studiat, în repetate rînduri, problema organizării lor,
a inventarelor, mobilierului etc.
Ca și în primul, tot. astfel și în al doilea deceniu aceste vizite
peste hotare au fost numeroase și rodnice. Muzeul din Cluj s-a făcut
cunoscut și prin participarea membrilor săi la diferite manifestații inter
naționale, cu care prilej au fost comunicate rezultatele cercetărilor și
problematica etnografică a Transilvaniei.
O privire de ansamblu asupra problemelor științifice, unele urmă
rite intens, altele doar sporadic, dovedește că a fost cuprins aproape
întreg teritoriul Transilvaniei și Banatului, precum și aproape toate
capitolele mai importante ale etnografiei: definiția și domeniul etno
grafiei, etnologiei și folclorului, istoricul cercetărilor etnografice, a mani
festărilor științifice interne și externe, de muzeologie etnografică, expo
ziții etc. Muzeiștii clujeni s-au mai ocupat cu așezările omenești, și
tipologia lor, a casei și mobilierului etc. Dintre ocupații a fost studiat
culesul din natură sub forma „bărcuitului“, vînătoarea cu curse, și mai
ales păstoritul. Din industria casnică și meșteșuguri s-au cercetat portul
popular, inclusiv metodologia studierii lui, completat cu spălarea nisipu
rilor aurifere etc.
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Fig. 3. — Sectorul unelte de pescuit din expoziția organizată în anul 1928.

în al doilea deceniu ide activitate a Muzeului, a ‘crescut și s-a perfec
ționat personalul științific, s-au format specialiști valoroși. în acest
timp, pe lingă cercetarea științifică de teren s-a acordat atenția cuvenită
activității, tot atît de importantă, a valorificării colecțiilor în expoziții
(fig. 3, 4), a organizării depozitelor, a întocmirii de inventare, fișe știin
țifice etc. în toate aceste activități s-a realizat o îmbinare a experienței
marilor muzee de specialitate din străinătate și a experienței îndelun
gate și priceperea muzeografilor români.
Colectivul muzeului, în activitatea sa a fost confruntat cu multe
greutăți din lipsa unui buget propriu, iar sumele alocate periodic abia
asigurau existența instituției.
*

începînd din anii regimului democrat popular, datorită stăruinței
Partidului pentru orientarea justă a științei și muzeografiei, fiind asigu
rate condițiile materiale necesare, s-a deschis o nouă etapă în viața
muzeelor noastre, inclusiv a Muzeului etnografic clujean. S-a introdus
munca planificată și s-a extins activitatea pe întregul domeniu vast al
muzeografiei, etnografiei.
Unele realizări din cronica anilor de după Eliberare, sînt conclu
dente :
— asigurarea spațiului corespunzător pentru funcționarea muzeului;
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4. — Ceramică și textile în expoziția din 1937.

— scoaterea colecțiilor din adăposturile din timpul războiului și
identificarea lor cu inventarele;
— unificarea colecțiilor muzeale etnografice din Cluj în cadrul Mu
zeului etnografic;
— înființarea depozitelor sistematice de obiecte, cu mobilierul adec
vat;
— înființarea laboratoarelor necesare lucrărilor de conservare;
— organizarea expozițiilor de toate genurile: de bază, speciale, iti
nerante;
— dezvoltarea secției în aer liber;
— achiziționarea altor documente etnografice, pentru completarea
unor lipsuri în colecții, însoțite și de cercetări, pentru fundamentarea
documentară a colecțiilor;
— intensificarea muncii științifice bazată pe cercetări de teren, pe
documentări în colecții și introducerea sistemului cercetărilor colective;
— intensificarea cercetărilor, valorificate în studii publicate în
,,Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei“.
— inițierea și 'asigurarea colaborării cu diferite instituții de artă,
în vederea valorificării multilaterale ai patrimoniului din colecții, a mate
rialului documentar din cercetări.
Paralel cu creșterea importanței instituției, prin asemenea reali
zări s-a lărgit numărul personalului ou noi muzeografi, tineri, care asi-
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Fig. 5. — Localul actual al Muzeului.

gură continuitatea activității muzeografice de seamă, începute de gene
rațiile înaintașe.
Dar pentru ca Muzeul etnografic să corespundă întru totul mi
siunii sale, s-a impus, ca ,o primă condiție, un spațiu adecvat activității
sale multilaterale. Astfel, datorită grijii Partidului, muzeul nostru s-a
bucurat de o creștere succesivă a spațiului. Acest lucru a necesitat un
efort deosebit și din partea colectivului muzeului, efectuînd mutările
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repetate a colecțiilor, ocrotirea lor în perioada muncilor de restaurare a
clădirii.
în urma unor asemenea eforturi, muzeul beneficiază în momentul
de față de o clădire mai încăpătoare și mai potrivită funcțiilor sale
multiple (fig. 5).
Cu excepția anilor de restaurare, lărgire și adaptare a clădirii, co
lectivul muzeului și-a continuat activitatea pentru îmbogățirea colec
țiilor cu noi achiziții. Astfel în cursul ultimelor două decenii, de cînd
Muzeul se bucură de fonduri speciale pentru achiziții, numărul obiec
telor originale din colecții a sporit mereu. Pe lingă creșterea cantitativă,
se cuvine subliniată îmbogățirea calitativă a colecțiilor, prin achizițio
nări numeroase din unele zone etnografice sau categorii de obiecte care
erau mai slab reprezentate.
Achizițiile efectuate în ultimul sfert de veac au avut drept obiectiv
principal complexe de obiecte (porturi complete, ateliere, inventar gos
podăresc etc.) privitoare la anumite fenomene studiate în prealabil, eli
minând cumpărăturile întîmplătoare, după criterii subiective. Au fost cer
cetate, astfel, peste 200 puncte, din întreaga Transilvanie.
*

Răspunderea mare a Muzeului pentru miile de documente ale cul
turii populare, se manifestă înainte de toate în păstrarea lor cu deosebită
grijă. în această privință, față de situația dinainte, în anii 1950 s-a
asigurat un spațiu necesar și mobilierul corespunzător pentru așezarea
sistematică a colecțiilor pe secții și categorii de obiecte, precum și
aparatele necesare pentru o bună păstrare a lor la o temperatură și
umiditate corespunzătoare. Depozitele astfel organizate, au devenit ade
vărate laboratoare de studii, atît pentru specialiștii muzeului cît și
pentru cercetătorii științifici ai altor institute.
Un alt aspect al bunei păstrări a colecțiilor este evidența obiectelor.
Colectivul muzeului a desfășurat o activitate neobosită și în această
direcție, întocmind, pe lîngă registrele obișnuite și obligatorii, evidența
depozitelor, precum și inventare tematice pe colecții și categorii de
obiecte. Acestea înlesnesc nu numai un control perfect al situației colec
țiilor, ci sînt, totodată, mijloace importante în documentarea omului de
știință.
în același timp, colecțiile pavilionare și secția în aer liber a Mu
zeului etnografic s-a îmbogățit constant în cursul unor campanii de
teren sistematic, care au completat golurile apărute în perioada interbelică
prin orientarea achizițiilor mai ales spre obiectele de artă populară.
Fondurile substanțiale, puse, cu generozitate, la dispoziție de autoritățile
și forurile tutelare, au fost întrebuințate cu chibzuință și competență
pentru achiziții masive de obiecte privitoare la ocupațiile principale și
meșteșugurile anexe ale populației rurale de pe întregul cuprins al
Transilvaniei.
în același timp, colecțiile pavilionare își împlinesc metodic golurile,
oferind celor care le vizitează priveliștea fascinantă a mulțimilor de
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obiecte, aranjate în rafturi, pe categorii funcționale, de la primele ocu
pații care au furnizat oamenilor hrana zilnică pînă la mineritul țărănesc
și atelierul „pădurenilar“ pentru turnarea concomitentă și fără greș a
cite cinci bijuterii mărunte și complicate de cositor în tiparele de piatră,
scobite cu răbdarea oamenilor îndrăgostiți de frumos.
Astăzi patrimoniul Muzeului cuprinde peste 35.000 de obiecte și
documente etnografice, de o valoare inestimabilă, organizate în patru
depozite mari. Acestea sînt atît la îndemîna specialiștilor, preocupați de
istoria civilizației populare din Transilvania, cît și a amatorilor de artă.
Impresionante sînt formele de o frumusețe remarcabilă a furcilor de tors,
ornamentica textilelor decorative sau ale maiurilor de spălat rufe, care
poartă semnificative mesaje privitoare la obligațiile casnice ale fetelor,
motivele, niciodată aceleași, ale ceramicii nesmălțuite de Leheceni sau
succesiunea celor 2.624 „bocaie“ ornamentate cu motive florale în culori
vesele! Se adaugă, acestora, in chip firesc, ineditul depozitului de unelte
agricole mari unde străvechile pluguri de lemn cu corman schimbător
uimesc și astăzi prin remarcabila adaptare la condițiile unei agriculturi în
pantă și prin economia de mișcări realizată la schimbarea dintr-o brazdă
în alta. Sînt doar cîteva din documentele etnografice ce se cuvin valorifi
cate de specialiști și apreciate de amatori.
Începînd din anul 1954, colecțiile muzeului s^au îmbogățit cu piese
deosebit de valoroase, realizate în sectorul socialist prin valorificarea
moștenirii artei populare românești și a naționalităților conlocuitoare:
textile, obiecte de pielărie, ceramică, obiecte de uz casnic etc.
*
Datorită sprijinului permanent și solicitudinii autorităților supe
rioare, de partid și de stat, personalul muzeului a reușit să înfăptuiască
visul muzeografilor, transformînd secția din Hoia într-un adevărat sat
ardelean, cu uliți mărginite de gospodării și instalații industriale inge
nioase.
Secția în aer liber a Muzeului, care a luat ființă în anul 1928, este
profilată pe două sectoare: 1. instalații tehnice și ateliere țărănești
(Pl. I și II) și 2. tipuri de gospodării și monumente ale arhitecturii popu
lare transilvănene. Dintre unitățile secției în aer liber din Cluj, pot
fi socotite de valoare deosebită: gospodăria maramureșeană din secolul
XVIII; gospodăria din Telciu, județul Bistrița-Năsăud, achiziționată mai
recent; gospodăria secuiască din Imper-Ciuc din secolul al XVII-lea;
gospodăria viticolă din Galda de Jos, județul Alba, din secolul al
XVII-lea. Dintre unitățile meșteșugărești țărănești remarcabilă este casa
olarului din Leheceni, județul Bihor, construită în urmă cu 200 de ani,
în care s-a lucrat oale roșii; casa unui cioplitor de țesturi din Almașul
Mare, județul Hunedoara, construită și aceasta în urmă cu 200 de ani,
inclusă și în nomenclatorul monumentelor istorice, datorită tipului repre
zentativ și vechimii ei; moara din Josenii Bîrgăului, importantă prin
sculpturile remarcabile în lemn, opera unui meșter țăran de acum 150 de
ani; șteampul din Munții Apuseni pentru zdrobit minereul; ciocanul
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hidraulic (fierăria) de la Rimetea, județul Alba; teascul
de la Moșna-Tîrnava, din
1841; biserica din Petrindul
Mare, județul Cluj, cu silueta
sa elegantă; biserica din Cizer, județul Sălaj, însemnată
și prin faptul că la ea a lu
crat Horia etc. Secția în aer
liber va fi mereu întregită și
completată prin alte instalații
populare și gospodării țără
nești și mai ales printr-o
școală sătească în curs de achiziționare.
Secția în aer liber a Mu
zeului etnografic al Transil
vaniei, care poate fi socotită
un adevărat Muzeu al Satu
lui, se mîndrește cu cele 85
de construcții, din care 6 gos
podării complete (fig. 6), 7
ateliere meșteșugărești (fig. 7)
(olărit, fierărit, rotărit, dul
gheri t), 3 mori, 3 pive, o vii
toare, un joagăr, un șteamp,
6 prese de ulei, un teasc de
struguri, o stînă, 3 bise
rici etc.
*

Misiunea muzeografilor
în general, inclusiv a celor
de la Muzeul etnografic din
Cluj, este aceea de a oferi iu
bitorilor frumuseților creați
ilor populare posibilitatea de
a le admira, studia și prețui,
în acest scop Muzeul a orga
nizat diferite expoziții. Orga
nizarea expozițiilor s-a axat
pe criterii științifice, atît la alegerea temelor cit și în gru
parea obiectelor și interpre
tarea fenomenelor. Pe lingă
expoziția de bază, au fost or
ganizate alte 30 de expoziții
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Fig. 8 — Sectorul uneltelor agricole din expoziția inaugurată în anul 1972.

speciale, avînd ca teme: „Arta populară în Transilvania“, „Olăritul popu
lar“, „Covorul popular românesc“, „Cioplituri și crestături în lemn“,
„Cojoacele din Transilvania“, „Din viața și cultura popoarelor colo
niale“, „Cartea etnografică din România“, organizată cu prilejul semi
centenarului Muzeului. Toate aceste expoziții, inclusiv secția în aer
liber, au fost vizitate de peste un milion de oameni ai muncii din
țară și aproape 300 de delegați și grupuri de specialiști din alte țări.
Cea mai nouă expoziție, inaugurată la 28 aprilie 1972 (fig. 8), înfă
țișează, în cele 6 săli, aspectele mai importante din cultura materială
populară din Transilvania, cele mai frumoase creații artistice ale țără
nimii ardelene.
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Fig. 9. — Sectorul porturilor populare din actuala expoziție.

Importanța acestei expoziții de bază se cuvine subliniată și prin
faptul că ea se încadrează în noul ritm înnoitor ce caracterizează de altfel
tinerețea vremurilor pe care le trăim. Aceasta s-a putut realiza prin stră
dania întregului colectiv al muzeului, care a depus o muncă deosebită în
perioada pregătirii expoziției, ca și prin ajutorul competent al „Decora
tivei“ din București, care a contribuit la înnoirea totală, în mod cu totul
satisfăcător, a mobilierului și întregului spațiu de expunere, mult mărit
față de cel existent anterior. Prin eforturi conjugate, muzeografii clujeni
au reușit să organizeze atît o expoziție științifică, în sensul prezentării
unei tematici axate pe capitolele mai importante ale domeniului etnografic

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Pl. I. Complexul industrial țărănesc din Hărnicești, județul Maramureș.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Pl. II. Vedere din sectorul instalații tehnice țărănești.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Muzeul etnografic al Transilvaniei

17

sens larg, cit și artistică, prin aspectul atrăgător al procedeelor de expu
nere, care a fost sesizat de altfel de numeroși vizitatori din țară și
din străinătate.
Vizitatorul noii expoziții va putea privi și admira uneltele tradi
ționale de muncă, folosite de țărănimea din Transilvania (română, ma
ghiară, germană și de alte naționalități), în diferitele ei ocupații, de la
culesul din natură, vînătoare și pescuit, până la agricultură și creșterea
vitelor; va putea admira frumoasele scoarțe țărănești, rod al hărniciei
și talentului sătencelor ardelene, pitoreștile costume populare (fig. 9)
în care se îmbină armonios frumosul cu utilul, obiectele realizate de
meșterii țărani, în care cele două caracteristici principale ies tot atât de
mult în evidență. Expoziția se încheie ciu un sector închinat obiceiurilor
(fig. 10) și datinelor de peste an, riturilor agrare, jocurilor celor mai
tineri, instrumentelor muzicale etc.
Actuala expoziție are la bază o concepție nouă de expunere, mai
științifică, permițînd celor care o vizitează să-și facă o imagine mai
clară cu privire la succesiunea ascendentă a ocupațiilor țărănești, a
meșteșugurilor, a obiceiurilor legate de diferite momente din viața țără
nimii, de muncile agrare etc. Iese in evidență specificul zonal al diferi
telor aspecte ale culturii populare materiale și spirituale (portul popu
lar, ceramica etc.), cu puternice influențe intrazonale și interzonale.
Actuala expoziție se deosebește de cele anterioare și prin modali
tatea de expunere a valorilor culturii populare, beneficiind de noul mo
bilier, adecvat unei asemenea expoziții. Concepția nouă, în ce privește
modalitatea de expunere, pune în evidență în mai mare măsură expo
natele și creează o impresie die bogăție și frumusețe artistică remarca
bile, deși expoziția nu este de artă populară ci de etnografie propriu-zisă.
Prin folosirea mai rațională a spațiului de expunere, prin adaptarea mo
bilierului la arhitectura clădirii, expoziția este mai aerisită, mai intui
tivă.
Orice expoziție, chiar dacă i se zice permanentă, se cuvine mereu
înnoită, mereu îmbogățită și completată. îmbogățită prin obiecte noi,
de mare valoare, care vor fi achiziționate în viitor. înnoită prin înlo
cuirea unora din exponate cu altele mai importante, dacă se va găsi o
asemenea posibilitate. Completată cu alte teme, pe măsura sporirii spa
țiului de expunere și a tematicii.
Organizarea de expoziții tematice temporare, se impune și pentru
a-i oferi unui muzeu posibilitatea să-și valorifice prin astfel de manifes
tări bogăția de obiecte, păstrate în depozite — unele adevărate expoziții,
obiecte care niciodată nu pot fi expuse în totalitatea lor. în general, o
expoziție permanentă cuprinde doar cîteva sute de obiecte, adevărat, cele
mai reprezentative. Dar un muzeu mare dispune de mii și zeci de mii de
obiecte. Tezaurul Muzeului etnografic al Transilvaniei, de exemplu, de
o bogăție și varietate impresionante, cu oare într-adevăr se mândrește,
numără peste 35 de mii de obiecte, tot atîtea dovezi valoroase cu privire
2, — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Fig. 10. — Sectorul obiceiurilor după vîrstă

la creația populară din întreaga Transilvanie și chiar din alte provincii
istorice românești. Secțiile de port popular, textile, ceramică, meșteșuguri
populare, ocupații, obiceiuri, construcții etc., păstrate în depozite bine
organizate, sînt dovezi eu privire la măiestria și talentul poporului român
și ale populațiilor conlocuitoare, maghiari, germani, sîrbi, ruteni etc. Sînt
tot atîtea dovezi despre originalitatea artei fiecăruia dintre creatori, dar
și despre influențele reciproce dintre creații. Este cel mai grăitor
exemplu cu privire la civilizația populară din această parte a țării, unde
poporul român a conviețuit veacuri de-a rîndul cu populațiile amintite,
creînd o civilizație asemenea unei coroane de flori în care buchetul fiecărei
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populații înfrumusețează coroana, oferindu-i o înfățișare armonioasă
prin diversitatea culorilor.
Raportat ia alte muzee similare din țară și din străinătate, unele
profilate pe arta populară, iar cele din orașele mai mici, ori chiar din
unele sate, care se mărginesc la arii mai restrânse, Muzeul etnografic al
Transilvaniei, prin complexitatea sa și prin aria de cuprindere, se inte
resează de întreaga viață și activitate a țărănimii, de la ocupațiile cele
mai modeste pînă la creațiile artistice, realizate sub semnul creației
populare, îmbrățișînd întreg teritoriul Transilvaniei, inclusiv Banatul,
Crișana și Maramureșul, zone reprezentate atît în expoziție cît și în de
pozitele sale.
*

Valorificarea colecțiilor și a documentelor rezultate din cercetările
de teren constituie de asemenea o preocupare importantă a specialiști
lor din muzeu. Creatorii artiști, institutele și școlile de arte plastice,
proiectanți din industria și cooperația meșteșugărească își găsesc în Mu
zeul etnografic un bogat domeniu de inspirație, documentare și orien
tare. Aceștia valorifică în mod creator asemenea bogăție de artă popu
lară, dezvoltîndu-se astfel, tradițiile artistice ale poporului român și ale
naționalităților conlocuitoare. Covoarele prețuite în țară și peste hotare,
ștergarele, costumele naționale confecționate pentru echipele artistice, ce au
stîrnit admirația și entuziasmul spectatorilor de pretutindeni, sînt pro
dusul cooperativelor de artă populară; tricotajele produse de unele in
dustrii din Cluj se inspiră și ele din motivele artei populare, după cum
artiștii plastici valorifică cu succes această artă.
Activitatea personalului științific al Muzeului se concretizează în
cercetări de teren, alături de achiziții, precum și documentări în colecții.
Rezultatele sînt evidente și apreciabile: 5 volume din Anuarul Muzeului
etnografic al Transilvaniei, numeroase lucrări publicate în reviste de
specialitate, comunicări la diferite sesiuni științifice, schimburi de pu
blicații și o vastă corespondență cu majoritatea muzeelor și institutelor
etnografice de prestigiu din diferite părți ale lumii.
Prețuirea tradiției populare în ceea ce are ea pozitiv și progresist,
grija de-a o valorifica în toată plenitudinea ei este una din liniile de
orientare a politicii culturale a Partidului Comunist Român. însuflețit
de această idee, Muzeul etnografic al Transilvaniei, toți specialiștii săi,
pășește în cel de-al 51-lea an al existenței sale ou noi mărturii ce-i
asigură rolul de instituție științifică și cultural-educativă de masă.
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THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM OF TRANSYLVANIA
AT ITS 50 YEARS ANNIVERSARY
Summary

Along the fifty years of existence of the Ethnographical Museum of
Transylvania, there are to be distinguished two periods separated from
one another by the glorius event of Liberation.
The first period is dominated by the imposing figure of the founder
of our institution, Prof. Romulus Vuia and by his pionnering activity in the
branch of ethnography and museology. In the second decade, the acti
vity of the Museum was intensified by increasing the personnel, but
the financial difficulties stumbled the achieving of more substantial
results. After the Liberation, the Museum benefitted by specialized staff
and large funds of money, the importance of them being reflected in
the growth of the in-door collections and the organization of a real
Transylvanian village in the Open Air Section.
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— The building of the Museum in 1937.
— The section of fishing implements in the exhibition organized in 1928.
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-- The farmstead of Almaș — Country of Zărand, rebuilt in the Open
Air Museum.
7. — The house of Vidra, Alba District, the first exhibit of the Open Air
Museum.
8. — The section of agricultural implements in the exhibition inaugurated
in 1972.
9. — The section of folk clothes in the present exhibition.
10. — The section of customs related to man’s life.
I- — Complex of rural technical equipment of Hărnicești, Maramureș District.
II. — View of the sector of rural technical equipment.
1.
2
3.
4.
5.
6.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Alexandru Matei

ETNOGRAFIE ȘI ARHIVISTICĂ
S-a spus ■— și pe bună dreptate — că o caracteristică a științei în
epoca modernă este, pe de o parte, marea diversificare a ramurilor și do
meniilor de cercetare1
*3, iar, pe de alta, dar nu pe al doilea plan, întrepă
trunderea și dependența strînsă a -acestora, cooperarea cercetătorilor de
specialități diferite în aplicarea în practică a rezultatelor muncii lor. De
la această tendință și orientare nu fac excepție nici etnografia și arhi
vistică, cele două discipline istorice bine distincte de care ne-am propus
să ne ocupăm cu acest prilej. „Istoria“ fiecăruia din ele oferă suficiente
date asupra dorinței, obiective, de a se -defini și înscrie în sistemul vast
al științelor societății ca disciplină de sine stătătoare, iar legăturile —
dintre etnografie și arhivistică mai ales în practica nemijlocită — con
firmă în bună măsură permanența acelei orientări și tendințe spre
realizarea unei corelativități inte-rdisciplinare și existența dependenței
uneia față de alta. Mai puțin, poate, cooperarea între cei doi specialiști,
între etnograf și arhivist, realizată pînă în prezent numai spontan și in
direct. Asupra acestui aspect, înisă, vom reveni după prezentarea cîtorva
considerente de ordin principial, teoretic și necesități practice, resimțite
în activitatea lor de către etnografi, dar observate și de alți specialiști,
pe linia rapoartelor dintre -cele două discipline — considerații care, ur
mărite în timp, vor impune, așa cum de altfel vom vedea în continuare,
de la sine concluzia creșterii treptate, progresive a interesului etnografiei
pentru „conlucrare“ cu arhivistică, colaborare determinată, în primul
1 în această, ordine de idei, reținem în mod exemplificativ, cele scrise în Convorbiri
literare, încă în 1904, de Simion Mehedinți, referindu-se la „Limita geografiei față de științele
vecine” : „încercările de analiză și apoi de sinteză a cunoștințelor omenești, considerate în toată
întregimea lor, au adus nevoia unei țărmuriri a diferitelor științe între ele ; s-a împărțit domeniul
cunoștibilului la mai multe științe particulare, care, ocupîndu-se fiecare în parte de o anumită
serie de fenomene, împrumută apoi rezultatele lor unei științe superioare de coordonare, numită
filozofie. De aceea, cînd e vorba de însemnătatea teoretică a unei științe, problema ierarhiei știin
țelor și țărmuririi lor unele față de altele devine o problemă de un înalt interes științific și filozofic”.
(Vezi: S. Mehedinți, Opere alese, Buc., 1967, p. 149).
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rînd, de nevoia punerii în valoare a informațiilor etnografice din fondu
rile arhivistice.
Pînă în prezent, etnografia a fost raportată, de către unii specialiști
— atît dinăuntrul cit și din afara ei — la alte științe, cum ar fi spre
ex., la geografie2 și istorie3, la filologie4 și arheologie5, la folclor6 și alte
discipline. N-a făcut-o nimeni, încă, pentru arhivistică; fiind, uneori,
doar presupusă, atunci cînd se vorbea despre istorie sau, la modul gene
ral, despre „izvoarele etnografice“ scrise, din arhive etc.7. Vom încerca,
de aceea, o trecere în revistă a „raporturilor“ existente între etnografie
și arhivistică, dar și a celor pe care le impune dezvoltarea etnografiei
în viitor. Și vom aborda această problemă nu atît pentru definirea teo
retică a unor realități și necesități resimțite și pînă în prezent de spe
cialiștii etnografi, cît mai ales pentru a atrage atenția asupra impor
tanței, actualității8 și a perspectivelor9 ei, și a stabili finele care leagă
etnografia de arhivistică, cîteva din punțile de legătură practice, care pot
și trebuie să ducă în viitor la o colaborare concretă, efectivă, necesară
între arhiviști și etnografi, între arhivistică și etnografie10. Am dori să
2 G. Vâlsan, Menirea etnografiei în România, în Cultura, Cluj, an. I (1924), nr. 2,
p. 101-106.
3 Ibidem. Vezi și lî. R aco viță, Discursul ținut la inaugurarea Muzeului etnografic
din Cluj, 17 iunie 1928, în Transilvania, 59 (1928), nr. 7 — 8, p. 521 și urm.; Șt. P a s c u.
Etnografie și istorie, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1959—1961, Cluj,
1963, p. 13 și urm. ; H. H. Stahl și I. Donat, Etnografie și istorie, în Rev. de etnografie și
folclor, tom. 11 (1966), an. 1, p. 3 și urm. etc.
4 G. Vâlsan, o.c. etc.
6 E. Racoviță, o.c. etc.
6 R. Vuia, Etnografie, etnologie, folclor, Cluj, 1930, p. 42 și urm. (Extras din Lucră
rile Institutului de geografie al Universității din Cluj, vol. IV) ; D. Pop, Etnografie și folclor
(vezi volumul de față).
’ încercarea de a informa pe etnograf asupra existenței în arhive a unor izvoare de
interes etnografic (Vezi: A. M o g a. Arhivele în slujba cercetării etnografice, în Rev. arhivelor,
an. VII (1964), nr. 2, p. 61 și urm.) sau prezentarea unor „izvoare etnografice” de natură
arhivistică (Vezi :N. Simache și V. Stănică, Un izvor etnografic interesant, în Rev.
de etnografie și folclor, tom. 11 (1966), nr. 3) nu pot fi, în nici un caz, apreciate ca o prezentare
a raporturilor dintre etnografie și arhivistică.
8 îndeosebi din punctul de vedere al etnografiei, care și-a asumat o mare și grea sar
cină pentru perioada ce urmează : elaborarea Atlasului etnografic al României (Asupra amplorii lucrării, vezi : I. Vlăduțiu, Principii și metode de realizare a Atlaszilui etnografic al Ro
mâniei, în Rev. de etnografie și folclor, tom. 16 (1971), nr. 6, p. 433 și urm.).
9 în creionarea perspectivelor colaborării dintre arhivistică și etnografie trebuie ținut
seama, credem, de faptul că, dacă timpul „lucrează” pentru arhivistică, el nu mai este
un aliat pentru etnografie. De aceea în măsura în care, pînă în prezent, cercetările etnografice
s-au putut „lipsi” — fiind un fel de a spune — de materialele arhivistice, ele nu o vor mai
putea face de aci înainte ; arhivele devenind — prin dispariția treptată din teren a documen
telor etnografice, fenomen asupra căruia atrăgeau atenția încă cu multe decenii în urmă, prin
tre alții, S. Mehedinți în 1910, și G. Vâlsan, în 1911 — cu timpul „depozitare” unice și ale
unor fenomene etnografice pentru care muzeele nu au reușit să păstreze documente etno
grafice propriu-zise.
10 După părerea noastră o conlucrare apropiată între etnograf și arhivist este de mai
mare nevoie ca, spre ex. între demograf și arhivist întrucît izvoarele demografice de prove
niență arhivistică sînt bine distincte, iar obiectul demografiei precis circumscris : la popula
ție, pe cînd etnografia — pe lîngă faptul că operează cu un cîmp problematic foarte larg, incluzînd toată aria fenomenelor culturii materiale și spirituale ale poporului nostru — nu dis-
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precizăm, încă din acest loc, că, pledînd pentru utilizarea documentului
arhivistic de către etnografi, nu vrem să absolutizăm importanța acestuia,
avînd și el anumite limite, atît în privința conținutului, a informațiilor
pe care le cuprinde, nefiind unice și exhaustive, cit și a perioadei de
timp pe care o acoperă, restrînsă la perioadele feudale, modernă și
contemporană. Ceea ce l-a îndreptățit pe S. Mehedinți să afirme că aco
lo „unde se sfirșese documentele /aci e vorba de materialele arhivistice
— n.n./, se oprește și istoria“*11. Fără a absolutiza valoarea documentului
arhivistic, vrem să-i subliniem importanța — așa cum vom vedea, uneori
chiar decisivă, indispensabilă — în completarea altor informații și, res
pectiv, documente, ca cele etnografice, demografice etc. De altfel, în acest
sens am și înțeles să ne oprim — acum și aici — asupra subiectului de
față. De aceea, fie — ne îngăduit ca, parafrazînd pe același S. Mehedinți,
să spunem că pentru unii etnografi se pare că acolo unde se sfîrșesc do
cumentele etnografice, se oprește și etnografia.
Colaborarea dintre arhivistică și etnografie este impusă, în primul
rînd, de necesitatea punerii în valoare a informațiilor etnografice din
fondurile arhivistice, de valorificare a documentelor arhivistice în lucră
rile tratînd cele mai diverse aspecte ale culturii populare de-a lungul
veacurilor, știut fiind că, pe lîngă materialele de teren, specific etnogra
fice, care conduc la elucidarea unor probleme semnificative privind di
ferite fenomene etnografice, cercetările în arhive duc adesea — după
cum se exprima nu de mult un specialist, care avea în vedere și mate
rialele arheologice — „la niște constatări mai riguros științifice, mai
concrete, la niște date mult mai exacte și mai vechi decît materialele et
nografice culese în teren“12. Numeroasele situații de folosire efectivă
de către etnografi a materialelor arhivistice în elaborarea propriilor stu
dii de specialitate sînt o dovadă prin sine grăitoare despre acest ade
văr asupra căruia s-au pronunțat — așa cum vom vedea în continuare
■—, în ultimele decenii, cu tot mai multă insistență, numeroși specialiști
etnografi, ajungîndu-se pînă acolo ca această „indicație metodologică con
form căreia documentul istoric13 ( ... ) ar constitui o sursă inepuizabilă
pune în arhive de un material documentar compact, ușor de depistat și valorificat, ci dimpo
trivă informațiile și, în general, elementele de ordin etnografic sînt foarte dispersate, necesitînd
de aceea, investigații conjugate, ale etnografului și arhivistului, și cercetări speciale.
11 S. Mehedinți, Aplicări antropogeografice în sfera etnografiei, istoriei și a altor științe
învecinate, în voi. aut. : Opere alese, Buc., 1967, p. 249.
12 Pentru a păstra proporțiile trebuie totodată arătat că, așa cum documentele arhivis
tice pot și efectiv completează informația etnografului în elucidarea, nu de puține ori, a
celor mai importante probleme pe care acesta le are în studiu — confirmîndu-i-se ipoteze pe care,
altfel, poate, nici n-ar îndrăzni să le împărtășească public — și cărora le poate da un răs
puns la întrebările ridicate de-a lungul cercetărilor efectuate în teren, tot astfel și documentele
etnografice, la rîndul lor, pot și completează efectiv datele cuprinse în documentele arhivistice,
contribuind astfel împreună la îmbogățirea informației istorice în general. Dar despre aceasta
cu un alt prilej.
13 Folosirea cvasi-generalizată în literatura etnografică a expresiilor „document istoric”,
„material istoric”, „izvoare istorice” etc. pentru a numi unele surse de informare utilizate
de către etnograf, printre care și documentele arhivistice, impune cîteva precizări. Reținem, în
primul rînd, tendința de a considera ca documente sau materiale istorice toate izvoarele de cer-
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de sugestii pentru investigația etnografică sau etnologică“ să fie conside
rată „un adevărat truism“14.
Precizate aceste lucruri, s-ar piutea isca întrebarea — oarecum în
temeiată — dacă materialele arhivistice au fost Și continuă să fie cer
cetate de către etnografii noștri, atunci de ce mai e nevoie să se insiste
în această direcție? Pentru cine se pledează, dacă însăși etnografii uti
lizează documentele și informațiile arhivistice în elaborarea propriilor
studii? Ceea ce ne determină să insistăm totuși asupra acestei probleme
— despre care, după cunoștința noastră, pînă în prezent nu s-a scris ni
mic în mod special — ar putea fi rezumat astfel: a dovedi, printr-o tre
cere în revistă a realizărilor de pînă în prezent, celor care mai cred că „nu
au fost niciodată explorate la noi, nici măcar intr-un repertoriu de consem
nare tematică, informațiile și implicațiile etnografice mai absconse, ce e
drept, dar totdeauna semnificative, cuprinse în actele sau documentele ofi
ciale“15 faptul că au fost utilizate și pînă în prezent, izvoarele arhivistice; a
arăta că, față de posibilitățile pe care le oferă fondurile noastre arhivistice,
nu s-a făcut încă suficient pe linia depistării și utilizării informațiilor et
nografice din aceste fonduri; a sublinia încă o dată necesitatea folosirii
mai largi, mai variate a documentelor arhivistice în cercetările și elabo
rarea lucrărilor etnografice; a argumenta existența posibilităților orga
nizării, a mai bunei organizări pe baze largi a activității de depistare în ar
hive a informațiilor de ordin etnografic; a șuisținie și convinge că nu e nu
mai necesară, ci și posibilă folosirea curentă a izvoarelor arhivistice în
cetare scrise sau de altă natură care nu au caracter etnografic : documentele de arhivă, izvoarele
narative, cronici și însemnări de călătorie, documentele arheologice etc. Ceea ce, pînă la un loc,
nu ni se pare greșit. De ce, însă, nu este considerat ca „istoric” și documentul etnografic, făcîndu-se mereu paralela : documente istorice-documente etnografice, cînd se vorbește de com
pletarea reciprocă a informațiilor interesînd știința etnografică sau alte discipline ? De ce materia
lul de arhivă nu este numit și el document arhivistic, dacă spunem document arheologic, sau docu
ment etnografic? Am reținut, de asemenea tendința de a cuprinde în formule ca „izvoare is
torice scrise” sau „relatări istorice” atît documentele arhivistice cît și izvoarele narative și, cel
mai adesea, toate izvoarele scrise luate împreună. Și, legat de cele mai sus arătate, am
constatat că se face uneori confuzie între izvor ca sursă obiectivă de informare în activitatea
de cercetare, și metoda de cercetare istorică, respectiv suprapunerea datelor istorice, a izvoa
relor de interes istoric cu istoria propriu-zisă, cu știința care oferă cadrul social-economic și li
niile generale de dezvoltare pe care nu le poate ignora nici o altă disciplină socială. De aceea,
ne permitem ca — pentru evitarea unor asemenea confuzii și încetățenirea în viitor a unei
terminologii adecvate — să sugerăm folosirea de către etnografi și arhiviști numai a termeni
lor și expresiilor ce definesc activități și categorii etno-arhivistice, printre care numim aci, vizavi
de etnografie: document arhivistic (sau: material arhivistic, izvor arhivistic, sursă arhivistică),
pentru materialul de arhivă, și nu document istoric ; documentare arhivistică, pentru culegerea
de informații etnografice etc. din documentele arhivistice, și nu documentare istorică ; informa
ție arhivistică, pentru datele privind arhivistică, obiectul, metoda și izvoarele sale de cer
cetare ; cercetare arhivistică, pentru investigațiile întreprinse în documentele arhivistice, în fon
durile arhivistice etc. în paralel, termenii pentru etnografie : document etnografic (sau : material
etnografic, izvor etnografic, sursă etnografică); documentare etnografică; informație etnografi
că; cercetare etnografică etc. Nu avem pretenția de a fi epuizat nici măcar termenii intrați în uz.
Poate, problema ar merita să fie tratată într-un material special.
14 P. Simionescu, Mărturii etnografice — puțin cunoscute — ale unor călători străini
în țările române, în Rev. de etnografie și folclor, tom. 16 (1971), nr. 4, p. 289.
16 Ibidem, p. 290.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Etnografie și arhivistică

25

activitatea lor de către etnografi; și, în sfîrșit, a argumenta despre ne
cesitatea și posibilitatea instituirii, organizării unor forme concrete de
colaborare între etnografi și arhiviști, până în prezent inexistentă. Iată,
prin urmare, cîteva din gândurile și intențiile noastre, pornite de la con
vingerea că, prin clarificarea unor probleme de ordin teoretic, principial,
și prin sugestiile de ordin practic, am contribui la o mai bună orientare
a muncii pe această linie, în cele două domenii de activitate, făcîndu-le
astfel să-și sporească — fiecare în felul său — aportul și contribuția la
rezolvarea sarcinilor ce le revin, ca științe aflate în slujba istoriei popo
rului nostru.
Punînd problema necesității documentării istorico-arhivistice a et
nografului, ne-am dat seama că aceasta este strîns legată de o altă ches
tiune fundamentală a etnografiei, aceea a raportului dintre contempo
raneitate și istorie, respectiv a dilemei ■— aflată decenii de-a rîndul în
centrul disputelor de ordin metodologic16 — necesității ancorării specialis
tului etnograf exclusiv în contemporaneitate sau a „navigării“ sale în
istorie. De aceea nici nu poate fi înțeleasă și explicată una în afara al
teia. De asemenea prezentarea. Astfel că, urmărind felul în care a fost
privit de-a lungul deceniilor documentul arhivistic — din punct de ve
dere al izvorului etnografic — de către etnografi și alți specialiști, vom
vedea că atît despre prima cit și despre cea de-a doua problemă opiniile
coincid sau se explică și subînțeleg.
înainte de a trece la analiza și prezentarea în timp a luărilor de
poziție în favoarea utilizării documentelor arhivistice ca sursă de in
formare etnografică, trebuie, credem, să ne oprim mai întîi asupra
noțiunii, conceptului de material sau document arhivistic — privit în
contextul general al așa-ziiselor izvoare istorice — și să precizăm cum
poate fi apreciată în general valoarea unor descrieri și -consemnări arhi
vistice privind fenomene ale culturii populare. Prin material arhivistic
sau document arhivistic se înțelege orice urmă scrisă, rămasă în manu
scris, care conține relatări, date și informații asupra unor evenimente
social-politice și culturale, diferite fenomene din natură și societate, fap
te, relatări etc. petrecute intr-un anumit loc și o anumită dată. Pe cit
de variată este proveniența — de la cancelariile domnești și oficii de
stat, pînă la persoanele particulare — și formele de constituire ■— înce
pând cu actele oficiale: porunci, decrete, hotărnicii, dispoziții etc.
registre generale, condici privind administrarea unor moșii și te
renuri, conscripții și urbarii, procese-verbale ale unor adunări generale
etc. și pînă la scrisorile personale, intime — -pe atît le este de divers și
conținutul, natura datelor pe -care le pot furniza cercetătorilor. Printre
aceștia -sînt, în primul rînd, istoricii. De aceea, a intrat în uz ca acestor
documente să li se spună „istorice“. Le folosesc și demografii și le spun
„documente demografice“. Prin natura lo-r acestea rămîn tot arhivistice.
“ Vezi rezumarea principalelor luări de poziții pînă la acea dată, la : C. Bucur, Cir
privire la domeniu, izvoare si metoda de cercetare în etnografie, în Iiev, muzeelor, an. V (1968)..
nr. 5, p. 434-435.
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Le utilizează etnografii și le spun „documente istorice1', așa cum am
văzut, punîndu-le uneori împreună cu izvoarele arheologice, deci docu
mente arheologice, și cu cede narative publicate, cronici, mărturii ale
unor călători etc. Dar nu sînt singurele domenii și discipline care utili
zează, sau au început să utilizeze materialele arhivistice ca izvor de
cercetare — unic sau complementar — în propriile cercetări. Le cerce
tează lingviști și istorici literari, juriști și istorici ai medicinii, tehnicii
etc. Cel mai adesea, aceleași documente arhivistice cuprind informații interesînd discipline diverse. Acum, însă ne oprim doar asupra documente
lor17 ce furnizează etnografului informații despre variatele fenomene ale
culturii populare, materiale și spirituale. Și, în special, asupra importan
ței lor ca izvor etnografic, a cărui valoare este dată în primul rînd de
faptul că documentele arhivistice nu conțin niciodată descrieri subiec
tive, dictate de un interes sau altul ale fenomenelor etnografice înfăți
șate, ci numai informații sau relatări asupra unor lucrări și fapte interesînd astăzi etnografia, de obicei redate intr-un alt context. Valoarea infor
mațiilor etnografice din aceste documente este cu atât mai mare cu cit
ele fixează în timp — obstacol care, adesea, nu poate fi trecut numai cu
ajutorul documentelor etnografice de teren — elementul etnografic res
pectiv. Dacă la cele arătate mai adăugăm faptul că documentele arhivis
tice — întotdeauna contemporane — oferă date asupra unor fenomene de
cultură populară ce nu mai persistă în epoca în care se fac cercetări în
teren sau relatări asupra altora, întâlnite și la alte intervale de timp —
putîndu-Je urmări astfel evoluția -—■ dintre care unele chiar pînă în zilele
noastre, vedem cum valoarea și importanța acestora pentru etnografie
crește. Importanța, utilitatea, valoarea, interesul din punct de vedere al
informației etnografice propriu-zise a documentelor arhivistice de pe tot
parcursul orînduirilor feudală și modernă, se măsoară și se verifică,
înainte de toate, prin plusul de detalii și informații pe care acestea le
oferă în raport de documentul etnografic, reperat și cules de către spe
cialist din teren, și pe care trebuie să-1 studieze și să-1 prezinte în con
textul economic și social în care a luat naștere și s-a dezvoltat. Acesta
a și fost principalul element care, așa cum vom vedea concret de aci
înainte, a atras inițial și a menținut în continuare atenția etnografilor
asupra documentului arhivistic. Valoarea de izvor etnografic a documen
telor arhivistice n-a fost însă înțeleasă de la început; iar pînă să devină
o necesitate a trebuit să mai treacă o perioadă de timp, în care însăși
știința etnografică să străbată o anumita etapă în dezvoltarea sa, pe linia
17 Din punct de vedere al informațiilor etnografice pe care le cuprind, documentele arhivistice se pot prezenta după cum urmează :
— acte care conțin relatări și prezentări complete sau pe larg a unor fenomene etno
grafice ;
— acte cuprinzînd relatări parțiale asupra unor elemente etnografice, într-un anumit
context din care reies cauzele și mediul care au generat fenomenul respectiv ;
— acte ce cuprind numai semnalarea unor fenomene etnografice, fără o descriere și
prezentare a lor ; și
— acte conținînd, alături de elementele etnografice prezentate sau semnalate, și unele
grafice, schițe etc.
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clarificării unor probleme de ordin metodologic18. Faptul în sine nu
trebuie să mire, totuși, pentru pă — pe un alt plan — rolul documentului
arhivistic de izvor n-a fost înțeles dintr-o dată nici chiar de către isto
rici înșiși. Și aici au trebuit mai întîi clarificate o serie de probleme pri
vind definitivarea ca știință, fixarea metodelor de lucru și stabilirea iz
voarelor de cercetare19.
Recunoașterea de către specialiști a rolului de izvor etnografic a do
cumentelor arhivistice a fost precedată, curios, de o negare fățișă a unei
asemenea valori a acestora. Faptul poate fi lesne explicat, etnografia
■— abia definită, la începutul veacului al XIX-lea, ca disciplină —
fiind la primii săi pași și la noi în țară, trebuia să-și găsească un drum
propriu, alături de istorie, dar fără a se suprapune acesteia. Drumul
acesta — subînțelegem din cele ce scria Damaschin Bojincă la 1832 ■—
putea fi trasat numai prin „aflarea“ și studierea acelor „multe datini
a fi fost la romani, care și pînă astăzi se țin în sinul românilor, de acum,
sau întregi, sau cu oareșcare strămutare“ / schimbare, transformare —
n.n. /, datini care — după cum precizează acesta în continuare — „sînt
mult mai mari și mai temeinice mărturii spre adeverirea urzirii româ
nilor de la vechii romani, decît orce arătări istoricești / desigur, docu
mente arhivistice — n.n. / sau iscodiri omenești de acum / adică lucrări
istoriografice — n.n. /, cu care unii tăgăduind acea luminată a noastră
urzire, din toată virtutea se silesc a acoperi lumina adevărului“20. Iar
la mijlocul veacului, dezvoltînd parcă această idee, Aleeu Russo avea
să ne lase, în ale sale cunoscute „Cugetări“ următoarea apreciere vizînd
nu atît istoria cit mai ales etnografia, cînd preciza că „studia istoriei nu
este numai în cărți tipărite; cartea vie a poporului, adică năravurile, obi
ceiurile publice și private, portul, muzica și limba ne vor da poate solu
ția ce o căutăm, soluție ce o sîmțim cu toții, învățați și ne învățați, și care
unii o vînează pe păminturi străine“21. Acest „apel“ — dacă putem să-I
numim astfel — la utilizarea, pentru reconstituirea istoriei unui popor,
și a obiectelor, elementelor și fenomenelor de cultură materială și spi
rituală va avea „ecou“ în etnografia românească mult timp, decenii ce
răzbat peste hotarul secolului de naștere a etnografiei. în tot acest
timp se vor confrunta opinii asemănătoare, menite să ducă, așa cum am
văzut, la cristalizarea poziției față de izvoarele istoriografice în
general, cît și
a valorii de sursă de cercetare a documentului
arhivistic în special. Indicațiile de ordin metodologic alle unor fruntași ai
18 Indicăm, sub titlu informativ, printre altele, următoarele : G. V â 1 s a n, O știință
nouă : etnografia, Cluj, 1927, p. 25 și urm. ; I. Vlăduțiu, Orientarea ideologică a cercetă
rilor etnografice, în Lupta de clasă, an. XL (I960), nr. 2, p. 46 și urm.; R. Vulcan es cu.
Etnografia : știința culturii populare. Buc., 1966, p. 16 și urm.
10 Vezi detalii la : P. P. P a n a i t e s c u și I. Donat, Arhivele în sprijinul cercetărilor
istorice, în Rev. arhivelor, an. VI (1963), nr. 1, p. 71 și urm.
20 D. Bojincă, Aniicile romanilor, acum întîia oară scrisă de ... în Crăimea Ungariei
și alăturatele ei părți, jurat advocat, vol. I, Buda 1832, p. XIV.
21 A. R u s s o. Cugetări, în voi. aut. : Opere alese, Buc., 1948, p. 155.
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culturii românești din această perioadă ca N. Bălcescu22, M. Kogălniceanu23, Al. Papiu Ilarian24 sau G. Barițiu25, vor ajuta și la definirea me
todelor de lucru și a surselor de (cercetare în studiul culturii materiale
de către știința ce tindea să se emancipeze față de istorie, geografie și
alte discipline care-i revendicau obiectul și de care, la rîndu-i nu reu
șise să se desprindă încă.
Vom ajunge astfel, ca înlcă din primii ani ai secolului nostru, să înregis
trăm cîteva poziții definitorii pe linia cristalizării metodelor de lucru și
a izvoarelor utilizate în studiul culturii materiale și spirituale. Și nici
decum poziții întîmplătoare, ci la aceia de a .căror nume va fi pînă la
urmă legată însăși definirea — și la noi în țară — a etnografiei ca știință
de sine stătătoare. Astfel Simion Mehedinți, vorbind la 1910 despre apli
carea în etnografie și istorie a unor metode de lucru antropogeografice.
ca și despre folosirea combinată a izvoarelor sau suplinirea reciprocă
a lipsei unora cu altele, /scoate în evidență, totodată, și valoarea documen
tului arhivistic pentru cercetarea unor fenomene etnografice. „Urmărind
pe hartă — spune S. Mehedinți, referindu-se la „harta fenomenului“,
„desemnată“ pe baza unui „fapt caracteristic“ -— urmele secuiești de la
poalele de răsărit ale munților (Buzău-Putna), precum și lanțul de sate
românești de la apusul munților (în secuime) se vor lămuri, de bună sea
mă, pe cale geografică fluctuații etnice, care azi stau în penumbră din
lipsa materialului istoric /adică, arhivistic — n.n./“26. Și, intr-un alt loc,
va sublinia importanța unor asemenea documente pentru fixarea timpu
lui și locului de desfășurare a diferitelor fenomene etno-istorice. Astfel,
vorbind în același context despre importanța indicațiilor de ordin istoric
și etnografic obținute prin urmărirea răspândirii unor cuvinte sau chiar
a unor particularități dialectale — „Cutare insulă cu «ăla» pe valea
Șușiței (jud. Putna), într-un ținut cu «cela» e o dovadă de imigrație din
spre sud“ ■— conchide, indubitabil, că aceasta „ar fi o dovadă puternică“
asupra fenomenului amintit, „chiar în lipsa materialului istoric / arhi
vistic — n.n./, care, din întîmplare — spune acesta, —, poate fixa pen
tru acea comună și timpul și locul de unde au venit muntenii“27.
Primul care a formulat în mod expres și va sublinia la noi va
loarea pentru etnografie a izvoarelor scrise, inclusiv a documentelor
arhivistice, după cunoștința noastră, a fost George Vâlsan, care —■ într-o
conferință ținută în anul 1911 la Societatea Academică Română din
Berlin și pe care o va publica peste un an la București și republica în
22 N. Bălcescu, Cuvînt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor, în voi. aut. :
Opere, Buc., 1940, tom. I, p. 113 și urm.
23 M. Kogălniceanu, Letopisițile Țârii Moldovii, vol. I, Iași, 1852, p. XXX.
24 Al. Papiu Ilaria n, Tesaur de monumente istorice pentru România, tom. I, 1862,
p. 11 și urm.
26 G. Barițiu, Istoria noastră modernă, în voi. aut. : Studii și articole, cu prefață de
I. Lupaș, Sibiu, 1912, p. 115 și urm.
23 S. Mehedinți, Aplicări antropogeografice în sfera etnografiei, istoriei și a altor
științe învecinate, în voi. : Opere alese. Buc., 1967, p. 248.
27 Ibidem.
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1927 la Cluj într-o broșură cu un titlu prin sine semnificativ —, vor
bind despre necesitatea urgentării studiilor etnografice impuse de schim
bările determinate de „perfecțiunile civilizației“ în „înfățișarea pe care
și-a făcut-o singur poporul în decursul vremurilor“, arată că, dispărînd urmele materiale de teren „etnografului îi rămîn numai izvoarele
scrise din care poate să vază înfățișarea de altădată a poporului și pe
acest temei să scoată concluziuni etnografice“28. Tot atît de adevărat este,
însă, că Vâlsan nu se mărginește la cele constatate, la concluzia respec
tivă și perspectivele obiective inevitabile, ci face un „îndreptățit“ apel
la salvarea documentelor etnografice: „Ce ne-a rămas, trebuie adunat
în grabă și cu sfințenie, oricîte sacrificii ne-ar cere, fiindcă în acest
material vom găsi certificatul nostru de noblețe națion a l ă“29.
După realizarea unirii Transilvaniei cu România și, prin aceasta,
desăvîrșirea procesului de unificare statală a poporului român, se înre
gistrează pași noi și în etnografie, atît pe tărîm teoretic, prin autodefi
nirea și precizarea unor metode proprii de activitate, cît și pe cel practic,
prin începerea transpunerii în viață a chemării lansate anterior de
G. Vâlsan30 și lărgirea surselor de informare, printre care și cele arhivis
tice. La Romulus Vuia, de pildă — ca un prim punct de reper pe care
îl înregistrăm în binecunoscutul studiu despre originea jocului de călu
șari, publicat în 1922 —, deși nu găisim exprimată direct, teoretizată,
necesitatea utilizării documentelor arhivistice și, respectiv, citate în
lucrare asemenea surse, el afirmă nu odată — cînd prezintă începuturile
și răspîndirea jocului — că le „atestă“ și le „documentează“ pe „măr
turii vechi“31, prin care înțelegem desigur și cele arhivistice, citind lu
crări etnografice anterioare care au folosit, la rîndul lor, printre altele,
ca sursă de cercetare și izvoare arhivistice32.
Ideea colaborării interdisciplinare este prezentă și la George Vâlsan
care, încercînd să definească orientarea de atunci a etnografiei românești
pe „disciplina care studiază ființa poporului, în desfășurarea sa fizică și
în însușirile sale sufletești“, arată că aceasta fiind de acum o disciplină
independentă „ca orice știință modernă, se sprijină pe științele vecine, de
la care ia lămuriri, puncte de vedere, subiecte, pe care apoi le dezvoltă
28 G. Vâlsan, O știință nouă : etnografia, Cluj, 1927, p. 10.
29 Ibidem, p. 23.
30 „Munca generației de azi — va preciza, de ex., R. V u i a în 1928 — trebuie îndrep
tată îndeosebi spre adunări sistematice de materialuri [etnografice — n.n.J, din care apoi gene
rațiile viitoare să construiască clădirea solidă a etnografiei române” (R. Vuia, Muzeul etnografic
al Ardealului, Buc., 1928, p. 7 : Vezi în acest sens și : I. M u ș 1 e a. Etnografia românească
în Ardeal după Unire, în Societatea de mîine, Cluj, V (1928), nr. 22—24, p. 452).
31 R. Vuia, Originea jocului de călușari, Cluj, 1922 (extras din Dacoromania), p. 222,
228, 231, 235, 236 etc.
32 Șt. Tuțes cu — P. D anilescu, Monografia satului Cătanele Dolj, Craiova,
1908; C. R ă d u 1 e s c u-C o d i n, Sărbătorile poporului. Buc., 1910; Th. Speranță,
Miorița și călușarii, Buc., 1915 etc.
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după cerințele sale“33. Și, în consecință, chiar dacă va insista asupra
sarcinilor imediate ale etnografiei — de a aduna materialele specifice
din teren și a efectua „studii curat etnografice“, deoarece „casă, port,
ocupații, obiceiuri, superstiții, mentalitate, se prefac cu astfel de iuțeală
incit, (...) ce se numește străveche cultură populară în ținutul nostru
va dispare în mare parte fără să se fi studiat“34 — sau va accentua că
etnografia trebuie să fie „o știință de observație în mijlocul naturii“ și
„mai puțin o știință de texte“, recunoaște că aceasta „trebuie să aibă
legături strînse cu istoria“ și admite implicit necesitatea utilizării izvoa
relor arhivistice, cu ajutorul cărora pot fi explicate multe chestiuni
esențiale cu privire la caracterizarea unui popor35.
în discursul ținut la inaugurarea Muzeului etnografic clujean din
17 iunie 1928, Emil Racoviță supunea — atunci, pe bună dreptate —
unui sever rechizitoriu izvoarele scrise pe baza cărora — spune acesta —
s-au pus și se pun încă în circulație multe povești „scoase din izvoare
scrise, ades mărturii false sau rău interpretate, /care! constituie o bună
parte din doctrinele oficiale, protocolare, parlamentare, birocratice, di
dactice, gazetărești și de saloane“, cărora le contrapune fenomenele și
documentele etnografice: „în sarcina etnografilor cade misiunea atît de
importantă, de frumoasă și totodată de atrăgătoare de a inventaria și
de a clasa mai întîi fenomenele etnice actuale și, pornind de la zestrea
prezentă, de a le constitui fiecăruia istoria devenirii lor trecute și, deci,
de a scrie astfel obiectiv și sigur“36. Fie-ne îngăduit ca — în limitele
adevărului și a respectului marelui savant — să arătăm că folosite în
mod științific toate izvoarele scrise, inclusiv cele arhivistice concură,
alături de documentele etnografice sau de altă natură, la reconstituirea
și descrierea „sigură și obiectivă“ a cellor mai importante fenomene etno
grafice, fapt asupra căruia era convins, sîntem siguri, și Racoviță care
nu putea admite, însă, toate produsele istorice neștiințifice din zilele
sale și, mai ales, „grija“ ca acestea să nu înfățișeze generațiilor viitoare
o imagine deformată a poporului și culturii acestuia. De aceea se și
adresează generației sale cu îndemnul- „să culegem ce mai rămîne de
cules, că mîine poate, numai urme neînțelese vor rămîne din acele minu
nate așezări relicte ce sînt martore aproape neschimbate ale unui trecut
ce numără multe zeci de secole“ pentru a nu le lăsa să piară fără a fi
cercetate37.
Incepînd cu deceniul patru, situațiile în care izvoarele arhivistice
sînt utilizate efectiv în studiile lor de către etnografi și sociologi — a
căror activitate tinde s-o înglobeze și pe a primilor — sînt tot mai dese.
Henri H. Stahl vorbind în 1934 despre izvoarele de informație necesare
33 G. V âls an, Menirea etnografiei în România, în Cultura, Cluj, I (1924), nr. 2, din
2 martie. Citat după voi. aut. : Opere alese, Buc., Ed. Științifică, 1971, p. 587.
34 Ibidem, p. 589-590.
35 Ibidem, p. 588.
36 E. Racoviță, Discursul ținut la inaugurarea Muzeului etnografic din Cluj, 17 iunie
1928, în Transilvania, 59 (1928), nr. 7 — 8, p. 522.
37 Ibidem, p. 523.
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la „descrierea trecutului fiecăreia din manifestările de azi ale satului“
într-o monografie sociologică, indica pe prim plan documentele scrise și
apoi culegerea tradițiilor etc.38. în lucrările preconizate de acesta, vor fi
exploatate cu tot mai mult folos documentele arhivistice. Paralel, se va
petrece același fenomen și în etnografie. Iar studiul lui Ion Conea, de
dicat unor fenomene etnografice din Carpați, oferă cîteva date și expri
mări edificatoare din acest punct de vedere. Propunîndu-și să întregească
„fenomenul nedeilor, al păstoritului și al toponimiei carpatice românești
intr-un cadru geografic și etnografic care depășește uneori limitele pămîntului românesc“39, acesta arată că s-a folosit de o „bază de informație
mai largă“ și, așa cum vom vedea, în primul rînd de izvoare arhivistice.
Astfel, după ce face o incursiune documentară în istoria localităților din
Țara Hațegului — oprindu-se asupra unor sate „foarte vechi“, ca de ex.
Rîu-de-mori care „este atestat documentar încă din 1351'“ sau „Hațeg,
capitala, care apare în diploma Ioaniților din 1247“ — și ajunge la con
cluzia că „e deosebit de interesant, prin urmare, că tocmai colțul acesta
de țară, în care zac ruinele Ulpiei Traiane ca și atîtea alte documente
și mărturii ale vremii“ că satele sale apar „cele dintîi în documente“40,
vorbește apoi de valoarea izvoarelor arhivistice pentru reconstituirea
unor elemente etnografice de tradiție și consemnează folosirea lor. în
acest sens, luăm un singur exemplu: felul în care procedează la stabi
lirea, pe bază de documente arhivistice, a primelor atestări a nedeii.
Plecând de la constatarea lui G. Vâlsan care o situa la 1735, prin harta
Olteniei de Schwartz, și arătînd că „avem și posibilitatea să urmărim
pe bază de documente sigure vechimea nedeilor“, respectiv „lăsăm la
o parte ipotezele și afirmările vagi, simple păreri și ne oprim numai la
atestările documentare ale fenomenului“, ajunge la concluzia că „ates
tarea documentară a nedeii este și mai veche decît atît“. Și anume, în
documentul din 1373 prin care regele Ludovic cel Mare al Ungariei
,,introduce pe Balk, Drag și loan, fiii voievodului oarecîndva Sas, în
domeniul moșiei Cuhea și a pertinențelor ei“, „unde este amintit, printre
alți munți, și „mons Wegsaghanasa, ailio nomine Nedele nominatus“41.
Două puncte de vedere — aparent contradictorii — ce aruncă o oarecare
lumină asupra stadiului la care se ajunsese în gîndirea etnografică ro
mânească spre sfîrș'itul deceniului amintit, vizînd într-o oarecare mă
sură și problema aflată în discuția noastră acum și asupra cărora am
vrea să ne oprim în rîndurile următoare, desprinse din lucrările lui
Gh. Pavelescu, vizează, pe de o parte, unele probleme de metodologie, iar
38 H. H. Stahl, Tehnica monografiei sociologice, [Buc.], Kd. Institutului Social Român,
[1934], p. 138. într-o altă ediție, autorul va ajunge să dea pînă și indicații asupra felului în
care trebuie căutate, adunate, păstrate ,,actele vechi”, care „în sat sînt, fără îndoială, o grămadă”
și chiar studierea lor în vederea utilizării informațiilor în lucrările preconizate {Idem, Monogra
fia unui sat. Cum se alcătuiește, spre folosul căminului cultural, ed. Il-a, Buc., 1939, p. 93—95.
39 I. Conea, Din geografia istorică și umană a Carpaților. Nedei, păstori, nume de
munți, în Bul. Soc. reg. rom. de geografie, tom. RV (1936), p. 117.
40 Ibidem, p. 45.
41 Ibidem, p. 71 — 72.
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pe de alta aspecte ale relațiilor interdisciplinare în care este implicată
și etnografia. Constatând că etnografia trece, sub aspect metodologic,
printr-un moment critic, al acelei „faze de tinerețe caracterizată printr-<o
expansiune domenială și o puternică atașare față de materialul concret“,
și că oricît de voluminoase și perfecte ar fi, colecțiile „sunt numai
materie din care lipsește în mare parte spiritul“, ajunge la concluzia
că, pentru a face un pas mai departe „etnografia va trebui să treacă de
la studiul de suprafață al culturii noastre populare la perspectiva de
adîncime, instituind sinteza, dar și pasiunea detaliului în drepturile lor
legitime“42. Direcție în care, ne permitem să completăm, trebuia să se
facă apel atît la informațiile arhivistice cât și la cele oferite de alte
științe. Aci înregistrăm, însă, și o rezervă, prin care se recunoaște un
fapt, observat și de noi cu un alt prilej43, anume că etnografia, ca de
altfel, și alte discipline care s-au ocupat cu fenomenele de cultură și
civilizație44 a „fost mult timp la discreția istoriei“, singura care — ac
centuează acesta — „îi furniza material“45. Această rezervă — pe cit
se pare, față de o etapă pe care etnografia românească reușise s-o de
pășească — însemna implicit reafirmarea unei atitudini de independență,
confirmarea nevoii de a nu se mai mulțumi cu orientarea și datele ofe
rite de alte discipline și preluate direct de la acestea, fără a fi prelucrate
și privite di.ntr-o perspectivă proprie etnografiei, specifică obiectului și
metodelor sale de muncă. Oeea ce nu presupune nicidecum excluderea
ideii de colaborare interdisciplinară, fie și numai față de istorie, ci dim
potrivă.
O altă precizare de aceeași natură, vizînd de astă dată însă și firele
ce leagă etnografia de arhivistică, concretizate și exprimate prim relația
document arhivistic-etnografie, ne-o oferă același S. Mehedinți, care
este împotriva restrîngerii câmpului de investigație și-a închistării. „Me
toda cercetării științifice — spune acesta referindu-se la disciplinele
înrudite etnografiei — presupune un orizont mai larg și o scrupuloasă
ierarhizare a probelor, încevînd cu reconstituirea mediului geografic în
care s-a petrecut un eveniment“. Referindu-se la fetișizarea cernelii și
hîrtiei de către unii — „dacă am lua în seamă sofisma naivă că lipsa
documentului (arhivistic n.n.) înseamnă numai decît și lipsa lucrului
despre care e vorba, atunci nici America n-ar fi existat înainte de Columb“ —, acesta arată că și izvoarele scrise pot și trebuie completate
prin investigațiile efectuate de unele științe, printre care și etnografia,
presupunînd chiar „cercetări care, în lipsa documentelor de arhivă, mai
caută mărturii și aiurea: în geografie, etnografie, antropologie, filologie,
11 Gh. I’avelescu, Etnografia românească din Ardeal în ultimii douăzeci de ani
(1919—1939), în Gînd românesc, Cluj, VII (1939), nr. 10-12, p. 460, 461.
43 A 1. Matei, Arhivistică și demografie istorică (studiu sub tipar).
44 Autorul numește, alături de etnografie, alte cîteva „ramuri” ale istoriei, ca : istoria
culturală, istoria civilizației, istoria artelor, a literaturii, istoria politică etc., apoi preistoria,
sociologia, antropologia, morfologia și filosofia culturii etc. (Gh. P a v e 1 e s c u. Concepția
etnografică asupra culturii, în Pagini literare. Turda, an. VI (1939), nr. 6, p. 153).
6 Ibidem.
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folclor“46. Din păcate, în stadiul actual al propriilor investigații, nu mai
putem alătura — pentru o bună perioadă de timp — alte opinii în
această direcție și nici exemple edificatoare privind materializarea în
studii elaborate de specialiști sau practici conducîndu-se după asemenea
rațiuni4748
.
Pe linia acestei bune și îndelungate tradiții, în anii de după eli
berare, cînd și etnografia — asemeni celorlalte discipline sociale — își
așează la baza activității metodologia oferită de materialismul dialectic și
istoric, se vor înregistra noi progrese pe linia relațiilor etno^arhivistice,
concretizate atît prin înregistrarea a tot mai multe luări de poziție în
favoarea includerii documentului arhivistic în arsenalul de lucru al
etnografului cît și prin creșterea efectivă a numărului de specialiști oare
îl încorporează — printr-o asimilare critică, obiectivă — în lucrările de
specialitate etnografică. O prezentare exhaustivă a tuturor acestor expri
mări teoretice și rezultate practice nu mai este posibilă astăzi, dar nici
necesară, credem, de vreme ce întreaga activitate este orientată după
aceleași criterii științifice, aceeași concepție, materialist-istorică, și ace
leași metode de lucru verificate în timp. Vom puncta, însă, în cele ce
urmează, desprinzînd din realitatea și problematica etnografiei noastre
din acești ani tot ceea œ ni se pare a fi pe această linie mai important
și care, sub un aspect sau altul, poate prezenta interes și este favorabil
stimulării colaborării interdisciplinare.
Începînd mai ales din 1954 — cînd, prin publicarea cunoscutelor
volume de Studii și referate privind istoria României, se încerca asigu
rarea unei noi orientări metodologice și stimularea tuturor cercetărilor
chemate să concure la o mai bună cunoaștere și prezentare a istoriei
poporului nostru — se înregistrează și în domeniul etnografiei asemenea
clarificări, prin prezentarea unor experiențe pozitive din trecut și a celor
mai noi poziții și teze, menite să ducă la o creștere a eficienței studiilor
asupra culturii populare multimilenare de pe pămîntul românesc. Exemple
nenumărate fac dovada înțelegerii chiar din această perioadă a impor
tanței și rolului utilizării în cercetările etnografice a documentului
arhivistic și a celorlalte izvoare scrise cunoscute. „Documentele și cro
nicile, scrisorile și letopisețele din timpul Evului Mediu — se spunea
în studiul dedicat problemelor de etnografie, apărut în culegerea amin
tită — conțin importante date etnografice despre poporul nostru“49. Și,
în continuare, referindu-se la monografiile de sate publicate începînd
încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se apreciază că cei
ce au lucrat la întocmirea unor asemenea lucrări, cu toate mijloacele
46 S. Mehedinți, Prefață la: C. Mătasă, Cîmpul lui Dragoș (toponimie veche și actua
lă din județul Neamțului), Buc., 1943, p. 3.
47 Consemnăm, totuși, studiul Lu ci e i Apolzan, Observații asupra ocupațiilor
agricole în Munții Apuseni, în care autoarea „apelează” la conscripțiile urbariale din 1820, care
oferă ,.probleme importante si pentru stiintă în genere” (în Apulum, Alba Iulia, II (1943—1945),
p. 310).
48 I. V 1 ă d u ț i u. Probleme de cercetare în domeniul etnografiei, în voi. : Studii și referate
privind istoria României, partea I-a, Buc., 1954, p. 237.
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modeste de care dispuneau, s-au străduit să-și însoțească descrierile
făcute, pe lingă altele, și cu „documente, care vin și mai mult să întă
rească cele spuse de ei“49*. Se recunoștea astfel — cu toate rezervele im
puse de nivelul de cunoaștere și orientare de atunci — existența unei
tradiții pe linia folosirii izvoarelor arhivistice, și se sublinia valoarea
și importanța acestei practici pentru etnografie. Așa cum o vor face, de
altfel, de aci înainte și alți specialiști, tot mai mulți la număr, și mai
întemeiat, mai argumentat. Atunci cînd se vorbește, de pildă, despre
alte izvoare scrise de cercetare, cum ar fi unele cronici sau relatări de
călătorie, și se subliniază valoarea informațiilor de ordin etnografic pe
care le cuprind, se fac, adesea, referiri și la documentele arhivistice.
La prezentarea acestora împreună, ca și la raportarea unora la altele,
se pleacă de la constatarea și aprecierea, unanim recunoscută, credem,
astăzi, că „însemnările din cronici, diverse documente sau relatările
călătorilor străini zugrăvesc adeseori importante fenomene etnografice
din țara noastră“59 și, de asemenea, că valoarea mai mică sau mai mare
a informațiilor oferite de acestea cu privire la unele fenomene etno
grafice trebuie privită în raport de „starea“ însăși a fenomenului etno
grafic respectiv. Transcriem, în acest sens, cîteva aprecieri ce, după
părerea noastră, nu mai necesită alte comentarii. „Dacă fenomenul
(etnografic — n.n.) respectiv nu mai persistă în epoca în care facem
cercetarea, iar descrierea lui îndeplinește toate condițiile pe care le cer
exigențele științifice, îl acceptăm ca verosimil; adeseori însă, un element
etnografic este confirmat atît în documente contemporane relatării, cit
și în scrieri ulterioare ei, putîndu-i urmări astfel evoluția lui în timp;
în sfîrșit, un element etnografic consemnat într-un document, poate
dăinui chiar pînă în epoca noastră, în formă identică sau în variantă“51.
Referiri la raporturile dintre însemnările de călătorie și celelalte izvoare
scrise, inclusiv cel arhivistic — privite din punct de vedere al infor
mației istorice și, implicit, etnografice — întîlnim de pildă, și într-un
studiu care prezintă oglindirea, în relatările de călătorie, a unor date
despre monumentele dei artă52.
Studiile de etnografie elaborate în această perioadă folosesc din
plin izvoarele arhivistice ce le stau la îndemînă, fiind considerate a
doua sursă, după materialul etnografic cules în teren și pe care începe
să-1 prezinte în legătură directă cu condițiile social-economice. „Mește
șugul acesta — se spune, în acest sens, despre piuărit — nu poate fi
înțeles și explicat decît în cadrul condițiilor în care s-a născut și dez
49 Ibidem, p. 239.
69 Fl. B. Fior eseu. Elemente etnografice în opera lui Dimitrie Cantemir, „Descripția
Moldoviae", în Studii și cercetări de istoria artei, an. II (1955), nr. 1—2, p. 15.
51 Ibidem.
Ba Reținem, pentru exemplificare : „Importanța, din punct de vedere a informației istorice
propriu-zise a însemnărilor călătorilor străini care au trecut prin Iași după 1750 și pînă în preaj
ma revoluției din 1848, este relativ redusă, avînd în vedere faptul că pentru această perioadă târ
zie există numeroase și valoroase surse de documentare” (H. Stănescu, Călători străini din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea despre monumentele
de artă ale orașului Iași. Loc. citat, nr. 3—4, p. 324).
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voltat. El trebuie raportat la complexul de viață din care a făcut parte,
la necesitățile pe care le-a satisfăcut, la relațiile de tot felul cărora le-a
dat naștere“5354
. Or, pentru aceasta, etnograful nu se mai poate lipsi de
informațiile și datele pe care i le oferă „documentele timpului“, în care
„se oglindește foarte limpede“, alături de aspecte ale fenomenului de
cultură populară urmărit de către specialiști, și întregul complex de
relații economico-sociale. Pentru reconstituirea istoriei piuăritului este
folosit, alstfel, un șir întreg de izvoare arhivistice: registre de breaslă și
ordine guberniale, acte și însemnări etc., avînd menirea să completeze
datele oferite de teren, tot așa cum acestea din urmă vor suplini golurile
lăsate de înscrisuri: „chiar dacă pentru epocile mai îndepărtate docu
mentele scrise lipsesc aproape cu desăvîrșire, elementele de cultură
materială și rămășițele lor sînt — în domeniul culturii populare — do
cumente cel puțin tot atît de valabile pentru reconstituirea modului de
viață. Cunoașterea piuăritului se poate întemeia, deci, pe însăși uneltele
de muncă, pe lingă documentele scrise“5i. Din perioadele în care acestea
există, însă, ele sînt mult folosite. „Cea mai veche mențiune scrisă
semnalată pînă acum, despre piuele din zona aceasta“ este desprinsă
dintr-o însemnare care arată că la 1551 piuarii români din Rășinari erau
obligați de orașul Sibiu să plătească anual pentru fiecare piuă cîte un
florin. Pe baza documentelor de breaslă — izvoare arhivistice autentice
—, care „redau o stare de fapt“, se stabilesc — printre altele — canti
tățile de țesături de lină pe care satele vecine le prelucrează la piuă,
piese ce se confecționau din postavul prelucrat aici, 'condițiile de muncă
și relațiile calfelor și ucenicilor în cadrul breslelor, conflictele breslelor
din diferite localități pentru privilegii, paralel cu amănunte și informații
de interes strict etnografic55.
în timp ce unii specialiști — privind din punct de vedere al necesi
tății studierii vechii organizări sociale și a evoluției ei la noi în țară —
semnalează precaritatea „informației istorice“ de care dispun cercetările
noastre, datorată atît lipsei documentelor pînă spre sfîrșitul sec. al
XlV-lea și a puținătății lor din acea epocă încoace, cît și faptului că au
început să fie strânse în arhive abia târziu, iar publicarea lor sistematică,
abia începută, este încă departe de a fi terminată56; alți specialiști
— caracterizînd stadiul atins de cercetările etnografice pînă atunci și
încercînd jalonarea orientării lor de viitor — vorbesc de „cercetări
arhivistice“ și muzeografice cu ajutorul cărora să se caute „răspunsuri
la întrebările legate de etnografia poporului român“, să se verifice ipo
teze privind unele elemente etnografice a căror manifestare se presu
pune a se fi întins nu numai de-a lungul cîtorva secole, ci chiar peste
un mileniu; vorbesc de aserțiuni anulate de „documentele istorice și
63 C. Irimie, Piuele și vîltorile din Mărginimea Sibiului și de pe Valea Sebeșului, Sibiu,
1956, p. 7 (Extras din Studii și comunicări, nr. 2).
54 Ibidem, p. 8.
55 Ibidem, p. 9—11.
66 H. H. Stahl, Contribuții la studiul Satelor devălmașe românești, vol. I. Considerații
de ocol, structuri teritoriale și tehnici agricole. Buc., 1958, p. 5 și urm.
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etnograficei“ etc.57. Se fac aprecieri și se recunoaște „faptul că în studiile
etnografice sînt folosite din ce în ce mai mult datele istorice“, deci in
formațiile oferite etnografului de izvoarele arhivistice, ceea ce „pune
în lumină evoluția fenomenelor etnografice cercetate“, întrucît etno
grafia românească nu se mai mărginește doar la înregistrarea sau
descrierea fenomenelor de trai și cultură, ci le studiază pornind de la
condițiile economice de viață și starea socială a oamenilor, studiază cau
zele apariției și dezvoltării acestor fenomene, interdependența și inter
acțiunea lor etc.58. Se semnalează și consemnează, tot acum, extinderea
folosirii informațiilor oferite de „disciplinele înrudite“ etnografiei de la
cercetările științifice la activitatea expozițională, ceea ce „avea să for
meze un auxiliar prețios pentru sublinierea caracterului istoric, schim
bător, al fenomenelor de cultură materială și spirituală“, transformarea
neîntreruptă a culturii populare, paralel cu cea a modului de viață59.
Toate aceste opinii și consemnări ni se par a fi, din punctul nostru
de vedere, suficient de grăitoare. De aceea le-am și reținut. în per
spectiva istorică, însă, ele rămîn numai puncte de referință în timp,
pentru o anumită etapă, deoarece etnografia, ca orice altă știință din
epoca noastră, înregistrează necontenit noi pași și experiențe pe linia
propriei dezvoltări; noi precizări privind conținutul activității, metodologia
de lucru și sursele de cercetare. Prin raportarea etnografiei ia istorie,
prof. Șt. Pascu aduce, printre altele, precizarea că aceasta din urmă ii
„pune la îndemînă documentarea — nu documentele, e bine să reținem
— necesară pentru explicarea feluritelor și complexelor fenomene de cul
tură populară de altă dată și, pe acest temei să scoată concluzii etnogra
fice“. Și, întrucît etnografia nu poate privi static nici abstract sau schematic
fenomenele pe care le studiază, ea trebuie „să folosească din plin izvoa
rele scrise și documentele muzeale“, respectiv documentele arhivistice
și etnografice. „Studierea izvoarelor — precizează în continuare prof.
Pascu — mai e necesară etnografiei și din motivul că cultura populară
nu este desprinsă de istoria poporului care a creat-o, că nu e o categorie
de sine stătătoare, trăind după legi proprii, deosebite de legile dezvol
tării societății“60. Sublinieri prețioase sînt făcute în același context, în
legătură cu valoarea și datele pe care le furnizează etnografiei documen
tele arhivistice, ca una din „cele mai de seamă categorii de izvoare
istorice“ la care este nevoită să facă apel: „Date etnografice foarte
utile cuprind numeroase documente de proveniență și conținut diferit
și din toate vremurile — precizează cu toată autoritatea sa, cunoscutul
istoric. Cu deosebire sînt bogate anumite categorii de izvoare documen
67 N. Dunăre, Orientarea, cercetărilor etnografice, în Tribuna, Cluj, an. II (1958)
nr. 50, din 13 dec., p. 5—6.
58 I. V1 ă d u ț i u. Orientarea ideologică a cercetărilor etnografice, în Lupta de clasă, an.
XI< (1960), nr. 2, p. 45 și urm.
59 N. Dunăre, Considerații asupra expoziției de bază a Muzeului etnografic al Transil
vaniei, în Probleme de muzeografie Cluj, 1960, p. 113, și urm.
60 Ș t. Pascu, Etnografie și istorie, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe
anii 1959-1961, Cluj, 1963, p. 13.
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tare, cum sînt urbariile, conscripțiile, protocoalele sătești etc. Se găsesc
în ele informații cu privire la toate aspectele culturii populare, materiale
și spirituale: populație, așezări, casă, ocupații, obiceiuri, credințe, fami
lie etc.“6162
. Iar îndemnul adresat, în final, cercetătorilor din cele două
domenii de activitate de a folosi, în studiile lor, mai mult decît au
făcut-o pînă atunci, rezultatele obținute în științele respective, privește
desigur în aceeași măsură și izvoarele arhivistice, a căror utilitate pentru
cercetările etnografice a demonstrat-o cu atîta insistență și competență,
mai mult decît oricine02.
Paralel cu apelul pentru întreprinderea unei noi și ample acțiuni
de salvare a documentelor etnografice care mai există pe teren în satele
de pe cuprinsul țării — sortite dispariției datorită încheierii cooperati
vizării agriculturii și a amplului proces de modernizare rurală —, și
pentru orientarea spre cercetarea amănunțită a tuturor fenomenelor
etnografice, care vor înlesni întocmirea lucrărilor de sinteză asupra cul
turii populare românești, specialiștii se mobilizează pentru „studierea
temeinică, bazată nu numai pe documente etnografice, ci și pe materiale
arheologice, documente istorice (arhivistice — n.n.), lingvistice și folclo
ristice“, a activităților productive de bază, agricultura, păstorîtul și
exploatarea variatelor resurse economice ale subsolului, cu vechi tradiții
pe teritoriul patriei noastre63. Sens în care se și înregistrează în aceeași
perioadă un succes, ce se impune a fi subliniat: încheierea cercetărilor
privind arta popurală din Valea Jiului și publicarea lor într-o sinteză
de amploare, al cărei redactor responsabil a ținut să sublinieze că, pe
lingă investigațiile etnografice, în teren, „s-au efectuat cercetări la
cartea funduară din Petroșeni, la Arhivele Statului“ și alte instituții
deținătoare de fonduri arhivistice6465
. Printre altele vorbește chiar de uti
lizarea unei „metode istorico-arhivistice“ pentru precizarea tipurilor suc
cesive ale obiectelor de artă populară care modifică prototipul în funcție
de transformările nevoilor estetice, legate de evoluția omului în diversele
etape de perfecționare a activității sale productive de bunuri materiale63.
Utilizarea în continuare și pe o arie tot mai largă a datelor și in
formațiilor oferite de izvoarele arhivistice pentru studierea celor mai
diferite fenomene și elemente etnografice — ca evoluția portului popu
lar66, formarea și structura social-economică a unor localități rurale67,
61 Ibidem, p. 14.
62 Ibidem, p. 20.
63 G li. D ăncuș, Sarcinile Muzeului etnografic al Transilvaniei în etapa actuală, Loc.
citat, p. 8.
64 N. Dunăre (sub redacția). Arta populară din Valea Jiului (Regiunea Hunedoara),
Buc., 1963.
65 Ibidem, p. 19.
66 V. Pascu, Aspecte din evoluția portului popular în comuna Apahida, în Anuarul
Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1959—1961, Cluj, 1963, p. 339 și urm.
67 T. BănățeanușiO. Horșia, Formarea și dezvoltarea comunei Bisoca (regiunea
Ploiești) și evoluția formelor sale social-economice, în Rev. muzeelor, an. I (1964), nr. 1, p. 34
și urm. ; H. H. Stahl, Contribuții la studiul satelor devălmașe românești. Vol. III. Procesul
de aservire feudală a satelor devălmașe, Buc. 1965, p. 421 și urm. I. G h . P i 1 i p. Analiza
etnografico-istorică a unui trup de moșie, în Rev. de etn. și fold., t. 11 (1966), nr. 1, p. 61.
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arta veche românească68, așezări și construcții țărănești69, păstoritul la
români70, exploatarea sării71 sau meșteșugurile în evul mediu72 — nu
înseamnă că au fost de acum epuizate, clarificate pe plan teoretic, meto
dologic toate problemele privind legăturile interdisciplinare, între care
și cele etno-arhivistice, sau problemele privind valoarea și utilizarea
în cercetările etnografice a izvoarelor scrise și, îndeosebi, a celor arhi
vistice. Dimpotrivă, experiența de pînă acum, ca și necesitățile practice
impuse de noile sarcini apărute în fața etnografiei noastre au determi
nat alte exprimări și clarificări ale unor specialiști interesați în pro
gresul științei etnografice românești. Consemnarea acestor opinii, așa
cum mai spuneam, prilejuiește urmărirea însăși a evoluției și progresului
etnografiei noastre, permite stabilirea stadiului de dezvoltare pe care l-a
atins la un moment dat, pînă astăzi. în anul 1964, de pildă, apar mai
multe materiale, studii și articole, publicate de diferiți specialiști și în
variate publicații, în care se dezbat probleme etnografice majore și se
încearcă soluții din noi unghiuri de vedere cu privire, printre altele,
și la necesitatea și modalitățile de utilizare curentă a tuturor izvoarelor
scrise în activitatea sa de cercetare științifică, de către etnograf. Astfel
alături de poziții prin care se reafirma —• pe bună dreptate, dar exclu
siv73 — primatul documentului etnografic cules din teren, întîlnim ple
doarii pentru lărgirea „documentării istorice“ în efectuarea cercetărilor
necesare pentru dezvoltarea colecțiilor, organizarea expozițiilor de bază
sau pentru desfășurarea muncii eduicativ-culturale cu masele74; găsim
argumentații în favoarea utilizării „materialului istoric-arhivistic“ pentru
cercetarea unor fenomene de cultură materială, informațiile și datele
oferite de aceste izvoare confirmînd și completînd aspectele culturale
păstrate de tradiție7576
; ni se semnalează unele izvoare arhivistice, a căror
68 M. A. Muși c eseu. Cercetări de artă medievală românească în anii puterii populare,
în Studii și cercetări de istoria artei, Seria artă plastică, tom. 11 (1964), nr. 1, p. 55 și urm.
69 P. M u r e ș a n u. Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor țărănești din Cîmpia
Transilvaniei, Va. Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965—1967, Cluj, 1969,
p. 142 și urm. ;P. Mur eșanu -R. O ș i a n u. Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor
țărănești din Depresiunea Călățele, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1968 —
1970, Cluj, 1971, p. 31 și urm.
70 I. Donat, Păstoritul românesc si problemele sale, în Studii. Rev. de istorie, tom. 19
(1966), nr. 2, p. 284.
71 P. Mureșanu,4specte etnografice din exploatarea sării în trecut la Ocna Dej, în Anuarul
Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1962—1964, Cluj, 1966, p. 390 și urm.
72 Șt. Olteanu șiC. Șerban, Meșteșugurile din Țara Românească și Moldova
în evul mediu, Buc., 1969, p. 8.
73 ,,Mărturiile materiale ale culturii populare, ca de altfel și mărturiile de cultură spirituală,
constituie pentru etnograf un izvor de cercetare istorică, o sursă de cercetare. în procesul studiului
etnografic, elementele de cultură materială sau spirituală au pentru etnograf însemnătatea pe care o
au documentele scrise pentru istoric sau mărturiile materiale rezultate din săpături pentru arheo
log” (I. V 1 ă d u ț i u. Unele probleme actuale privind formarea și dezvoltarea colecțiilor etnografice,
în Rev. muzeelor, an I (1964), nr. 2, p. 127.
74 Gh. P o c ș a, Preocupări actuale ale etnografiei și muzeelor etnografice. Rezumatul
comunicării prezentate în sesiunea științifică a muzeelor din R.P.R. 27 — 29 decembrie 1964, în
Rev. muzeelor, an. II (1965). Număr special, p. 489.
76 Șt. Molnar, Valorificarea datelor arhivistice locale în cercetarea agriculturii vechi.
Loc. citat, p. 470 — 471.
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importanță justifică concluzia că „materialul de arhivă este deosebit de
valoros cercetării etnografice“, că, păstrînd proporțiile documentației de
teren și a celei din fondurile arhivistice, se realizează adîncirea cunoaș
terii fenomenelor etnografice, putîndu-se confirma teze desprinse în tim
pul cercetărilor etnografice, sau aduce precizări cu privire la apariția
în timp și în spațiu a fenomenului, cauzele care Pau determinat apariția,
influențele suferite de-a lungul timpului, împrejurările în care a dăinuit
uneori peste veacuri, raportul său cu alte fenomene etnografice, lărgind
astfel sfera fenomenului surprins și integrîndu-l în epoca sa76.
Alte aprecieri prezentând interes pentru problema de care ne ocupăm
desprindem în continuare dintr-o serie de articole și studii de muzeo
grafie, sociologie etc. în oare se fac unele judicioase referiri la arhive și
arhivistică, ca și la relația dintre acestea și muzeografie, implicit etno
grafie. Reținem, în primul rînd, aprecierea că individualizarea ca dis
cipline bine determinate a muzeografiei și arhivisticii, ca și a bibliografiei
de alftel, are loc în aceleași condiții și este determinată de dezvoltarea
modernă și contemporană a științei. Ca și cea cu privire la saltul pe
care l-a înregistrat etnografia și colecțiile sale de la non-știință la știință,
tocmai prin depășirea stadiului de contemplare a nesemnificativelor
date ale formei obiectelor etnografice de tot felul și trecerea la unifi
carea lor în social77, desigur și prin folosirea rezultatelor altor discipline,
inclusiv ale arhivisticii, a informațiilor furnizate de sursele acesteia.
Reținem, de asemenea, precizarea făcută într-un alt loc cu privire la
necesitatea resimțită de etnograf ca, pentru abordarea tematică și tipo
logică cuprinzătoare a domeniului, pentru redarea veridică a conținutului
ansamblului, a atmosferei de muncă, a trăsăturilor funcționale și artis
tice a pieselor de muzeu, în expozițiile combinate — pavilionare și în
aer liber — să folosească, alături de întreaga gamă de unelte, obiecte,
produse specific muzeistice, și documente și alte izvoare istorice78.
Anul 1966 este și mai bogat din acest punct de vedere, oferindu-ne
noi luări de poziție, unele analize la obiect și Chiar prezentări de izvoare
arhivistice. Din prezentarea raporturilor dintre etnografie și istorie, pri
vite prin prisma cercetărilor de istorie socială79, se desprind interesante
concluzii cu privire la calea pe care ar putea merge etnografia pentru
ca, integrîndu-se seriilor de discipline ajutătoare ale istoriei, să-și dea
aportul la clarificarea unor probleme de istorie socială. Pentru că, așa
cum precizează de la început autorii, numai „prin exegeză de documente
(arhivistice — n.n.) și săpături arheologice aflăm, din ce în ce mai clar,
care a fost mersul dezvoltării istorice a poporului nostru“. Analizând
aplicarea în cercetările etnografice a metodei „retrospective“ ■— a așa
78 A. M o g a, o.c., p. 52 și urm.
77 L. Ștefănescu, Muzeografie și cunoaștere, în Rev. muzeelor, an. II (1965). Număr
special, p. 394 și urm.
78 N. Ungureanu, Considerații cu privire la cercetarea și valorificarea științifică a
patrimoniului muzeelor etnografice, în Rev. muzeelor, an. II (1965), nr. 1, p. 21 și urm.
78 H. H. S t a h 1 și I. I) o n a t. Etnografie și istorie, în Rev. de etnografie și folclor,
tom. 11 (1966), nr. 1, p. 3 și urm.
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numitei „arheologii sociale“ — și arătîndu-se că toate fenomenele sociale
fiind prinse în procese dialectice de continuă transformare, se înțelege
că și elementele etnografice și folclorice cercetate nu sînt decît simple
fragmente dintr-un context social, care nu numai că nu trebuie neglijat
ci „se impune a fi cercetat sub toate aspectele lui, cu ajutorul tuturor
disciplinelor sociale particulare implicate in cauză“. Pentru aceea, se
spune în continuare, „este absolut necesar să se procedeze la un efort
comun, coordonat și îmbinat, de cercetare a prezentului și trecutului,
sub toate formele, cu tot ceea ce s-a păstrat în pămînt ca urme arheo
logice, vechi și recente, cu tot ce s-a păstrat în domeniul vast pe care îl
cercetează etnografia și folclorul“80. La care poate fi alăturată o altă
indicație metodologică, neîntîlnită de noi pînă acum, cu privire la nece
sitatea, chiar obligativitatea epuizării materialului informativ existent ■—
inclusiv a celui arhivistic — dovedirea existenței și evoluției unui feno
men, în locul acelei practici vechi, a argumentației prin „exemple“ izo
late, menite nu atît să ateste o teorie, cît mai ales s-o ilustreze81. In
acest context, îndemnul de a folosi izvoarele arhivistice în cercetările
de etnografie și folclor apare ca ceva firesc. Cum nu mai surprinde
chiar dacă se face în articole special destinate acestei probleme, și nu
doar ca pînă acum îndemnuri înserate, sub forma de referiri, aprecieri
sau concluzii, în lucrări dezbătînd alte sau și alte probleme. Astfel, prin
articolul „Valorificarea materialelor inedite din muzee și arhive în cer
cetările de etnografie și folclor“ prof. Mihai Pop atrăgea atenția specialiș
tilor că, în afară de ceea ce le oferă ca teren de cercetare cultura popu
lară vie sau datele publicate, în prezent le stă la îndemînă un vast mate
rial documentar inedit adunat de aproape două sute de ani în arhive
și muzee, „material ce n-a fost încă pus în valoare decît- în parte și
chiar dacă a fost folosit o dată — subliniază autorul pe bună dreptate —,
poate fi reexaminat din perspectiva și cu metodele cercetării de astăzi“82.
Prețioase indicații se desprind și în legătură cu modalitățile de integrare
a materialelor inedite din arhive și muzee în cercetarea etnografică și
folclorică, în punerea lor în circuitul științific. Plecînd de la consideren
tul că aceste materiale cuprind — desigur în proporții variate dar în
ansamblu considerabile — informații prețioase pentru studierea tuturor
elementelor de cultură populară tradițională, se recomandă printre
altele, publicarea unor cataloage analitice a diferitelor colecții naționale,
după ce documentele acestora au fost în prealabil sistematizate după
anumite criterii bine stabilite83. Iar în vederea atingerii acestui scop, se
80 Ibidem, p. 5 — 6.
81 Ibidem, p. 11.
82 M. Po p, Valorificarea materialelor inedite din muzee și arhive în cercetările de etno
grafie și folclor, în Rev. muzeelor, an. III (1966), nr. 2, p. 103.
83 Deși nu ușoară, alcătuirea de colecții-cataloage după documentele arhivistice conținînd informații etnografice este realizabilă, fondurile noastre arhivistice fiind în întregime
sistematizate după criterii riguros științifice și în curs de prelucrare tematică, iar paralel
cu aceasta se preconizează — fiind în curs de experimentare — introducerea sistemului auto-
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impune, ca o concluzie firească, necesitatea lărgirii sferei de cercetare,
prin statornicirea unor contacte interdisciplinare8485
.
Un alt pas concret pe linia valorificării științifice a izvoarelor scrise,
cuprinzînd date și informații etnografice, îl constituie începerea prezen
tării și publicării unor documente arhivistice, numite „izvoare etnogra
fice“ . Dintr-un astfel de articol, apărut în revista de specialitate, în care
sînt prezente informații de ordin etnografic desprinse dintr-un document
arhivistic, desprindem și cîteva aprecieri cu privire la valoarea acestuia
pentru cercetările etnografice. „Izvoarele scrise — spun autorii —, mai
cu seamă în ultimele două secole, constituie o mare rezervă din care
se pot extrage multe materiale ce interesează studiile etnografice și fol
clorice“ și exemplifică cu condicile și caietele care au aparținut cîndva
unor boieri, negustori sau preoți83, care cuprind culegeri de diferite
„lucruri folositoare a fi știute de către om“ intr-o epocă în care acestea
țineau locul cărților prin care se transmiteau din generație în generație
obiceiuri, experiențe, tradiții astfel consemnate.
Alte argumente în favoarea utilizării surselor arhivistice în cerce
tările etnografice și dovezi concrete de folosire a acestora pentru confir
marea în timp a unor fenomene ale culturii noastre populare și, implicit,
în favoarea contactelor și necesitatea colaborării interdisciplinare sînt
oferite de noi materiale care apar, în continuare, în publicațiile de spe
cialitate sau în lucrări independente86. „Tradițiile întdelungate ale agri
culturii, caracterul mixt al ocupațiilor poporului român, dezvoltarea în
condițiile unui mod sedentar de viață — se spune intr-un astfel de mate
rial87 —, sînt confirmate nu numai de descoperirile arheologice, ci și în
primele documente istorice“. Concret, din analiza actelor de danie ale
vechilor ctitorii domnești din Țara Românească, spre ex. — în care sînt
menționate sate de pe moșiile dăruite, din care se primeau găleți de
grîu, livezi de pomi, nuceturi și vii, la care se adăugau produsele pasto
rale, postavuri și pături, provenite din veniturile domnești — „se des
prinde clar complexitatea activităților productive ale poporului nostru
în acea vreme, în care își procura cele necesare traiului prin practicarea
agriculturii, pomiculturii și viticulturii“. Date deosebit de importante,
pentru studiul evoluției așezărilor, locuințelor și altor construcții, se
apreciază în același articol, oferă, alături de descoperirile arheologice, și
izvoarele scrise88. Cînd se analizează, problema valorificării colecțiilor de
etnografie și artă populară, se vorbește de cercetări de teren și în arhive,
iar acestea din urmă trebuie să ducă la constituirea, pe lîngă unitățile
de specialitate, a unei arhive de documente scrise, formată din fișele
matj de regăsirea informațiilor conținute în izvoarele arhivistice. Asupra acestei perspective
— luată în general — vom reveni, însă, în partea finală a însemnărilor noastre.
84 M. Pop, o.c., p. 105.
85 N. Simache și V. Stanică, o.c., p. 293.
86 R. Vulcănescu, Etnografia : știința culturii populare, Buc., 1966.
87 V. Butur ă. Cu privire la formarea colecțiilor etnografice în muzeele cu profil istoric,
în Rev. muzeelor, an. III (1966), nr. 5, p. 400.
88 Ibidem, p. 401.
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extrase cu date din fondurile arhivistice ale unor instituții în legătură cu
o anumită tematică, în care sens sînt citate cele 5.000 de fișe cu date
extrase din arhiva Comitetului de Stat al Apelor referitor la rețeaua de
instalații tehnice populare acționate de apă8990
.
într-o trecere în revistă a principalelor etape parcurse de concepția
și metodologia cercetării etnografice românești99, se fac, firește, referiri
și asupra problemelor legate de utilizarea categoriilor de izvoare, ca
surse de informare și documentare, complimentare cercetării pe teren a
materialului etnografic și a chestionarelor. în acest context, izvoarelor
scrise, — în rînidul cărora sînt incluse de astă dată numai cele arhivis
tice — li se acordă locul și sînt apreciate la valoarea lor reală. Se con
stată, astfel, că „în cercetarea culturii tradiționale a unui popor în
funcție de totalitatea surselor de informație care îi oferă date despre
diferite aspecte ale acestui patrimoniu complex, atenția etnografului este
atrasă de documente istorice scrise (acte juridice și administrative, sta
tistici demografice, memorii etc.) și creații literare orale sau scrise (izvoa
rele antice, medievale, moderne chiar și bogata creație orală populară
sînt depozitarele unor vaste informații cu caracter etnografic), materiale
arheologice, de o importanță ce nu credem a se mai cere subliniată, și
epigrafice (posibilitatea valorificării acestora în probleme de port, obi
ceiuri, tradiții ar fi doar un exemplu) sociologice sau antropologice, topo
nimice, onomastice, filozofice etc.“91, ceea ce nu înseamnă ■—■ după aceeași
opinie — că, folosindu-le, etnograful trebuie să se transforme într-un
cercetător enciclopedic. El, însă trebuie să cunoască rezultatele obținute
de către specialiștii disciplinelor înrudite și să le utilizeze în cercetarea
și interpretarea complexă a unui fenomen etnografic, mai ales dacă se
ține seama că fiecare din categoriile de izvoare amintite formează obiec
tul unei discipline aparte, avînd propriile sale metode ce trebuie cunos
cute și de către etnograf. Nici n-ar putea fi altfel, de vreme ce nu puțini
oameni de știință au abordat — fiecare de pe poziția specialității sale:
istorie, sociologie, filozofie, istoria artei, biologie, geografie, folclor, filo
logie etc. — multiple probleme aparținătoare etnografiei, de a căror
rezultate cercetătorul etnograf nu poate să nu țină seama în propriile
studii. Și cu atît mai mult cu cit cercetarea etnografică propriu-zisă,
fiind — ca orice știință — expresia „unei existențe de obiect limitat, se
cere întregită prin raportarea ei la cauze economice și istorico-sociale
generale, raportare ce-i revine numai parțial investigației propriu-zise de
etnografie și anume în legătură cu detaliile în parte ale cercetării sale“92.
O amplă lucrare de specialitate — monografia etnografică „Țara
89 c. Irimie, Profilul, creșterea și valorificarea colecțiilor de etnografie și artă -populară,
în Studii și comunicări. Voi. 13. Muzeul Brukenthal. 1817 — 1967, Sibiu, 1967, p. 63 și urm.
90 C. Bucur, Cu privire la domeniu, izvoare și metoda de cercetare în etnografie, în Rev.
muzeelor, an V (1968), nr. 5, p. 433 și urm.
91 Ibidem, p. 436—437.
92 P. M u r e ș a n u. Etnografia clasei muncitoare : obiect si direcție de cercetare. Loc citat
p. 36.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Etnografie și arhivistică

43

Bîrsei“93 — recent apărută, reprezintă pentru noi o importantă con
firmare a faptului că etnografii nu se mai pot lipsi în cercetările lor,
de informațiile oferite de izvoarele arhivistice. O recunosc și-o afirmă
autorii lucrării. Pentru exemplificare, desprindem oîteva aprecieri ce
confirmă supoziția noastră. Astfel, încă din prefață se vorbește de „do
cumentare arhivistică“94, iar apoi, în introducere, dîndu-se amănunte
asupra felului în care s-a lucrat, printre altele se arată că, dacă prin in
termediul martorilor direcți informația a coborît pînă în anul 1880, în
schimb „sursele arhivistice, bibliografice și muzeistice au furnizat date
certe de interes etnografic și pentru secolele XVII—XIX. în măsura în
care materialele de teren, muzeale, și arhivistice au permis — se face,
în continuare, precizarea —, criteriile și elementele de referință (. . ■)
au fost avute în vedere la analiza și interpretarea faptelor și fenomenelor
care alcătuiesc obiectul fiecărui capitol al monografiei“95. Dintre acestea,
capitolul Considerații istorice — Istoria medie este alcătuit, aproape în
întregime, pe baza izvoarelor arheologice și, respectiv, arhivistice96.
Rezolvarea în linii mari a celei mai importante sarcini care a stat
în fața etnografiei românești — prin adunarea celor mai reprezentative
expresii ale patrimoniului culturii populare tradiționale și constituirea
unor colecții sistematice, ca și prin cercetarea și publicarea unor studii
asupra celor mai variate fenomene și elemente componente ale culturii
noastre populare de-a lungul veacurilor — a creat condițiile prealabile
necesare și a impus ca o necesitate de prim ordin o altă sarcină, decurgînd din prima, și anume alcătuirea Atlasului etnografic al Româ
niei91, lucrare care, trebuind să transmită viitorului geografia veche
a creației populare românești, va concentra de aici înainte, dacă se poate
spune astfel, toate forțele și energiile creatoare. Elaborarea principiilor
și metodelor de realizare a atlasului etnografic va prilejui, printre altele,
și o reanalizare a sferei de cuprindere și folosire a izvoarelor arhivistice,
întrucît „arhivele institutelor de specialitate dețin însemnate mărturii
de cultură populară, materială și spirituală, ce pot fi utilizate cu mult
folos pe parcursul elaborării atlasului etnografic, cu deosebire în stu
diile ce se întreprind în contextul acestuia“93, studii care vor putea la
rîndul lor contribui la elucidarea unor probleme majore ale istoriei
poporului român, ale istoriei culturii populare, la definirea unor note
caracteristice de viață tradițională a poporului nostru. în acest context,
ne apare firesc ca „documentele de arhivă“ să fie așezate între princi
palele izvoare care pot și trebuie să fie utilizate la alcătuirea atlasului
etnografic, alături de materialele etnografice de pe teren și piesele din*84
88
87
93 N. Dunăre (sub red.), Țara Bîrsei. Vol. I, Buc., 1972.
84 Ibidem, p. 8.
86 Ibidem, p. 11, 13.
88 Ibidem, p. 46 și urm.
87 M. Po p. Spre viitorul,,Corpus al folclorului românesc", în Scînteia, an XXXVII (1968),
nr. 7904, din 2 dec., p. 1.
88 I. V1 ă d u ț i u. Principii și metode de realizare a Atlasului etnografic al României, în
Rev. de etnografie și foclor, tom. 16 (1971), nr. 6, p. 438.
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muzee și de mărturiile etnografice din literatura de specialitate și cele
iconografice".
Reținem, în acest context, ideea ca — paralel cu întocmirea unui
inventar al materialelor etnografice din toate muzeele țării, preconizat
a fi realizat cu „ceva mai devreme“ decît atlasul — să fie publicate, în
volume speciale, și o serie de izvoare arhivistice noi conținînd informații
etnografice. Se apreciază, astfel, că „ar fi extrem de util, pentru alcă
tuirea Atlasului etnografic al României, publicarea unor materiale etno
grafice cuprinse in documentele istorice aflate în arhivele din țara noastră,
documente inedite în care se află consemnate mărturii deosebit de impor
tante cu privire la aspectele etnografice ale ocupațiilor poporului român,
ale așezărilor, gospodăriei, locuinței meșteșugurilor portului popular, mij
loacelor de transport, obiceiurilor, vieții sociale etc., cu deosebire din
secolele XVII—XIX“99
100. Și, în continuare, concretizată o propunere, pe
cît de nouă — ca idee, după cunoștința noastră pentru prima dată acum
exprimată — pe atît de clar formulată: documentele arhivistice cu con
ținut etnografic „ar constitui un ajutor eficace interpretării materialelor
incluse în Atlasul etnografic, dacă ar fi adunate și publicate în\ v olum e
speciale, și ar fi puse astfel la indemîna cercetătorilor din acest do
meniu“101. O asemenea lucrare, se spune îin concluzie, poate fi înfăptuită
numai printr-o strînsă colaborare între etnografi și cercetătorii istorici.
Noi am adăuga, însă, că, din această colaborare, n-ar trebui omis arhi
vistul102, și cu atît mai mult cu cîte ■— după cum și-au dat seama unii
dintre etnografii preocupați de soluționarea problemelor ridicate de pre
gătirea elaborării atlasului etnografic — izvoarele arhivistice își vor
putea aduce aportul lor deplin la rezolvarea obiectelor de bază în reali
zarea atlasului numai dacă vor fi „folosite și sistematizate“ toate docu
mentele cuprinzînd informații etnografice103. Or, cine altcineva ar putea
executa în condițiuni mai bune operațiunile de „depistare și fișare’“ dacă
99 Ibidem, p. 447.
109 Din acest punct de vedere, trebuie s-o recunoaștem deschis, cel puțin pînă în prezent
nu s-a făcut aproape nimic. (P. Simionescu, o.c., p. 290.
101 I. V 1 ă d u ț i u, o.c., p. 449.
102 în acest sens, se impune concluzia că, fără a nega sau exclude aportul pe care
și l-ar putea aduce „istoricul” în cadrul acestei colaborări, ar trebui stabilite relații de co
laborare mai strînse între etnografi și arhiviști, că etnograful ar trebui să se apropie mai mult
de obiectul de studiu al arhivistului, iar acesta, la rîndu-i, să cunoască mai bine problemele
care fac obiectul de studiu al etnografului, putînd astfel veni, mai eficace, în întîinpinarea cu
date și informații de care etnograful are atîta nevoie în elaborarea propriilor studii.
103 ,,în primul rînd trebuie folosite și sistematizate toate materialele etnografice ce se află
în diferite arhive din țară sau în diferite arhive de pe lîngă muzee. Arhivele au materiale legate
în special de perioadele secolelor al XVIII-lea al XIX-lea, referitoare la agricultură, ocupații,
meșteșuguri, obiceiuri etc, care cu un efort susținut de depistare și fișare ar putea contribui pe
deplin la rezolvarea onorabilă a unor probleme de care Atlasul se ocupă în mod nemijlocit și
care intră în tematica Atlasului Etnografic al României prin conținutul lor (...) In urma prelu
crării acestora de către specialiști în vederea întocmirii Atlasului, existența așa-ziselor «pete albe»
va fi obligatoriu acoperită cu ajutorul tuturor materialelor existente în arhive, muzee și pe teren
etc.“ (R. O. Maier, Unele probleme ale cartografierii în Atlasul etnografic al României, în
Rev. de etnografie și folclor, tom. 16 (1971), nr. 4, p. 329.
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nu arhivistul, acest specialist al documentelor scrise. Arhivistul este cel
ce efectuează toate aceste lucrări în mod curent: el sistematizează și
folosește fondurile arhivistice, depistează și fișează documentele, întoc
mește cataloage arhivistice etc. La alcătuirea repertoriilor cu profil etno
grafic și-ar putea aduce, cu atît miai bine, de aceea, contribuția și arhi
vistul10”4.
Conculzia logică, firească, la toate aceste preocupări de încorporare
a informației etnografice cuprinsă în izvoarele arhivistice — pe care am
încercat să le prezentăm în cele de mai sus — nu putea să fie decît una
si, tot firesc, logic, ca ea să fie formulată într-o lucrare de specialitate.
Și, intr-adevăr, o recentă asemenea lucrare ne-a oferit această concluzie,
materializată în propunerea ca toate izvoarele scrise cu semnificație etno
grafică sau etnologică să fie reunite într-un corpus de documente isto
rice, care s-ar putea numi cu un titlu generic Documenta R o ma
nia e Etnographica, cu ajutorul căruia — după opinia autorilor
— s-ar completa „seria instrumentelor de lucru, atît de necesare oricărei
generalizări sau sinteze științifice convergente, direct sau indirect, acestui
cadru sau orizont ideativ“™5.
Cu aceasta vrem să încheiem prezentarea în timp, cronologică, a
atitudinii teoretice și practice a etnografiei față de documentul arhivistic,
ca făcînd parte din seria de izvoare pe care aceasta le consideră sursă
complimentară de cercetare în studiul celor mai variate fenomene și
elemente etnografice. Din această prezentare se conturează cel puțin
trei concluzii, interesînd cele două discipline, ca și perspectiva contacte
lor dintre ele, în care sens ne vom și permite, în încheiere, cîteva su
gestii. Pe de o parte s-a desprins ideea creșterii treptate a interesului și
înțelegerii față de această sursă importantă de cercetare pentru etnograf
care este izvorul arhivistic ajungînd ca în prezent să fie un auxiliar
indispensabil în arsenalul științific al etnografiei și etnologiei noastre,
chiar dacă nu se folosesc încă toți etnografii de el. Pe de altă parte,
se desprinde faptul că documentele arhivistice au fost, și pînă în prezent,
într-o măsură satisfăcătoare folosite în munca de cercetare etnografică104
*106
și, ohiar dacă utilizarea practică n-a ajuns să se generalizeze, recunoaș
terea teoretică a necesității și importanței folosirii lor este unanimă. în
sfîrșit, se impune ideea — cu care și vrem să încheiem — a necesității
lărgirii, în continuare, a contactelor etnografico-arhivistice și a existen
ței posibilităților și căilor de intensificare a colaborării între etnografi și
arhiviști. Necesitatea lărgirii contactelor etno-arhivistice, în direcția
104 ,.Credem că un repertoriu complet al surselor informaționale determinate de conți
nutul documentelor istorice, vizînd realitatea etnografică sau etnologică, ar trebui să constituie
o preocupare de primă necesitate pentru depistarea și înțelegerea fenomenelor sau datelor impli
cate acestui sector de activitate științifică”. (P. Simionescu, o.c, p. 289).
106 P. Simionescu și P. Cernovodeanu, Pagini de etnografie românească
în opera memorialistică a unor călători străini (secolele XVII—XVIII), în Rev. de etnografie
și folclor, tom. 17 (1972), nr. 5, p. 373.
106 Am prezentat numai lucrări în care s-a făcut apel la documentul arhivistic — considerîndu-le pe cele care n-au făcut-o, deși subiectul impunea și o cercetare arhivistică — în dorința
pe cît posibil, de a vorbi etnografului de pe poziția . . . etnografului.
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valorificării informațiilor etnografice din arhive, este cerută de sarcinile
deosebit de importante pe care le are de rezolvat etnografia românească
în etapa în care am intrat. Posibilitățile intensificării colaborării interdisciplinare, etnografie-arhivistieă, sînt date, în primul rind, de existența
în arhivele noastre a unui mare număr de documente oferind informații
din celle mai variate asupra unor fenomene și elemente ale culturii popu
lare tradiționale107, iar în al doilea rînd de existența unor căi — încă
neexplorate — prin care se pot amplifica, începînd chiar din această
perioadă, contactele și colaborarea între cei doi specialiști, arhivist și
etnograf. Cîteva din aceste căi și modalități de colaborare: schimb reci
proc de informații între etnograf și arhivist, studierea unei teme în co
mun, informarea și cunoașterea reciprocă a planurilor de cercetare de
perspectivă, înscrierea unor teme de cercetare comune în planurile de
cercetare ale celor două instituții, prezentarea unor referate și comuni
cări în sesiuni și simpozioane organizate în comun, antrenarea unor arhiviști la elaborarea unor lucrări etnografice care necesită investigații
arhivistice mai ample, inițierea publicării în comun a unor volume de
„izvoare etnografice“, inclusiv — de ce nu —■ seria Documenta Romaniae
Etnographica.
Nu ne îndoim că, dacă vor fi inițiative și oameni receptivi, vom
asista nu peste mult timp la primii pași care vor putea marca începutul
unei fructuoase colaborări.

Alexandru Matei

ETHNOGRAPHIE UND ARCHIVWISSENSCHAFT
Zusammenfassung

Indem der Verfasser sich vomimmt die zwei in Bezug auf die
Geschichte verwandten Wissenschaften — die Ethnographie und die
Archivwissenschafit — bekannt zu machen, stellt er die Verbindungs
punkte und die Betrachtungen welche die Annäherung der Ethnographie
an die Archivwissenschaft bewirkt hat, beziehungsweise das Bedürfnis
der Verwendung des archivistischen Dokuments für die ethnographischen
Forschungen neben dem eigentlichen auf Ort und Stelle gesammelten
ethnographischen Dokument fest.
Um zu veranschaulichen dass die Notwendigkeit der Annäherung auf
die Dauer immer mehr verspürt war macht man eine Inkursion in die
Geschichte der Verwendung der archivistischen Dokumente — als For
schungsquelle — in die rumänische Ethnographie von deren Anfänge
107 Pentru a ilustra acest adevăr, ne propunem ca în viitor să prezentăm izvoarele etno
grafiei românești în arhivele din Transilvania.
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bis zum. heutigen Tage. Man langt auf diese Weise zur Schlussfolgerung
an, dass wenn bei den ersten Schritten der Ethnographie der Wert der
geschriebenen Quellen, einschliesslich der archivistischen, verneint wur
den, heute die Rolle und der Platz des geschriebenen Dokuments zwischen
den Untersuchungsquellen des Etnographen genau festgesetzt ist.
Um auf die Fortdauer die Fühlungnahme zwischen der Ethnographie
und der Archivwissenschaft zu weitern — ials Endziel, die wissen
schaftlichen möglichtst vollkommene Verwertung der archivistischen
Dokumente verfolgend — wird die Ausdehnung und die Erweiterung der
Mitarbeit zwischen dem Ethnographen und dem Archivaren einschliess
lich einer ganzen Reihe von Wirkseimkeiten angetragen, anstrebend sogar
die gemeinschaftliche Ausgabe eines ethnographischen Quellencorpus :
Documenta Romaniae Etnographica.
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ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR
Sînt puține disciplinele științifice în care ne întîmpină atîtea impreciziuni terminologice ca în științele al căror obiect îl constituie cultura
populară. Nu cunoaștem un alt domeniu al științelor în care autorii
să-și fi permis o mai mare libertate în folosirea însăși a termenilor de
bază ce denumesc diferitele discipline, precum și în ceea ce privește
sfera de cuprindere și obiectul, scopul acestora. In studiile de speciali
tate publicate în cursul timpului termenii antropologie, etnologie și
etnografie apar adeseori în raport de sinonimie sau cu înțelesuri atît de
apropiate încît confuziile se puteau produce cu toată ușurința. Aceleași
impreciziuni și-au făcut loc și în ceea ce privește noțiunea de folclor și
cea de etnografie.
îndeosebi pentru perioada de început a preocupărilor de cultură
populară, situația aceasta se explică în mare măsură prin formația de
bază a cercetătorilor (istorici și arheologi, filologi, geografi, naturaliști. . .), care priveați materialul prin prisma specialității lor. Se adaugă
apoi evoluția însăși a cercetărilor, tendința de lărgire sau de limitare
a cîmpului investigației. Dar explicația trebuie căutată mai cu seamă în
natura specifică a materialului de studiu, care nu se lasă ușor segmen
tat, el alcătuind adeseori un tot organic prin însăși geneza lui. Fapt este
că după aproape două veacuri de existență a unora dintre aceste disci
pline științifice, impreciziunile și confuziile stăruie încă, neajungîndu-se
la un deplin consens de vederi.
Nu vom înfățișa aici toate pozițiile înregistrate în cursul timpului,
cu atît mai mult cu cît lucrul acesta s-a făcut de către numeroși autori1,
ci ne vom opri doar la concepția unuia dintre cei mai moderni și mai
autorizați specialiști în materie, Claude Lévi-Strauss. Pentru savantul
francez „etnografia, etnologia și antropologia nu constituie trei disci
1 O expunere mai amplă în legătură cu utilizarea în trecut a acestor termeni se găsește
la Romul Vuia, Etnografie, etnologie, folclor. Extras din Lucrările Institutului de geografie
al Universității din Cluj, volumul IV, Cluj, 1930, p. 4 — 12.
4 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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pline diferite“, ci „trei etape sau trei momente ale aceleiași cercetări“.
Astfel, etnografia „corespunde primelor stadii ale cercetării: observația
și descrierea“. Etnologia, folosind în general același material, se orien
tează către sinteză, pe care o concepe fie în ordine geografică, „dacă
dorim să integrăm cunoștințe relative la grupuri [umane] vecine“, fie
istorică, dacă încercăm să reconstituim trecutul unuia sau mai multor
populații, fie, în sfîrșit, sistematică, dacă năzuâm să adîncim un anume
aspect al materialului de studiu. Antropologia, socială sau culturală, duce
mai departe sinteza, scopul ei final fiind cunoașterea „ansamblului dez
voltării omenești“, „proprietățile generale ale vieții sociale“2.
Firește, cuvintele lui Claude Lévi-Strauss trebuie interpretate într-un
sens mai larg și astfel concluzia la care ajungem cu necesitate este că,
oricum, antropologia, etnologia și etnografia sînt trei discipline științifice
distincte, deoarece nici materialul de studiu nu este decît în parte identic,
iar în ceea ce privește metodele de lucru și scopul pe care îl urmărește
fiecare diferă de la o disciplină la alta.
Ținînd seamă atît de precizările ce le face Claude Lévi-Strauss, cît
și de opiniile a numeroși cercetători contemporani sau mai vechi, putem
conchide că, în raport cu etnologia și cu antropologia, etnografia este
o disciplină de teren prin excelență, rostul ei principal fiind acela de
a observa, aduna, descrie și sistematiza materialul popular, valorificîndu-1 în chipul unor culegeri și monografii privind diferite unități
sociale concrete, precum și muzeistic, atunci cînd este cazul. Etnografia
este prin urmare o disciplină științifică concretă și preponderent descrip
tivă. De ex., investigarea unei zone, cu preocuparea de a cunoaște tipu
rile de așezări existente, gospodăria, arhitectura populară, ocupațiile locui
torilor, portul și hrana lor etc., adunarea tuturor datelor și informațiilor
ce se cer atingerii acestui scop (descrieri, schițe, imagini foto etc.), des
crierea și clasificarea, sistematizarea lor, iar apoi publicarea acestor date,
așa fel încît cititorul să-și poată face o imagine cît mai clară asupra
realităților zonei, reprezintă o cercetare etnografică în sensul propriu
al termenului.
Cînd cercetătorul depășește acest stadiu, în sensul că datele înre
gistrate se compară cu cele referitoare la realitățile unor zone învecinate
sau mai îndepărtate, cu preocuparea de a stabili sursa geografică sau
istorică a unor elemente (pentru aceasta cercetătorul fiind nevoit să
apeleze de regulă la diferite alte documente) și căutînd să stabilească
împrejurările și căile prin care s-au produs influențele, prin aceasta
puțind ajunge la concluzii ce depășesc sfera culturii populare, într-un
asemenea caz cercetarea nu mai este etnografică, ci etnologică.
în fine, dacă diversele categorii ale culturii populare din zona in
vestigată sînt comparate cu ele însele, în scopul stabilirii modului pro
priu de existență al comunității respective, cercetarea devine antropo
logică. Exemplul pe care îl dă E. E. Evans-Prichard ni se pare foarte
concludent. „Anumite populații din Africa orientală — spune el — con
2 Anthropologie structurale, Pion, (1958), p. 388.
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sideră soarele ca un simbol al divinității lor. Anumiți etnologi vor vedea
în aceasta indiciul unei influențe a Egiptului vechiu. Antropologul [.. .]
va căuta mai degrabă o relație între acest simbolism solar și ansamblul
credințelor și cultelor acestor populații“3.
Evident, cele trei tipuri de investigație sînt. impuse fie de necesități,
fie de posibilități. Unii cercetători nu pot să se ridice, datorită pregă
tirii lor de specialitate, la nivelul exigențelor pe care le pretinde investi
gația etnologică, după cum excelenți etnologi pot să se mențină uneori,
în raport de nevoile specialității, de stadiul de dezvoltare al cercetărilor,
la nivelul investigației etnografice.
Acceptînd soluția asupra căreia ne-am oprit în cele de mai sus,
credem că putem subscrie totodată și ideii că în stadiul avansat în care
se găsește în general la noi cercetarea etnografică, e momentul să se
treacă cu mai mult curaj la promovarea studiilor etnologice, la lucrări
de sinteză care să răspundă unor întrebări de mare însemnătate în legă
tură nu numai cu „geografia“ și pu „istoria“ culturii noastre populare, ci
cu însăși istoria poporului român, așa cum s-a desfășurat ea în cursul
timpului. Afinitățile mai accentuate sau mai palide dintre patrimoniul
popular al diferitelor ținuturi înlesnesc limpezirea unor probleme legate
de trecutul acestora, după cum o confruntare mai amplă și mai atentă
a 'culturii noastre populare cu aceea a popoarelor vecine va fi în măsură
să stabilească mai precis ce anume datorăm influenței venite din partea
lor și ce semnificație prezintă faptul din punct de vedere istoric. Vom
putea trece totodată cu mai multă ușurință la stadiul superior, antropo
logic, al cercetărilor de specialitate.
Spuneam că aceleași impreciziuni se constată și în folosirea terme
nilor etnografie și folclor și în definirea noțiunilor pe oare le desem
nează. Și termenii aceștia apar uneori în raport de sinonimie, alteori în
raport de subordonare și, în sfîrșit, alteori denumind materialul a două
discipline autonome, fiecare cu statutul Oi propriu.
Pentru unii autori, etnografia reprezintă cultura populară, materială
și spirituală a popoarelor primitive, în timp ce folclorul denumește ace
lași material așa cum apare el în sînul păturilor soicale modeste din
țările civilizate, europene4. Uneori termenul etnografie denumește mani
festările populare în general, indiferent de regiunea geografică și stadiul
dezvoltării ei5. Alți autori denumesc aceste manifestări cu termenul fol
clor6. Fără să se fi ajuns la o unanimitate de vederi, accepția cea mai
răspîndită a termenului etnografie este cea de totalitate a culturii popu
lare materiale, spre deosebire de folclor, care a ajuns să însemneze pen
tru majoritatea cercetătorilor totalitatea manifestărilor populare spiri
tuale7. In cursul discuțiilor s-au înregistrat și soluții de compromis. Astfel
3 Anthropologie sociale, Petite Bibliothèque Paiot, nr. 132, p. 13.
4 De ex. Giuseppe Cocchiara, Paul Saintyves ș.a.
5 Lamberto Loria, George Vîlsan etc.
6 Giuseppe Pitre, Raffaele Corso, Arnold van Gennep etc.
7 De ex. Ch. Burne, Paul Sébillot, iar dintre folcloriștii noștri Lazăr Șăineanu, I. A.
Candrea ș.a.
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Romul Vuia propunea utilizarea termenului de folclor în două accepții:
„folclor în sens mai restrîns“, prin care înțelege credințele, superstițiile,
obiceiurile și literatura populară, în accepția aceasta reprezentând o
ramură a etnografiei, și „folclor în sens mai larg“, incluzînd și cultura
materială și avînd astfel același domeniu cu etnografia8.
Dintre pozițiile mai noi care au izbutit să cucerească mai multi
adepți trebuie amintită cea potrivit căreia etnografia înglobează întreaga
cultură populară, materială și spirituală, în vreme ce folclorul, înscriindu-se în sfera largă a etnografiei, cuprinde numai creațiile artistice,
excepție făcînd artele plastice care s^au constituit într-o disciplină
aparte, „arta populară“. Punctul acesta de vedere, care are la bază
criteriul estetic, s-a impus și în țara noastră, în special în perioada
imediat următoare înființării Institutului de folclor (1949). Acceptând
recomandările comisiei de experți din cadrul C.I.A.P. din 1955, de a
folosi termenul de folclor pentru manifestările spirituale populare9,
cultura materială alcătuind obiectul etnografiei, în articolul program al
„Revistei de folclor“, Problemele și perspectivele folcloristicii noastre,
semnat de M. Pop, se precizează: „Considerăm folclor literatura, muzica
și dansurile populare și va trebui să considerăm pe viitor și mima și
teatrul. Punem accentul pe faptul artistic, nu pe cel etnografic. Ceea ce
studiem este creația artistică ca manifestare a culturii populare, ca ex
presie a vieții poporului“10.
Ulterior se înregistrează în cadrul Institutului o lărgire a preocu
părilor către celelalte aspecte ale culturii populare spirituale. „Obiceiu
rile, manifestări pline de frumusețe și culoare — precizează Mihai Pop11
— formează cadre sărbătorești pentru cîntece, dansuri și povestiri și ca
atare sînt cercetate concret, în toată amploarea și semnificația lor artis
tică. Studiate în această perspectivă, ele încetează de a mai fi simple
pretexte pentru descoperirea supraviețuirii unor străvechi rituri sau
pretexte pentru considerațiuni mitologizante“. Iar mai departe: „Concep
ția despre lume, atunci cînd nu se concentrează în realizări artistice
proprii folclorului, nu rămîne totuși în afara sferei de interes a folcloriș
tilor, ci este căutată îndeosebi în pendulările ei între superstițiile, cre
dințele vechi și cunoștințele științifice, în contradicțiile ei“.
în felul acesta, concepția ce s-a cristalizat în ultimul timp la noi în
legătură cu domeniul etnografiei și cu cel al folclorului se identifică
cu concepția formulată în recomandările comisiei de experți cu ocazia
amintitei conferințe internaționale de la Arnhem și Amsterdam și cu
concepția exprimată la noi de către unii specialiști din trecut. Pentru
S. Mehedinți, de ex., termenul de „civilizație populară“, oare este la el
sinonim cu cel de etnografie, însemnează „suma tuturor descoperirilor
tehnice care au înlesnit omului adaptarea la mediul fizic“, iar termenul
8 Romul Vuia, lucr. cit., p. 37.
9 Vezi Mihai Pop, Problemele si perspectivele folcloristicii noastre, în Revista de fol
clor, I (1956), nr. 1-2, p. 18.
10 Ibid.
11 Noi orientări în studiile de folclor, în Revista de folclor, III (1958), nr. 4, p. 7.
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de „cultură populară“, ,pe care îl echivalează cu cel ide folclor, însemnează
„suma tuturor creațiilor sufletești care înlesnesc individului adaptarea
la mediul social“12. Mai clar este exprimat acest punct de vedere de
către Tache Papahagi, deși la un moment dat afirmă că „de fapt etno
grafie și folclor sînt două noțiuni ce se suprapun“13. Pentru Papahagi
folclorul e acea parte a creației populare care „în general poate fi per
cepută cu ajutorul auzului“, în vreme ce etnografia cuprinde creațiile
care se percep „pe calea văzului și a pipăitului“14.
Raliindu-ne concepției potrivit căreia etnografia însumează totali
tatea culturii materiale, iar folclorul totalitatea culturii spirituale popu
lare, inclusiv creațiile neartistîice dar care, așa 'Cum se știe, alcătuiesc
foarte adeseori chiar baza, punctul de plecare a unor capodopere, se
impune să subliniem că cele două discipline științifice care operează cu
acest material sînt discipline surori, fiecare avîndu-și domeniul, obiec
tul și metodele proprii, specializate de investigație, adecvate materia
lului pe care îl studiază. Credem că este bine să rămînern la această so
luție nu numai pentru motivul că este mai rațională, ci și pentru că ea
se înscrie în propria noastră tradiție, că reprezintă o realitate a cercetă
rilor făcute la noi timp îndelungat.
,
Oricît ar fi de clară delimitarea ce îs-a făcut între domeniul etnogra
fiei și al folclorului, cercetarea practică a materialului celor două dis
cipline ridică la tot pasul diferite probleme, izvorîte în mare măsură din
întrepătrunderile adinei și foarte intime dintre variatele fapte și catego
rii de fapte ce apar în sfera manifestărilor populare. Acestea se împle
tesc de regulă genetic, în așa fel incit separarea lor, fie chiar didactică,
nu se poate face fără o anume doză de artificialitate.
Așa cum s-a mai remarcat de către numeroși autori, fenomenele com
plexe ce le întîlnim în cultura populară reprezintă foarte adeseori niște
întreguri organice și ele trebuie cercetate ca atare. De ex., „cununa“ din
cadrul clăcii seceratului este un obiect care, luat izolat, se încadrează
etnografiei, interesîndu-1 pe specialistul care studiază agricultura. Dar
obiectul acesta este de neconceput în afara ritului agrar al cărui miez
îl constituie, un rit complex cum se știe, izvorît dintr-o anumită credin
ță arhaică, dintr-un mit, care vine să fixeze astfel punctul de plecare al
cununii ca obiect etnografic în sfera folclorului. Cercetarea acestui obiect
în afara rosturilor și a mentalității ce l-a produs ar fi gratuită, lipsită
de sens. La rîndul ei, cercetarea aspectului pur folcloric al obiceiului
(credință, text, melodie — ele însele explicîndu-se reciproc) ar fi incom
pletă. Ea nu se poate dispensa, între altele, de sugestiile ce le oferă for
ma cununii, care păstrează, se pare, urme de cult solar și care, coroborate
cu textul unuia dintre cîntecele de secerat (Dealu Mohului) deschide
12 Coordonate etnografice : civilizația și cultura, București. 1930, p. 19, 59 — 60, 103,
13 Images d'éthnographie roumaine. București, 1928, p. 3 — 4
14 Ibid.
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perspective noi pentru înțelegerea semnificației ritului agrar în centrul
căruia se găsește, inclusiv a creației artistice ce intră în componența lui15.
Cristalizarea celor două discipline științifice, etnografia și folcloris
tica, cît și a unor subdiviziuni ale acestora (folcloristica literară, muzica
lă .. .) corespunde nevoii de aprofundare a diferitelor domenii și as
pecte ale culturii populare și a dat o seamă de rezultate foarte pozitive.
Nu e mai puțin adevărat însă că mergînd în continuare pe calea aceasta,
în direcția autonomizării diferitelor discipline, se poate ajunge cu ușu
rință la soluții inacceptabile din punct de vedere științific, la izolarea
arbitrară a unor fenomene, la ruperea legăturii lor organice, la pierderea
semnificației pe care numai întregul poate să o dezvăluie.
în fața acestei situații, problema pe care trebuie să ne-o punem cu
toată seriozitatea este aceea de a găsi cele mai bune soluții de conju
gare a tendinței de sondare în adîncime a fenomenelor, de specializare
așadar, cu tendința cealaltă, de lărgire a cadrului comparativ și de in
vestigare a fenomenelor de cultură populară în condiția lor autentică
de existență. în felul acesta vom putea evita și primejdia descriptivis
mului exagerat care pîndește uneori cercetările de specialitate în aceste
domenii. Problema se va putea rezolva însă deplin atunci cînd cerce
tarea materialului va fi abordată din unghiul de vedere etnologic,
cînd datele etnografiei și ale folcloristicii vor fi utilizate în scopul rea
lizării unor sinteze privind cultura populară. în vederea înfăptuirii aces
tui obiectiv și a ridicării pe o treaptă superioară a cercetărilor etnogra
fice și folcloristice e nevoie să ne preocupăm în mai mare măsură de for
marea viitoarelor cadre de specialiști, și paralel, de asigurarea unei mai
strînse colaborări a etnografilor și folcloriștilor, în special în acțiunile
de teren pe care le întreprind. Locul cercetărilor de profil folcloric sau
etnografic ar trebui să fie luat, credem, de cercetări complexe, folcloristico-etnografice, care să privească cultura populară a unei colectivități
în integritatea ei, în multitudinea aspectelor sub care se înfățișează și
în articulațiile strînse ce o caracterizează. Colaborînd direct în munca de
teren, acțiunea de culegere a materialului ar putea deveni într-o mă
sură incomparabil mai mare acțiune de cercetare.
Cît privește problema viitoarelor cadre de specialiști, credem că ea
trebuie să capete, în sfîrșit, o rezolvare corespunzătoare. S-a făcut, e adevărat, un mare pas înainte acum 25 de ani, prin introducerea în pla
nurile de învățămînt ale facultăților de filologie a unui curs de folclor
literar, a unui curs de folclor muzical pentru studenții conservatoarelor
de muzică și a unui curs de etnografie pentru studenții facultăților de
istorie. Viitorilor profesori de limba română, de istorie și de muzică li
se asigură astfel o cultură generală de specialitate absolut necesară
profesiunii alese. Durata acestor cursuri însă face ca ele să nu repre
zinte altceva decît un gen ide introduceri în respectivele ramuri de știin
ță. Spre deosebire de pildă de absolventul facultății de filologie care
15 în acest mod a înțeles să cerceteze problema Ion I. Ionică, Dealu Mohului, București,
1943.
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intră în cercetare într-un institut de profiil și care a beneficiat de o
pregătire lingvistică sau de istorie literară eșalonată pe parcursul a
patru ani de studii, absolventul care îmbrățișează cercetarea folcloristică
abia începe munca de formare în specialitate. Aceeași este și situația ab
solventului facultății de istorie și a conservatorului de muzică. Ținînd
seama de bogăția și vitalitatea creației noastre populare, de interesul tot
mai larg pe care îl stîmește în țară și străinătate ș'i totodată de sarcinile
importante care stau în fața cercetătorilor acestor domenii, credem că în
ființarea unor secții de specializare în învățămîntul nostru superior ca de
altfel pretutindeni în alte țări, se impune cu necesitate.Incă în timpul studii
lor universitare viitorii etnografi și folcloriști ar beneficia de o instrucție
complexă, orientată către principalele domenii ale culturii populare, formîndu-și astfel o concepție științifică corespunzătoare. în felul acesta
intrarea lor într-o instituție științifică de profil ar coincide efectiv și cu
intrarea lor în cercetare.

Dumitru Pop
ETHNOGRAPHIE UND FOLKLORE

Zusammenfassung

Bekanntlich gibt es Ungenauigkeiten im Gebrauch der Begriffe,
welche die verschiedenen Wissenschaftszweige bezeichnen, deren Gegen
stand die Volkskultur ist. Der Autor schlägt daher eine Reihe von
Klarstellungen vor, die ihm unabdingbar scheinen. Dazu zieht er sowohl
die neueren Gesichtspunkte aus der Fachliteratur in Betracht als auch
die Leistungen der rumänischen Forschung.
Bezüglich der Termini und Begriffe Anthropologie, Ethnologie und
Etnographie vertritt der Autor die Ansicht, dass sie in der von Claude
Lévi-Strauss u.a. gegebenen Auslegung aufgefasst werden müssen, mit
dem Hinweis, dass sie, trotz allem, drei selbständige Wissenschaftszweige
darstellen und nicht bloss „Etappen ein und derselben Forschung“ seien.
Auch ist der Verfasser der Meinung, dass man die etnologische Erfor
schung der Volkskultur mit grösserem Eife betreiben sollte, damit sie
das Niveau der ethnographischen Forschung in unserem Lande erreiche.
Im weiteren Verlauf der Arbeit befasst sich der Autor mit den
Begriffen Etnographie und Folklore. Zunächst zählt er die wichtigsten,
bis heute dem geäusserten Meinungen bezüglich dieser Begriffe auf undschliesst sich dann dem Standpunkt an, wonach man unter Folklore die Ge
samtheit des geistigen Volksgutes vertstehtnunabhängig dayon, ob es sich
un Kunstwerte handelt oder nicht, während die Etnographie die Gesam
theit der Sachgüter eines Volkes erforscht. Es wird ausserdem hervorge
hoben, dass Etnographie und Folklore Schwesterwissenschaften sind,
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jede mit eigenem Gegenstand und eigenen, spezialisierte Forschung
smethoden.
Trotz dieser notwendigen Abgrenzung ergeben sich in der praktischen
Erforschung des Materials recht schwierige Fragen, gerade deshalb weil
es eine enge Wechselbeziehung zwischen den geistigen Gütern und den
Sachgütern einer Volkskultur gibt. Unter diesen Umständen liegt die
Hauptaufgabe der ethngraphischen und folkloriistischen Forschung darin,
die günstigsten Lösungen für die Verbindung der folgenden, einander
entgegengesetzten Tendenzen zu finden: einmal eine in die Tiefe gehende
Erforschung einzelner Phänomene, zum anderen, eine Erweiterung der
vergleichenden. Erforschung der Volkskultur in all ihrer Vielschichtig
keit und in ihrer Authentizität. Diese Frage ergibt sich vornehmlich in
der praktischen Feldforschung, wo Etnographen und Folkloristen Zusam
menarbeiten müssen, um die Volkskultur in ihrem ganzen Umfang, in ihrer
Mannigfaltigkeit und ihrer Tiefe zu erfassen.
In engem Zusammenhang mit einer entsprechenden Entwisklung der
ethnologischen Studien spricht der Autor über Fragen der Ausbildung
zukünftiger Fachkräfte.
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PROBLEME MAJORE ALE CERCETĂRII ETNOGRAFICE
CONTEMPORANE ROMÂNEȘTI
Semicentenarul Muzeului etnografic al Transilvaniei oferă un prilej
de meditație mai profundă asupra drumului parcurs de etnografia româ
nească în această jumătate de veac și, totodată, și un prilej de exami
nare a stadiului atins de .etnografia românească în dezvoltarea sa, precum
și a problemelor majore care se impufi. a fi cercetate în etapa actuală
și într-o perioadă ulterioară apropiată.
Examinarea unor asemenea probleme tocmai în cadrul amplelor
manifestări științifice prilejuite de această aniversare capătă, după opi
nia noastră, o profundă semnificație și datorită faptului că aici la
Cluj, în acest centru al științei și culturii noastre, dezbătând astăzi pro
bleme fundamentale ale activității de investigație științifică a acestui
domeniu, realizăm pe deplin năzuințele unor eminenți înaintași ai
științei noastre, învățații români George Vîlsan și Romulus Vuia, care
au militat cu toată fermitatea încă acum o jumătate de secol pentru
afirmarea etnografiei ca știință de sine stătătoare, ca știință cu domeniu
propriu de cercetare. Aducem și în acest fel un omagiu plin de recu
noștință muncii rodnice desfășurate de înaintașii noștri, precum și de
colegii care le-au urmat pilda pînă azi, pe tărîmul cercetării, alcătuirii
și valorificării multilaterale a patrimoniulu'i civilizației și culturii noiastre
populare.
Tratarea unei problematici de natura celei pe care o supunem acum
atenției dvs. se poate înfăptui pe două planuri: 1) acela al examinării
principalelor probleme care se află în centrul cercetării etnografice con
temporane românești, și 2) acela al analizei stadiului actual al proble
maticii de cercetare sub forma unui bilanț cu scopul de a dezbate nece
sitatea unei reierarhizări a problemelor majore de cercetare ale acestui
domeniu pentru etapa actuală și cea următoare. Intrucît nu cu prea
multă vreme în urmă un asemenea bilanț de etapă a fost făcut, am dori
să ne oprim, pe scurt, asupra unora dintre problemele de bază ale cer
cetării etnografice românești în această etapă.
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Cercetările actuale pe tărâmul etnografiei se înfăptuiesc în țara
noastră în trei direcții principale:
1. — a studierii problemelor de teorie și metodologie a cercetării
etnografice;
2. — a cercetării patrimoniului culturii noastre populare tradițio
nale;
3. — a studierii procesului de evoluție a fenomenelor etnografice
contemporane.
Considerăm că este necesar să subliniem că cercetarea în domeniul
etnografiei trebuie concepută în așa fel încât rezultatele ei să servească
nemijlocit scopurilor de valorificare a culturii populare. De fapt, putem
afirma că o activitate care se înscrie organic în preocupările majore ale
cercetătorilor acestui domeniu, fie din cadrul institutelor de cercetare,
fie din cel al muzeelor etnografice, este aceea de valorificare, prin
mijloace și în forme variate, a rezultatelor cercetării etnografice con
crete, aceea de a pune aceste rezultate în slujba progresului actual al
dezvoltării culturii noastre socialiste.
Dintre problemele de bază care se află în prezent în sfera preocu
părilor de cercetare ale etnografiei românești, mai importante consi
derăm a fi următoarele:
1. — problemele de teorie și metodologie a cercetării etnografice;
2. — problemele privind etnogeneza poporului român;
3. — definirea trăsăturilor caracteristice fundamentale ale culturii
populare românești, specificul național al acesteia, raporturile reciproce
cu cultura naționalităților ‘conlocuitoare și a popoarelor vecine;
4. — conținutul procesului de evoluție al fenomenelor etnografice
contemporane în contextul dezvoltării social-economice și culturale a
României socialiste;
5. — problemele de muzeografie etnografică;
6. — problemele de istoriografie a etnografiei românești și a muzeo
grafiei etnografice românești.
Este pe deplin firesc ca ponderea pe care fiecare dintre problemele
de bază enunțate mai sus o are în activitatea de cercetare științifică
a diverselor instituții care abordează probleme ale acestui domeniu —
institute de cercetare sau muzee etnografice — să fie diferită. Deosebite,
atât prin substanța lor cit și ca volum, sînt și rezultatele obținute pînă
acum în studierea acestor probleme. Dar cum aceste rezultate sînt în
deobște bine cunoscute, nu credem că este necesar să insistăm asupra lor
în acest cadru. Am sublinia doar că în rezultatele remarcabile în cerce
tarea etnografică a problemelor privind locuința, arhitectura populară,
ocupațiile principale ale poporului român, meșteșugurile, instalațiile teh
nice țărănești, costumul popular, arta populară, muzeografia etnografică
și istoriografia etnografiei românești și-au adus aportul în acest ultim
sfert de veac etnografi de ,prestigiu din toate centrele țării — Romulus
Vuia, Ion Mușlea, Julius Bielz, Tancred Bănățeanu, Vaier Butură,
Nicolae Dunăre, Gheorghe Focșa, Marcela Focșa, Viorica Pascu, Herbert
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Hofmann, Comei Irimie, Kăroly Kos, Teodor Onișor, Paul Petrescu,
Georgeta Stoica, Romulus Vulcănescu, Boris Zderciuc, Ion Vlăduțiu ș.a.
Dacă examinăm substanța și volumul studiilor publicate pînă acum
se pot trage, după opinia noastră, trei concluzii deosebit de importante.
Prima concluzie: există cîteva domenii ale culturii populare din
țara noastră care au fost analizate mai pe larg în lucrări de specialitate
publicate și care în acest fel au ajuns să fie mai bine cunoscute atît în
literatura etnografică românească, cit și în cea din alte țări; aceste do
menii îmbrățișează cu deosebire arhitectura populară și locuința, păstorrtul, meșteșugurile artistice, portul popular tradițional, arta populară.
A doua concluzie: lucrări de sinteză tematice sînt extrem de puține,
cu toate că pe anumite teme s-au întreprins investigații etnografice de
adîncime și s-au publicat numeroase studii și articole. Urmează ca de
acum încolo să fie elaborate sinteze leu privire la evoluția portului
popular românesc, la caracterele specifice ale arhitecturii populare româ
nești și locul ei în arhitectura populară din sud-estul european, la carac
teristicile etnografice ale ocupațiilor tradiționale ale poporului român
■—■ agricultura, creșterea animalelor, viticultura etc. —,-la rolul și spe
cificul meșteșugurilor populare de pe teritoriul țării noastre, la ingenio
zitatea instalațiilor tehnice țărănești de la noi, precum și sinteze cu pri
vire la specificul obiceiurilor și datinilor legate de ciclul familial, al
obiceiurilor calendaristice ș.a.
A treia concluzie: în investigarea etnografică la scară națională a
principalelor domenii ale culturii noastre populare, cu deosebire a latu
rilor lor tradiționale, inclusiv a aspectelor asupra cărora s-a publicat
mai mult, ne rămîne încă mult de făcut. Cercetarea noastră etnografică
trebuie să ajungă să cuprindă fiecare fenomen de cultură populară, atît
în evoluția lui istorică și în răspîndirea lui teritorială la nivelul întregii
țări, cît și în raporturile sale cu cultura naționalităților conlocuitoare
și a popoarelor vecine.
Acest stadiu al cunoașterii realității etnografice din țara noastră
explică pe deplin pentru ce anume una din problemele majore ale cer
cetării etnografice in această etapă o constituie definirea trăsăturilor
caracteristice fundamentale ale culturii populare românești, a specificului
ei național, a influențelor sale reciproce cu cultura altor popoare, și, tot
odată, pentru ce anume această problemă a devenit prioritară și a fost
imperios necesar să fie abordată în cadrul unei lucrări de amploare
națională și anume aceea a Atlasului etnografic al României.
Dată fiind deci ponderea pe care o ocupă în cadrul programului de
cercetări pe tărîmul etnografiei în momentul die față două din problemele
de bază enunțate mai sus, în cele ce urmează vom insista mai întîi
asupra cercetării culturii populare tradiționale din țara noastră în
cadrul Atlasului etnografic al României și, în al doilea rînd, asupra
studierii procesului de evoluție a fenomenelor etnografice contemporane.
Avînd în vedere faptul că în literatura noastră de specialitate au
apărut pînă acum mai multe studii și articole cu privire la alcătuirea
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Atlasului etnografic al României1, că au fost supuse astfel spre dez
baterea opiniei științifice din țara noastră, vom insista asupra unor laturi
mai puțin examinate în literatura noastră de specialitate.
O primă problemă, asupra căreia am vrea să insistăm, este aceea a
însemnătății pe care o are întreaga. cercetare legată de alcătuirea atla
sului nostru pentru cercetarea etnografică contemporană. Este bine cu
noscut că teoriile moderne aplicate în .analiza materialului etnografic
reclamă îndeobște un mare grad de comparabilitate științifică a materia
lului vehiculat. Multe din cercetările etnografice concrete care verifică
o ipoteză sau alta nu pot acoperi, în mod firesc, decât zone foarte res
trânse, luate ca eșantion. Nu de puține ori rămîne deschisă întrebarea
dacă zona sau microzona aleasă a fost într-adevăr cea mai reprezentativă
și dacă în altă parte a țării, o altă zonă sau microzonă nu ar fi întru
nit condiții mult mai optime pentru efectuarea cercetării respective.
La o asemenea stare de lucruri contribuie, desigur, într-o anume
măsură, și inegala cunoaștere a realității etnografice actuale precum și
a trăsăturilor caracteristice locale ale diverselor domenii ale culturii
noastre populare de pe întreg cuprinsul țării.
La umplerea acestor goluri, la definirea și clarificarea problemelor
privind trăsăturile caracteristice locale și comune întregii culturi populare
românești, considerăm că ancheta generală de teren pentru atlas pre
cum și analiza materialelor etnografice acumulate, vor aduce contribuții
substanțiale. în acest context își capătă deplina ei valoare științifică
concepția pusă la temelia alcătuirii Atlasului etnografic al României de
a culege întreg materialul etnografic în cadrul unei anchete generale
de teren, pe bază de criterii unitare pentru întreaga tematică a atla
sului, cu o metodologie de lucru unitară, de către aceleași colective de
cercetători (din cadrul instituțiilor de cercetare și a muzeelor de spe
cialitate), de la aceleași categorii de vîrstă de informatori, dintr-o rețea
1 în Revista de etnografie și folclor s-au publicat numeroase studii pe această temă.
Revista a publicat două numere speciale consacrate acestei teme, primul în 1969 după care au
urmat alte articole cu aceeași problematică. în numărul special al revistei 6/1969 au apărut
studiile: Ion G o 1 i a t, Atlasul etnografic al României', Cornel Irimie, Aspecte
ale zonării în Atlasul etnografic al României', Cornelia Belcin și Alexandru
Popescu, Aplicațiile eșantionării în realizarea Atlasului etnografic al României ; Paul
Simiones cu, Cartografierea — sistem de reprezentare a fenomenelor corelate — în unelediscipline sociale ; I o n Ghinoiu, Criterii de selectare a localităților de anchetat pentru A .E.R. ;
Paul Petrescu, Despre înregistrarea construcțiilor în atlasele etnografice ; Ioana
Maria Milcu, Despre structura tematică a atlaselor etnografice naționale și internaționale.
Ulterior s-au mai publicat de asemenea studiile : R. Vulcănescu, Conceptele de reprezen
tare cartografică în etnografie : scheme, tipuri și modele în Revista de etnografie și folclor, tom. 15,
1970, nr. 4; I. Ghinoiu, Probleme ale fixării rețelei — anchetă pentru A.E.R. în Revista
de etnografie și folclor, tom. 16, 1971, nr. 3; Radu Octavian Maier, Unele probleme
ale cartografierii în A.E.R. în Revista de etnografie și folclor, tom. 16, 1971, nr. 4. Cel de al
doilea număr special consacrat acestei teme a apărut în 1971 și cuprinde următoarele studii
și materiale: Ion Vlăduțiu, Principii și metode de realizare a Atlasului etnografic al României ;
Paul Simionescu, Implicații structuraliste ale isogramei etnologice ; Din chestionarele
— machetă ale Atlasului etnografic al României [Agricultura de Romulus Vulcă
nescu, Paul Simionescu și Georgeta Moraru-Popa și Obiceiuri calen
daristice de Germina Comănici).
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de localități stabilită pe baza acelorași criterii și care cuprinde toate
microzonele etnografice ale țării.
Este, credem, evident că cercetarea preconizată pentru realizarea
Atlasului etnografic al României răspunde astfel, implicit, cerințelor
cercetării etnologice moderne. Pentru aceasta din urmă, materialele și
cercetările din cadrul atlasului etnografic vor sluji mai ales ca punct de
plecare pentru examinarea, aprofundarea și verificarea unor teorii, pen
tru analiza unor probleme cu ajutorul celor mai moderne mijloace de
investigație științifică. Iar ajungerea la un asemenea stadiu în cercetarea
etnografică românească ni se pare un obiectiv foarte important. Prin
urmare, este, credem, limpede că — fără a supraevalua însemnătatea
cercetărilor pentru înfăptuirea atlasului nostru — ele trebuie totuși
privite la dimensiunea semnificațiilor reale pe care trebuie să le capete
pentru cercetarea etnografică românească modernă și, în consecință, ele
trebuie să fie realizate la nivelul cerințelor acesteia.
O altă problemă asupra căreia credem că este momentul să insistăm
este aceea a imperativului de a culege materialul etnografic în cadrul
anchetei generale de teren pentru atlas într-o secvență de timp care să
nu depășească următorii cinci-șase ani. Considerentele care determină o
asemenea cercetare (intensivă, mai ales dacă ținem seama de cuprinderea
tematică, deși selectivă, a atlasului nostru) sînt multiple.
In primul rînd trebuie să ținem seama de faptul că formele tra
diționale ale multor fenomene de cultură populară care acum cinci-șase
decenii predominau, astăzi devin din ce în ce mai rare. Este în afară
de orice îndoială că surprinderea și studierea lor „pe viu“ înlesnește
extrem de mult înțelegerea și analiza fenomenelor respective. Ori, este
evident că orice lungire în timp a culegerii de date concrete pentru
atlas mărește eventualitatea de a nu mai găsi multe din formele tradi
ționale ale civilizației și culturii noastre populare.
în al doilea rînd, încheierea anchetei generale de teren într-un
anume răstimp de ani crează posibilitatea de a culege materialul con
cret (și avem în vedere îndeosebi cel privind formele tradiționale sau
arhaice de civilizație și cultură populară) de la informatori aparținînd
acelorași categorii de vîrstă și, deci, cu o cunoaștere aproximativ simi
lară a fenomenului etnografic concret într-o anumită etapă a sa de evo
luție, și cu o viziune aproximativ similară asupra perioadelor istorice în
care se situează fenomenele studiate și inclusiv asupra dinamicii lor
pînă în etapa actuală.
în al treilea rînd, realitatea etnografică a zilelor noastre ne-o dove
dește că adesea generațiile tinere, actuale, ignorează cu totul multe
aspecte străvechi, arhaice, de cultură populară, care dispar odată cu
dispariția oamenilor mai în vîrstă din sate, dar care au o valoare cu
totul excepțională pentru istoria culturii noastre populare, pentru recon
stituirea modului de viață specific unor epoci trecute din istoria poporului
nostru. Trebuie să privim cu mult realism starea actuală de lucruri și
să consemnăm cit mai detaliat posibil, cu ajutorul informatorilor din
generațiile mai vîrstnice toate elementele străvechii noastre culturi popuAnuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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lare, să reconstituim cu ajutorul lor datinile și obiceiurile ce au supra
viețuit pînă în prima jumătate a secolului nostru, să alcătuim deci pe
cit posibil, pe bază de fapte, o imagine cit mai cuprinzătoare a culturii
noastre populare atît din perioada de sfîrșit de veac XIX și primele
decenii ale secolului nostru, cît și dintr-o vreme anterioară acesteia.
Trebuie să fim conștienți că generațiile de etnografi care ne vor ur
ma nu vor mai putea umple eventualele goluri care ne scapă nouă, actuale
generații, și că avem obligația de a depune tot efortul pentru a culege,
științific, în cadrul acestui program de cercetare a culturii populare
românești — căci astfel poate fi definită acțiunea de alcătuire a Atlasului
etnografic al României — toate faptele etnografice semnificative pentru
istoria culturii noastre populare.
Este potrivit să ne oprim aici și asupra unei alte probleme, anume
aceea a locului pe care cronologia {aptelor îl ocupă în concepția de rea
lizare a atlasului nostru. Atlasul etnografic al României nu poartă în
titlul său și specificația „istorico-etnografic“. Aceasta nu înseamnă însă
că elementele etnografice ar fi consemnate în cadrul anchetei generale
de teren și apoi preluate și analizate numai în stratigrafia lor geografică.
Credem, pornind de la o atentă analiză a izvoarelor etnografice de
care dispunem că se pot consemna pe hărți toate aspectele majore ale
culturii noastre populare tradiționale din primele decenii ale veacului
nostru. în același timp fiecare fenomen trebuie studiat în evoluția lui
istorică, expunînd și demonstrînd, aceasta pe larg în volumele de comen
tarii ce însoțesc hărțile.
Nu este exclus ca pentru anumite elemente etnografice să putem
întocmi mai multe hărți care să înfățișeze dinamica elementului res
pectiv și anterior perioadei menționate și în etapele următoare pînă în
ziua de astăzi. Aceasta constituie însă doar una din modalitățile carto
grafice de a ilustra evoluția elementului în cauză. Atunci cînd vorbim
de locul pe care-1 ocupă principiul cronologic în concepția de realizare
a atlasului nostru avem în vedere faptul că orientarea cercetării este
axată pe temeiul concepției materialismului dialectic și istoric și, în
consecință, în cadrul anchetei generale de teren trebuie să se acorde
maximum de atenție fixării în timp a fenomenelor cercetate, a evoluției
lor, a dinamicii lor pînă în prezent. Drept urmare, în toate cazurile în
care există posibilitatea de a se face precizări, este necesar să se con
semneze și să se descrie pe larg toate fenomenele care s-au putut men
ține ca supraviețuiri, ca relicve, pînă în primele decenii ale veacului nos
tru sau chiar mai tîrziu, ori cele care se pot consemna a fi existat anterior
acestei perioade.
Considerăm că va trebui să acordăm o mare atenție consemnării
foarte riguroase a circulației fenomenelor de cultură populară în ultima ju
mătate de secol pentru că în această perioadă au avut loc mutații însemnate
pe planul extinderii geografice a unor datini, obiceiuri, elemente ale
culturii materiale etc., care astăzi sînt considerate de către generațiile
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tinere actuale drept străvechi datini șl obiceiuri locale. Exemple în acest
sens sînt mai multe; ne mărginim însă să amintim extinderea uratului
cu plugușorul sau a unor jocuri cu măști de Anul Nou.
Avem satisfacția de a releva că ideea unei ample munci colective
pentru realizarea Atlasului etnografic al României a găsit ecoul necesar
și în rîndul colegilor din muzeele etnografice și, de asemenea, o largă
înțelegere din partea conducerii Consiliului Culturii și Educației Socia
liste, a tovarășilor vicepreședinți Tamara Dobrin și loan Jinga. Urmează
ca această lucrare să fie inclusă și în planul de cercetare al unor muzee
etnografice, asigurîndu-se ca un număr de muzeografi în următorii
cinci-șase ani să poată să participe cu regularitate, în fiecare an, la
cercetările de teren pentru atlas, precum și la prelucrarea anumi
tor teme.
Avem convingerea că ideea de a se alcătui în această etapă un
inventar al tuturor materialelor etnografice din muzeele țării pe bază de
fișă științifică unitară, precum și de a întreprinde o acțiune sistematică
ca în cursul investigațiilor concrete din cadrul anchetei generale de teren
să se întocmească fișe-semnal ale tuturor obiectelor etnografice de inte
res muzeografic, care ar urma să îmbogățească patrimoniul culturii
noastre populare tradiționale, va găsi un ecou și sprijin larg și în rîndul
muzeografilor.
îngăduit să-mi fie să închei cele cîteva considerații pe marginea
uneia dintre problemele majore ale cercetării etnografice contemporane
românești cu o paralelă, cu o comparație ce are dimensiunile unei jumă
tăți de secol. „Salvarea materialului etnografic“, considerată acum vreo
cinci decenii ca una din sarcinile importante ale acelei epoci de către
înaintașii noștri, se înfăpuiește astăzi în condițiile realizării unei lucrări
fundamentale asupra evoluției culturii noastre populare, la nivelul și
exigențele cercetării etnografice contemporane, cu mijloacele moderne
aplicate în aceste cercetări, și cu un larg colectiv de specialiști ai acestui
domeniu al științei. Toate acestea au devenit posibile datorită sprijinului
consistent dat de către partidul și statul nostru promovării cercetărilor
etnografice în țara noastră.
Studierea procesului actual de evoluție a fenomenelor etnografice
constituie o altă problemă majoră de cercetare a etnografiei românești
în această etapă. Relevăm faptul că cercetarea fenomenului etnografic
contemporan, deși a căpătat în ultimii trei ani o extindere considerabilă,
ea se află totuși la începuturile sale. O cercetare de acest gen, efectuată
de un colectiv al Institutului de etnografie și folclor, urmărește feno
menul creației plastice populare contemporane, căutând isă surprindă
modalitățile de valorificare a tradiției îndeosebi în creația meșteșuga
rului și creatorului popular de azi, să definească structura căilor de cir
culație a valorilor de cultură populară în perioada actuală, să examineze
cum acționează relația producător-consumator în făurirea bunurilor uti-
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litare și estetice de către meșteșugar și creator popular, cum acționează
această relație asupra promovării autenticului în arta populară contem
porană, și încearcă, totodată să definească rolul pe care-1 pot avea
instituțiile cultural-educative de masă și muzeele etnografice în promo
varea tradiției în domeniile menționate și în general în stimularea
creației populare în etapa actuală.
O asemenea examinare a tuturor aspectelor pe care le implică
abordarea sub raport etnografie a fenomenului actual de civilizație
și cultură populară dovedește nu numai preocupări de natură strict
teoretică ale etnografilor români ci și o luare de atitudine în favoarea
aplicativității rezultatelor acestui domeniu în dezvoltarea culturii popu
lare românești, în slujba progresului actual al culturii noastre. Credem
deci, așa cum am mai relevat această idee, că cercetarea etnografică
românească trebuie direcționată nu numai spre trecut, >spre studierea
laturilor tradiționale ale culturii noastre populare, ci și spre prezent,
ancorîndu-se cercetarea etnografică și în contemporaneitate, studiindu-se fenomenul etnografic contemporan din unghiul propriu al științei
etnografice și cu mijloacele ei de investigație concretă.
Am menționa, ca preocupări în această direcție, cercetările unor
colective ale Institutului de etnografie și folclor, etnografi și folclo
riști, care studiază în prezent o seamă de probleme cu privire la pro
cesul de integrare a elementelor tradiționale, la evoluția fenomenului
etnografic și folcloric în condițiile urbanizării și industrializării, la influ
ența mijloacelor de comunicație cu masele asupra fenomenelor de viață
materială și spirituală, precum și unele probleme privind nevoile și
aspirațiile culturale ale unor colectivități rurale și urbane.
Nu credem că mai trebuie subliniat faptul că investigația etno
grafică pornește de la observarea și fixarea fenomenului de trai și cul
tură populară aflate în realitatea vie din zilele noastre. Această stare de
lucruri însă subliniază, odată mai mult, ideea că cercetarea etnografică
nu trebuie să se oprească numai la studierea fenomenului tradițional,
ci trebuie să înglobeze în cîmpul ei de preocupări procesul complex al
evoluției actuale a culturii populare.
Considerăm că o temeinică cunoaștere a tradiției, a structurii feno
menelor culturii populare tradiționale pune etnografia în situația de a
da răspunsuri competente, de mare eficiență, asupra unor probleme de
bază ale evoluției actuale și de perspectivă a fenomenelor de cultură
populară.
Abordînd și o asemenea tematică, perfecționînd continuu metodo
logia cercetării fenomenelor contemporane, etnografiei românești i se
deschid noi perspective ample de cercetare și, în acest fel, știința etno
grafică din țara noastră își va îndeplini mai bine rosturile, contribuind
în mod activ la propășirea culturii noastre în etapa contemporană.
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PROBLÈMES PRIMORDIAUX DE LA RECHERCHE
ETHNOGRAPHIQUE ROUMAINE DE NOS JOURS

Résumé
Au debut l’auteur souligne le fait que la recherche éthnografique en
Roumanie se développe aetuelement dans trois direction principales :
a. l’études des problèmes de la théorie et méthodologie; b. l’étude du
patrimoin de la culture populaire traditionelle; c. l’étude du processus
des phénomènes éthnografîques contemporaines. Il relève quelques
problèmes fondamentales de cette étape dont: 1. les problèmes de la
théorie et méthodologie; 2. les problèmes concernant l’èthnogénèse du
peuple roumain; 3. la définition des traites fondamentaux caractéristi
ques pour la culture populaire roumain, le spécifique national de cette
culture, les raports avec la culture des nationalitées cohabitants et des
peuples voisins; 4. l’évolution des phénomènes ethnografiques contem
porains; 5. les problèmes de la muséologie ethnografique; 6. les pro
blèmes d’historiographie éthnografique et muséographique roumain.
Après l’auteur donne les arguments concernant la prioritée de l’Atlas
ethnographique de la Roumanie comme l’une des problèmes prioritaires
de la recherche de cette étape; après il fait l’analyse concernant l’im
portance de l’atlas pour la recherche roumain contemporaine, la nécessite
d’aqueillir les donnés du terrain dans une certaine période du temps;
après il insiste aussi sur l’application du principe cronologique et sur
l’idée d’une inventaire des touts les matériaux éthnografique's des musées
et aussi sur les problèmes concernant l’étude des phénomènes éthnografiques contemporaines.

5 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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CONTRIBUȚIA
MUZEELOR ETNOGRAFICE TRANSILVĂNENE
LA CUNOAȘTEREA ȘI VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL POPULAR ÎN OPERA
DE INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE SOCIALISTĂ
Prof. dr. doc. Mihai Pop: Conform temei acestei mese rotunde, va tre
bui să discutăm în legătură cu cunoașterea patrimoniului și apoi în le
gătură cu valorificarea lui pe cale științifică și pe calea expozițiilor de
diverse feluri. Vom vedea în ce măsură œle două lucruri pot să fie
separate, adică dacă cercetarea științifică poate fi separată de valori
ficarea prin expunere și ghidaj și apoi -ce trebuie să facem -ca să nu
ajungem la plafonarea operei noastre educative, la o anumită schema
tizare a ghidajul-ui. Avî-nd în vedere că la noi în țară, toți cei care lu
crează în muzee sînt meniți să contribuie la această muncă educativă,
ei trebuie să adîncească cît mai mult lucrurile, să transmită tot ce știe
colectivul, nu tot ce știe fiecare în parte. Din punct de vedere al modu
lui de expunere, muzeele noastre sînt foarte avansate. întrebarea mea
este dacă acest mod de a expune foarte frumos lucrurile nu este uneori
în detrimentul unei înțelegeri mai adînci, adică dacă nu cumva acordăm
prea multă atenție aspectelor estetice și neglijăm o serie de probleme cul
turale, istorice, de mod de viață, de comportament, de sistem social, din
care oamenii ar putea să învețe mai mult decît din frumos? Eu nu sînt
împotriva frumosului, dar cred că -excesul de frumos nu servește edu
cației maselor. Viața cotidiană pune alte probleme și stricăm oarecum
lucrurile făcîndu-i pe oameni să evadeze din această viață cotidiană în
frumos și nepunîndu-le alte probleme, care — dacă le-ar cunoaște și
le-ar discuta — poate că i-ar ajuta mai mult în munca, în comporta
mentul lor.
Gheorghe Bodor: Mă voi opri foarte pe scurt asupra uneia dintre proble
mele enunțate de tov. prof. Mihai Pop și anume aceea a felului cum
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prezentăm în expozițiile noastre un material etnografic, dacă nu cumva
începem ,să păcătuim prin prezentarea estetică a lui. Dacă am avea po
sibilitatea să trecem acum prin cîteva expoziții etnografice reprezenta
tive făcute în cursul anilor, am putea constata acest lucru. Există
această tendință, de care cred că nu se fac vinovați atît muzeografii, cît
arhitecții care proiectează expozițiile, care înclină să scoată în evidență
de cele mai multe ori mobilierul și nu obiectele. în felul acesta ajungem
la situația cînd în expoziții se prezintă din ce în ce mai puține obiecte
și din ce în ce mai mult cristal! și material plastic. Dacă lucrul acesta
va evolua în felul în care el este prezent astăzi, am putea ajunge la o
expunere estetizantă. Vreau să mă refer la expoziția de la Cluj. Ea
urmărește în mod științific evoluția însăși a societății. Sînt prezente ocu
pațiile, meșteșugurile, arta populară, obiceiurile ș.a.m.d. Deci, simpla
enumerare a temelor diferitelor săli ne dă satisfacția că s-a urmărit
în mod foarte științific o expunere de calitate. După părerea mea, mo
bilierul expoziției de la Cluj putea să fie totuși mai puțin încărcat. în general
vorbind, această încărcătură este în detrimentul prezentării pieselor.
Cred că trebuie să ne ferim de acest lucru și să lăsăm, așa cum a făcut
de altfel muzeografia românească, să se vadă obiectul și mai puțin mo
bilierul, cristalul și celelalte. Să expunem acele piese care rezolvă, dau
răspunsuri la întrebările pe care și le pune în mod firesc vizitatorul
și ni le punem și noi. Foarte multe piese rămîn înafara expozițiilor pen
tru că nu le găsim loc într-o tematică care se alcătuiește ținîndu-se sea
ma poate într-o măsură prea mare de cerințele spațiului și ale mobilieru
lui de expunere. Uneori, piese valoroase nu ,au posibilitatea să fie vă
zute și să influențeze, să impresioneze vizitatorul pentru că, în ultimă in
stanță, acesta este rostul expunerii: vizitatorul să Învețe ceva, și să în
vețe — ca să zic așa — odihnindu-se.
Prof. dr. Dumitru Pop. Tot în legătură cu problema care s-a discutat
pînă acum, aș vrea să spun și eu că această tendință estetizantă este pre
zentă în general în activitatea etnografilor și folcloriștilor și ea este im
pusă foarte adeseori de cercuri situate înafara specialiștilor. Și cînd este
vorba de activitatea didactică există credința, din partea celor care
stau înafara specialiștilor dar stau în apropierea lor, organizatoric-administrativă, de pildă că un curs de folclor trebuie să
prezinte fenomenul estetic popular, deci literatura populară
în aspectele ei estetice, pierzîndu-se din vedere ceea ce această literatură
populară — care trebuie integrată în orice caz în fenomenul de fol
clor în general — are ca elemente semnificative. Adică, folclorul pe noi ne
interesează nu numai ca fenomen estetic, ci și ca fenomen complex. Tot
așa și când este .vorba de etnografie: nu ne interesează numai ca frumu
sețe a obiectului artei populare. Arta aceasta populară are și ea semnifi
cațiile ei, are și ea un conținut al ei, se leagă de o anumită mentalitate,
este stratificată istoric ș.a.m.d. Eu sînt foarte mulțumit de ceea ce spu
nea tov. director Bodor în legătură cu păcatul pe care-1 au arhitecții.
Am fost martorul organizării ultimei expoziții a Muzeului etnografic al
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Transilvaniei și a unor dificultăți care s-au ivit în legătură cu ea. într-adevăr, există această tendință de a încărca nejustificat expoziția cu
piese de mobilier. Cred că există aci două aspecte: nu numai că organi
zarea unei asemenea expoziții este mai costisitoare, dar ochiul cade vrînd
nevtînd mai mult pe mobilier și mai puțin pe obiecte. Eu cred că mobi
lierul ar trebui să fie cît mai simplu posibil, în așa fel încît să nu atragă
atenția vizitatorului ci toată atenția să se concentreze asupra exponatelor,
adică asupra .obiectelor etnografice care se expun.
Cred că o altă problemă care se pune .în legătură >cu valorificarea
prin expunere este găsirea spațiilor cît mai largi pentru exponatele pro
priu zise. Se știe că și aci ,1a Cluj, și cred că în toate muzeele din țară,
în expoziții există o cîtime neînsemnată din zestrea diferitelor muzee,
zestre care doar din cînd în cînd începe să pătrundă în cîte o expozi
ție. Cred că va trebui să ne preocupe pe toți problema lărgirii cadrului,
a posibilităților de expunere. ,Și œed că s-ar putea realiza cu destulă
ușurință în condițiile în care accentul nu ar cădea pe mobilier care este
atît de costisitor, ci pe spațiul de expunere propriu zis. Și aci, de pildă,
e programată construirea unui pavilion în curte, pe dare l-am dori foarte
modern, cu mai multe nivele, un spațiu care într-adevăr să dea posibi
litatea să punem în valoare un material foarte bogat față de ceea ce
s-a putut expune pînă acum. Există apoi încă o problemă: ar trebui ca
în fiecare muzeu etnografic să existe o expoziție cu caracter general care
să fie deschisă tuturor vizitatorilor — mă gîndesc în primul rînd la tu
riștii care trec prin marile orașe — dar alături de această expoziție de
bază să existe posibilitatea organizării unor expoziții tematice, mai spe
cializate.
Tereza Mazes: Cred că frumosul și științificul nu sînt două probleme in
compatibile și se pot foarte bine soluționa în cadrul aceleiași expoziții.
Sînt convinsă și susțin că expoziția trebuie să fie frumoasă, fiindcă ală
turi de educația științifică a oamenilor muncii avem obligația să satis
facem și să contribuim la educația estetică a lor. Expoziția trebuie deci
să fie frumoasă, dar numai în măsura în care ea servește latura științifică
numai în măsura în care poate să susțină intențiile științifice ale muzeo
grafului. Ceea ce consider eu foarte important este ca muzeograful să nu
lase din mînă organizarea!, el să fie conducătorul expoziției și nu arhitec
tul. Muzeograful este acela care -concepe planul tematic al expoziției,
arhitectul crează spațiul pentru acest plan. Muzeograful în continuare
reprimește -acest spațiu creat de -arhitect. Ceea ce trebuie să cerem noi
de la -arhitect este să creeze un -cadru neutru de expunere, un mobilier
impersonal, deci cerem prezența unui arhitect care să înțeleagă intențiile
muzeografului și care să știe că nu î. se cere altceva decît să asigure pu
nerea în valoare a obiectelor. Desigur că fiecare om vrea să se impună,
ori tocmai arhitectul este acela care trebuie să rămînă în umbră. Este
foarte greu să cerem unui om un astfel d-e lucru, însă arhitectul care
poate să sprijine organizarea unei expoziții este acela care poate să
rămînă în umbră și care poate -să satisfacă toate intențiile științifice ale
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muzeografului, de a pune în valoare obiectele. Or, eu ered că aceasta este
posibil, cred că expoziția din Oradea, a Muzeului Țării Crișurilor a reușit
să îmbine aceste două laturi ale problemei, a reușit să creeze un cadru
estetic, neutru, în care vizitatorii se simt bine și au posibilitatea să
contemple liniștit obiectele expuse și în care pot să urmărească toată
linia tematică pe care a urmărit-o la rîndul lui organizatorul expoziției,
în ceea ce privește latura cealaltă a problemei, pe care a ridicat-o tov.
Dumitru Pop, de a valorifica cit mai intens colecțiile muzeului, sînt și
eu de acord. într-adevăr, expoziția nu reprezintă decît un procent in
fim din colecția muzeului, în cazul Muzeului din Oradea cam 15o/0. Bi
neînțeles, îndatorirea noastră este să culegem tot ce este valoros, pe
de o parte pentru a salva aceste valori culturale, pe de altă parte pentru
a le putea valorifica în lucrări științifice, dar trebuie să găsim și moda
lități pentru a le pune la dispoziția publicului larg. Acest lucru nu se
poate realiza, într-adevăr, prin expoziția de bază, dar se poate realiza
prin expozițiile tematice, care se pot organiza temporar și prin expoziții
itinerante. Am introdus și noi anul acesta, în cadrul muzeului organi
zarea unor expoziții itinerante pe anumite teme, atît la Secția de is
torie cit și la cele de artă și etnografie, expoziții care sînt programate
pe cîte 3—4 săptămîni în cadrul județului și prin care se asigură o
educație estetico-științifică a unor oameni care n-au avut pînă acum po
sibilitatea să ajungă în centrul județului. La început, am trimis aceste
expoziții în localități mai mari, la casele de cultură și în continuare la
căminele culturale unde se poate asigura securitatea obiectelor.
Pompei Mureșan: Aș vrea să mă refer la problema pusă în discuție de
către tov. profesor Mihai Pop și anume: cercetarea științifică a patrimo
niului în conexiune firească cu munca de îndrumare și de educare a
maselor de vizitatori. Părerea mea este că în muzee trebuie să se facă o
cercetare extrem de intensă pentru ca, așa cum s-a spus, să nu ajungem
la un moment dat să ne plafonăm și șă ne rezumăm în cele din urmă la
un ghidaj învățat aproape pe de rost, recitat fără nici o vibrație și care
alunecă peste conștiințele vizitatorilor nelăsînd nici o urmă. Fiindcă ne
găsim în Transilvania, cred că o latură importantă a cunoașterii patri
moniului este aceea a studierii interferențelor etnice, de oare aș vrea
să mă ocup mai pe larg. în munca de îndrumare și educare a vizitato
rilor, ele pot fi folosite foarte bine pentru a demonstra că masele popu
lare de diverse naționalități au trăit în cea mai bună pace și înțelegere
împrumutîndu-și una alteia o serie de elemente culturale fără să-și pună
probleme, cum au făcut mai tîrziu unii specialiști din etnografie. Să încep
însă cu definiția interferențelor, rugîndu-vă în același timp să mă scuzați
dacă o reamintesc, citînd-o din Dicționarul limbii române literare con
temporane, după care interferența este un „fenomen de suprapunere și
compunere a efectelor a două sau mai multe mișcări vibratorii — unde
sonore, luminoase etc. — provenite din surse diferite; intensificare sau
slăbire reciprocă a intensității undelor prin suprapunerea lor“. Deci,
după definiția din Dicționarul amintit, am avea de discutat despre anu
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mite categorii de fenomene și obiecte etnografice aipărute în timp la di
ferite grupe etnice ca rezultat al suprapunerii unor influențe sau aporturi
culturale străine peste uin arhetip propriu pentru a marca în .cele din ur
ma un salt calitativ exprimat printr-un produs de compunere sau fuziu
ne. în acest produs, fie că se disting încă diferitele contribuții ceea ce
ar însemna că procesul este de dată recentă, fie că nu se mai pot deosebi
elementele etnice prezentîndu-se, astfel, ca o sinteză definitivă, ceea
ce demonstrează un proces de asimilare extrem de vechi și — în ultimă
instanță — un facies sau specific ce aparține de acuma în întregime be
neficiarului. Deci, în ultimă analiză, cred că nu este vorba despre altceva
decît despre împrumuturi interetnice, dar vorbind despre împrumuturi
trebuie să fim foarte atenți pentru a nu păcătui față de adevăr și obiecti
vitate, în general, sau în modul arătat de B. Petriceicu Hașdeu care —
ocupîndu-se de etimologia cuvintelor „altiță“ și „pahă“ — scria că „e
foarte posnașă metoda acelora cari, oricînd una și aceeași vorbă se gă
sește totodată în graiul românesc și la vreunul din popoarele învecinate,
se grăbesc a susține că românii au împrumutat-o de la alții, ca și cînd
numai de la români nemine nu putea să împrumute nemica“. Este inu
til să precizăm că savantul nu voia să afirme prin această că poporul romîn n-ar fi împrumutat 'nimic de la etniile cu care a venit în contact în
decursul timpurilor. Și cred că nu greșesc niici atunci cînd susțin că sa
vantul nu se putea gîndi să nege o realitate deoarece — cu pasiunea lui
pentru lingvistică — el știa prea bine că împrumuturile și interferențele
nu pot fi negate în primul rînd pentru că este firesc și logic ca ele să
existe în cazul etniilor trăitoare în cuprinsul aceluiași teritoriu sau în
vecinătate, apoi pentru simplul motiv că — în unele cazuri — aceste inteferențe încă nu s-au topit definitiv într-o sinteză astfel că elementele
primite pot fi identificate, oricum, foarte ușor.
Voi încerca să analizez în continuare ceea ce s-a suprapus peste
unele arhetipuri din patrimoniul cultural românesc, apoi ceea ce s-a
suprapus -din patrimoniul nostru peste cultura altor etnii. Astfel, din
cercetările de teren întreprinse în vara aceasta și din bibliografia con
sultată, am constatat — de exemplu — că românii din Sătmar și din
Țara Oașului denumesc în mod curent fierul lung al plugului prin cuvîntul de origine maghiară „cioroslă“, dar aceasta nu înseamnă un îm
prumut cu obiect cu tot din patrimoniul cultural al naționalității respec
tive deoarece unul dintre specialiștii din țara vecină — Ivan Balassa —
scria acum doi ani că „spre cel mai mare regret al meu, din epoca
aceasta — sec. X — nu putem prezenta nici un fier de plug sau cioroslă“, în timp ce așa zisul „colier gepidic“ din secolul V e.n. descoperit
la Șimleu, aflat în prezent la M-uzeul din Vienia, arată că obiectul amintit
a existat pe teritoriul patriei noastre încă în epoca îndepărtată a secolului
V e.n. și apare apoi în săpăturile arheologice din secolul X e.n. — sau
mai timpuriu — în incinta I a cetății de la Dăbîca. Totodată, termino
logia cu cea mai mare răspândire la români este „cuțit“ sau „fier lung“,
ceea ce înseamnă că este vorba doar de o simplă suprapunere terminolo
gică tributară procesului de conviețuire activă dintre cele două etnii și
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nu de un împrumut al respectivului fapt de civilizație materială. In
civilizația populară românească există nu numai astfel de suprapuneri
terminologice peste elementele autohtone, ci și unele împrumuturi cum
sînt formele baroce ale spătarelor scaunelor pătrunse în casele români
lor din Rășinari pe la începutul secolului al XlX-lea prin intermediul
tîmplarilor sași din Sibiu dar, aici, trebuie să ne gîndim dacă este vorba
de un împrumut din arta populară a germanilor sau de unul din arta
cultă cu răspândire generală în Europa. Un alt împrumut este întîlnit în
zona Călatei, cunoscută și sub numele de Kalothaszeg, unde acele „bro
derii scrise“ de pe mânecile ^cămășilor românești au fost inspirate de cele
brele „irâsos“-uri maghiare a căror idee, tehnică și ornamentație au fost,
însă, încetățenite pe la sfîrșitul secolului trecut pe cale artificială din ini
țiativa unor intelectuale foarte însuflețite, în frunte cu o oarecare Gyarmathy Zsigané care a și înființat în acest scop un soi de atelier-școală pa
tronat de principesa Eszterhâzy Pallné unde erau adunate fetele maghiare
din zona respectivă și învățate apoi să, coase pe un model desenat, în prea
labil pe pînză. Deci, după cum se vede, nu este vorba de un împrumut
din arta populară maghiară, ci din arta și inițiativa cultă care a încetățenit
această modă în zona respectivă.
Procesul a fost, însă, reciproc. Astfel, în limba maghiară există cuvântul
„afină“ sub forma .„afonya“ (Vaccinium myrtillus) care nu este, însă, o
simplă interferență ci un împrumut direct din patrimoniul civilizației tra
diționale românești a denumirii fructului împreună cu folosința lui
alimentară și medical-populară. Este adevărat că arbustul nu crește nu
mai pe teritoriul patriei noastre și că știm cu toții, de exemplu, și din
lectura Cărții de la San Michele că dr. Axel Munthe s-a hrănit cu afine
undeva prin Laponia, dar acest arbust nu există în biocenoza regiunilor
de pustă și stepe întinse de unde au venit maghiarii deoarece el crește
numai prin pădurile muntoase, după cum foarte bine știm cu toții. Un
alt împrumut de la populația românească este atît termenul „cărina“
întîlnit la populația maghiară din Ciuic, Tîrnava Mare și Alba, cît și
accepțiunea lui de cîmp semănat, holdele și fînațele cuprinse la un loc,
cîmp îngrădit, nuia care desparte pășunea de cîmp“ identică cu cea din
limba română unde cuvîntul s-a păstrat din substratul autohton preroman fiind menționat și în Biblia din 1688 etc. Ținînd seama de realită
țile istorico-economice, cuvîntul „cărina“ a avut, desigur, o răspîndire
generală la populația maghiară stabilită în Transilvania. La rîndul ei,
populația germană din Transilvania a împrumutat de la români obiceiul
de a colinda la Crăciun — „ihre gotteslästerlichen Colinden walachisch
singen“ —, după cum se plîngea consternat pastorul protestant Andreas
Mathesius în anul 1647 ca apoi, în 1749 breslașii germani din Cisnădie
să se plângă în fața Comisiei instituită prin decretul din 11 februarie al
Măriei Tereza de concurența ce le-o fac românii din Săliște și Brașov
cerînd să fie interzis sașilor să poarte îmbrăcăminte și pănură românească
(„dass denen Sachsen wallachische Zundra zu tragen verbothen würde“).
Enumerarea acestor împrumuturi și interferențe ar putea continua
dar nu ne-am propus — așa cum arătam la început — să facem un
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inventar al acestor fapte de cultură materială. Ele trebuie însă studiate
cu scopul de a fi folosite pentru a arăta vizitatorilor că masele largi
ale naționalităților transilvănene au trăit întotdeauna în bună pace și
vecinătate împrumutîndu-șî bunuri culturale în pofida claselor stăpînitoare și a multor specialiști din trecut care făceau cercetare etnografică
mai ales din birou. Folosirea interferențelor și împrumuturilor în scopul
menționat anterior este cu atît mai necesară cu cit se cunosc și cazuri
cînd înșiși unii din reprezentanții claselor exploatatoare au dat dovadă
de bun simț după cum putem să ne imaginăm, de exemplu, și din
împrejurarea că — la cererea împărătesei Carolina — groful Paul
Bethlen a dansat o hațegană cu baroana Ladîslau Barcsay și Zsofia Bâja
în anul 1817 la Hațeg. Ca încheiere la cele spuse, aș vrea să menționez
doar că în munca noastră de educare a maselor trebuie să ne perfec
ționăm mereu și să dobîndim noi cunoștințe pentru a-i ajuta pe oameni
să-și formeze o părere cît mai exactă despre patrimoniul cultural al
poporului român și al naționalităților conlocuitoare din Transilvania.
Am considerat necesare cele cîteva exemple pentru că această problemă
nu se poate discuta numai teoretic.
Mihai Pop: In legătură cu interferențele acestea etnice, o justă viziune
istorică a lucrurilor este foarte importantă. Alta era situația în evul
mediu cînd societatea noastră nu era diferențiată național, ci era orga
nizată pe caste, cînd sentimentul național nu juca un rol prea mare,
și alta este situația în epoca noastră în care sensibilitățile noastre s-au
ascuțit prin educație. Eu, de pildă, în Maramureș — unde societatea
păstrează încă niște urme foarte puternice de veche organizare medie
vală de sate libere și de caste — constat la oameni o foarte mare tole
ranță în problemele naționale. In relațiile de căsătorie, îi interesează mai
mult apartenența la castă decât chestiunile naționale. Și cu cît satele
sînt mai mult sau mai puțin endogame și cu cît bărbații sînt mai sus
pe scara nobiliară, cu atît își caută nevestele mai departe ca să fie de
același rang cu ei.

Dumitru Pop: împrejurările acestea au favorizat în tot timpul schim
burile interetnice. Atîta vreme cît principiul îl reprezenta casta, aparte
nența la o anumită categorie, și nu etnia, firește că schimburile etnice
se puteau realiza cu mai multă ușurință.
Mihai Pop: Braniștea de lingă Dej este un sat româno-maghiar cu căsă
torii mixte atît de vechi înicît astăzi nu poți să știi cu toată certitudinea
care este, să zicem, biologic român și care este biologic maghiar. Românii
sînt foști uniți iar ungurii sînt evanghelici. Este o mare diferență de
religie. De aceea nunțile se fac așa acasă la băiat — dacă-i român —se
fac românește, iar dacă fata-i unguroaică — cînd alaiul ajunge la ea —
se face ungurește. La Crăciun, deși evanghelicii îl sărbătoresc altfel,
ceata colindătorilor merge de-a valma și colindă la toate casele fiindcă
în toate casele sînt niște oameni români la origine, chiar dacă ei sînt
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evanghelici în momentul de față. Lucrurile sînt foarte ciudate acolo.
Erau doi povestitori: unui maghiar și unul român. Cel maghiar povestea
tot așa de bine românește ca șî cel român ungurește, însă aveau povești
separate, aveau o diferență de repertoriu între poveștile pe care le
spuneau ungurește și cele pe care le spuneau românește.
Dumitru Pop: Povestitorul ungur șitia, prin urmare, că atunci cînd poves
tește în mediul unguresc trebuie să spună anumite povești, pe cînd
în mediul românesc istorisea aceleași povești, dar existau totuși anu
mite preferințe ale ascultătorilor mai mult decît ale sale personale,
în cultura materială lucrurile se propagă mult mai ușor decît în cea
spirituală. Un meșter de pildă va trebui să facă produse exclusiv după
gustul cumpărătorilor, chiar dacă aceștia sînt de altă naționalitate.
Mihai Pop: Olarii din Corund vin la tîrgul moșilor de la București cu
zeci de mii de oaie. Anul trecut au venit cu patru camioane mari încăr
cate și piața de la Obor era dominată de olarii din Corund, deoarece
ei fac ulcele care se dau pomană la înmormântări în Muntenia și Mol
dova.

Silvia Zderciuc: La Vama, mulți dintre olari erau unguri, dar lucrau și
pentru populația românească.
în continuare, aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu pro
blema valorificării patrimoniului șî apoi a greutăților pe care le avem
în colaborarea cu arhitecții. în primul rînd, sondajele pe care' noi le-am
efectuat în rîndul vizitatorilor cu ocazia diferitelor expoziții ne-au dus
la unele concluzii și anume: vizitatorul cere ca în fiecare expoziție să
fie ceva inedit. Nu dorește să vadă același tip de expunere la Iași,
București sau Constanța. Un sondaj foarte eficace pe care l-am făcut a
fost cel în legătură cu expozițiile temporare organizate pe litoral, la
Constanța. Deși se vorbește că publicul vizitator nu este același, există
totuși un public vizitator constant oare merge în fiecare an pe litoral.
El nu dorește să vadă aceeași expoziție de artă popullară, cu aceleași
obiecte. Dorește întotdeauna — și acest lucru este consemnat în con
dicile de vizitatori — alte obiecte, alte expoziții, deci foarte multă
variație. La expozițiile permanente dorește ca fiecare muzeu să-1 atragă
cu ceva; să-1 atragă prin piese deosebite și prin sisteme de expunere
deosebite.
în legătură cu colaborarea dintre arhitecți și muzeografi în cadrul
expoziției permanente, aș dori să relevez cîteva observații pe care le-am
făcut noi. Cu toate că arhitecții sînt foarte talentați, după părerea
noastră ei nu depun suficientă străduință în cunoașterea obiectelor. Ei
nu aprofundează obiectul și în proiectare se ghidează mai ales după
fotografii. Am observat foarte multe cazuri cînd, în expozițiile pe car.?
le-a organizat muzeul nostru, arhitecții proiectează la București după
fotografiile trimise, de exemplu, de la Zălau. Ei n-au văzut în primul
rînd obiectul, nu l-au studiat din punct de vedere al dimensiunilor, al
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cromaticii și — în faza finală — foarte adesea, arhitectul nici nu mai
rămîne acolo iar muzeograful trebuie să găsească unele soluții, pe care
ar trebui să le rezolve arhitectul, ca să salveze expoziția. în al doilea
rînd, arhitecții — majoritatea lor făcînd parte din cadrul Decorativei,
aceasta fiind o unitate productivă — au tendința de a încărca devizele
expoziției cu un mobilier pretențios și mai există tendința — atunci cînd
muzeograful nu este destul de perseverent — de a improviza chiar în
expoziția de bază, sau de a vîrî pe gît muzeografului sau muzeului o
serie de materiale care nu au fost armonizate total cu culoarea obiec
tului. Noi, în general, la muzeul nostru,, milităm pentru un mobilier
de expunere neutru, care să asigure eliminarea pe cit pasibil a unei,
grafici încărcate. Aș considera că, la fiecare muzeu care are sarcini
deosebite în organizarea expoziției pavilionare, ar trebui să existe un
arhitect sau în cadrul „Decorativei“ să fie încadrați arhitecți care să
se specializeze în organizarea de expoziții și nu să le .realizeze ca sarcini
improvizate. Ei nu colaborează cu muzeografii decît atunci cînd aceștia
trebuie să iscălească devizele.
A doua problemă pe care aș fi vrut s-o ridic este cea a îndrumă
torului. După părerea mea personală, îndrumătorul poate fi asemuit cu
un profesor. Așa cum profesorul predă după un manual, care dă liniile
directoare, îndrumătorul îndrumă după proiectul tematic care dă de
asemenea liniile directoare. Modul cum știe el să completeze cunoștințele
de bază pe care i le dă tematica, cum știe să atragă vizitatorul —
aceasta ține de străduința pe care o depune el ca să-și completeze munca
aceasta, uneori foarte anostă, de îndrumare cu cunoștințele științifice.
Altfel, îndrumătorul intr-adevăr se plafonează și vocea lui poate fi în
locuită cu o voce de microfon. Activitatea științifică nu se rezumă nu
mai la cercetarea de teren și la redactarea de comunicări și articole, ci
ea ne este necesară și în munca ce precede achizițiile, la organizarea
colecțiilor și la stabilirea tematicii, pe lingă faptul că ne este necesară
și în munca de îndrumare.

Mihai Pop: îmi pare bine că ați asemuit îndrumătorul cu un profesor
care trebuie să se țină la zi cu toate noutățile.
în ceea ce privește cercetarea științifică, eu cred că este o absur
ditate să facem o deosebire, așa cum se face la noi, între instituțiile
care fac cercetare științifică și instituțiile care nu fac cercetare științi
fică. Mi se pare absurdă mai ales ideea aceasta: că muzeele trebuie să
adune obiecte, să le expună și să le valorifice prin expunere, iar munca
științifică s-o facă alții fiindcă nu poți nici să le aduni bine, nici să le
expui bine și cu atît mai puțin să le valorifici bine, dacă nu faci cerce
tare științifică. Numai datorită sistemului nostru de organizare, cerce
tarea științifică se găsește intr-un loc iar obiectele etnografice în alt
loc. Cercetătorii etnografi dinafara muzeelor se găsesc într-o poziție
capitalistă puțin onorabilă; sînt ca niște arendași care lucrează pe moșie
străină. De fapt toată cercetarea etnografică ar trebui să șadă la facul
tate, pentru ca munca didactică să fie unită cu munca științifică și,
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bineînțeles, la muzee. Nu este normală situația în care colecțiile se
găsesc într-un loc și cercetarea în alt loc, iar cercetătorii care nu sînt
la muzee să profite de obiecte.

Dumitru Pop: Problema aceasta a îndrumătorilor și problema cercetării
științifice în muzee cred că ar trebui să ne aducă în minte o altă ches
tiune capitală: aceea a creerii cadrelor de specialitate în domeniul cul
turii populare. Noi nu avem în momentul de față nicăieri în țară o
secție de specialitate în învățămîntul superior, o secție care să pregă
tească pe viitorii cercetători ai tezaurului nostru popular, să-i pregătească
de pe poziția acestei științe a culturii populare. In cercetarea etnografică
și folcloristică sînt în prezent absolvenți ai facultăților de filologie, de
istorie, ai conservatorului de muzică, deci lucrurile merg mai mult la
întîmplare. Normal ar fi ca încă din primul an de facultate studenții să
beneficieze de o specializare făcută de pe poziția științelor care se ocupă
cu cultura populară și firește să studieze o seamă de discipline auxiliare.
Desigur că se impune studiul istoriei într-o asemenea secție sau se impun
studii de etnografie, de geografie, de geologie chiar, ș.a.m.d. Pentru un
asemenea învățămînt am avea și o „piață de desfacere“ foarte largă
dacă e să ne gîndim la muzee, la învățămîntul superior de specialitate,
la căminele culturale sau la casele de creație populară, care sînt echi
pate în majoritatea cazurilor cu absolvenți de licee, care nu au încă
decît o cultură foarte generală. Cred că atunci cînd vom beneficia de
un asemenea învățămînt, vom putea beneficia și de tineri cercetători
și specialiști care să-și continue pregătirea la locul lor de muncă, dar
nu să și-o facă acolo — și atunci firește că rolul îndrumătorilor va fi
cu totul altul. Cu atît mai ușor îndrumătorii vor fi mai competenți și
vor putea comunica de fapt vizitatorilor cîte ceva foarte util din pregă
tirea lor.
Sanda Larionescu: La noi în Muzeul satului se pune mai mult accentul
pe munca cultural-educativă în detrimentul celorlalte laturi, adică nu
se păstrează un echilibru între cercetarea științifică, conservarea patri
moniului și funcția cultural-educativă a muzeului. S-a ajuns uneori la
o exagerare în acest sens și nu există o perioadă de odihnă a muzeului.
Deși prin program este stabilită ziua de luni ca zi în care muzeul este
închis, totuși muzeul este deschis și în continuare se face vizitarea,
ceea ce duce, cred eu, la îmbătrînirea exponatelor pentru că ele nu se
conservă. în același timp, căutînd să avem o afluență cît mai mare de
public, în ultimul timp s-au organizat în muzeu diferite activități care
în anul viitor (1973 — n. red.) vor fi și mai intense. în perioada esti
vală, în fiecare săptămînă este programat un spectacol. Uneori și ele
dăunează stării muzeului prin faptul că unii vizitatori se urcă pe garduri,
pe prispa casei. Cred că aceste spectacole ar putea fi făcute mult mai
moderat.
Tot în legătură cu această problemă a muncii cultural-educative,
vreau să mă refer la situația îndrumătorului. Așa cum a spus tov. pro

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Muzeele și educația socialistă

79

fesor Mihai Pop, ne putem feri oarecum de această plafonare și anume,
se poate introduce, cred eu, în muzeu un ghidaj automat, așa cum am
văzut că există în muzeele din străinătate, prin imprimarea unor texte
pe bandă de magnetofon și punerea lor la intrarea muzeului. Apoi, fil
mele etnografice pot feri și ele muzeograful de această plafonare și-1
pot lăsa să se ocupe de cercetarea științifică.
Pompei Mureșan: Cred că un ghidaj automat în muzee nu va putea fi
niciodată tot atît de eficient ca un ghidaj făcut de om, în primul rînd
pentru simplul motiv că o bandă de magnetofon nu se poate entuziasma
în fața unei textile frumoase sau în fața unor motive ornamentale.

Sanda Larionescu: N-am vrut să spun să se înlocuiască complet munca
îndrumătorului, ci numai parțial, adică să nu fim chemați permanent la
această îndrumare.
în continuare aș vrea să mă refer și la problema relației muzeului
cu tineretul. în general noi am pus accentul pe această muncă educativă
cu tineretul și anume cu școlile și cu institutele de învățămînt superior,
cu care avem relații neîntrerupte. în acest caz, îndrumătorul sau muzeo
graful trebuie să dea dovadă nu numai de o bună pregătire științifică,
ci și de o mobilitate pedagogică, adică trebuie să țină seama de anumite
particularități de vîrstă, de nivel de pregătire, de specialitatea școlilor
sau a facultăților. Noi ne axăm chiar pe organizarea unor lecții în
muzeu, cu profil de folclor, istorie, geografie, cu profil tehnic, căutînd
să le dăm o educație cît mai complexă, adică o educație patriotică, este
tică și morală.
Maria Socol: Mă bucur că discuția s-a axat foarte mult pe problema cer
cetării, fiindcă la ora actuală se observă o tendință de canalizare a
întregii activități spre latura educativ-culturală. Este adevărat că, de
când s-au înființat muzeele, una din laturile esențiale ale activității
muzeografilor este tocmai această muncă cultural-educativă, dar ea nu
trebuie să prevaleze față de celelalte activități. De exemplu, spre deose
bire de ceilalți ani, cînd totdeauna colectivul muzeului avea posibilitatea
să se deplaseze pe teren, să facă cercetări și oamenii se bucurau deci
de posibilitățile materiale oferite, anul acesta (1972 — n. red.), pentru
prima dată, colectivul Muzeului satului nu și-a putut îndeplini planul
de cercetări pentru că n-am avut posibilități materiale de deplasare.
La toate sesiunile din anul acesta, cum a fost cea de la Caransebeș sau
cea de aici de la Cluj, colectivul Muzeului satului, cei doi-trei muzeo
grafi care au luat parte, și-au întocmit comunicările pe baza materialelor
culese fie în anii anteriori cînd au avut posibilități să meargă pe teren,
fie la cursurile de reciclare din vara anului curent (1972 — n. red.),
dar nu și-au îndeplinit tema de cercetare pe care au avut-o trecută în
planul de muncă. Este pentru prima dată cînd nu putem să ne realizăm
planul de cercetare științifică și tocmai din această cauză noi ne-am
bucurat foarte mult cînd am observat că aici la Oluj s-a pus problema
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cercetării în muzee pentru că, la ora actuală, facem absolut totul în
muzeu înafară de muncă științifică. Munca științifică la muzeul nostru
se desfășoară în mod sporadic, fiecare după posibilitățile de timp. Mi-aș
permite o comparație: cred că noi sîntem pălmașii și că sîntem nedrep
tățiți față de cei care lucrează în institutele de cercetare, care-și permit
să meargă la bibliotecă și să fie la curent cu toată literatura de specia
litate, pe cînd noi, cei oare lucrăm în muzee și care avem colecțiile la
îndemînă, nu avem timp pentru documentare. Dacă am avea acest răgaz,
cred că am putea scrie foarte mult.
Silvia Zderciuc: Noi nu ne putem lipsi de cercetare fiindcă nu putem
munci. însăși identificarea obiectului este cercetare. Or, unificarea mu
zeului cu institutul de cercetare ar simplifica lucrurile și ar evita para
lelismele.
Gheorghe Bodor: Problema îndrumătorului este esențială, însă ea este
văzută în diferite feluri la muzeele noastre. Cred că e mai mult o pro
blemă de organizare. Noi bunăoară, nu lăsăm numai îndrumătorul în
expoziție, așa cum pe teren nu pleacă numai muzeograful sau numai muzeo
graful principal. Prin urmare, la Muzeul de la Iași și muzeograful prin
cipal face îndrumare, și îndrumătorul face cercetare. Nu se poate altfel,
îndrumătorul este pe prima treaptă de muzeografie și trebuie să învețe.
El nu va putea învăța spunînd mereu aceeași lecție. Vreau să mă asociez
celor spuse aici în legătură cu faptul că îndrumătorul trebuie să-și facă
o cultură de specialitate foarte serioasă. Aș spune că el este într-un fel
în expoziția de bază reprezentantul muzeului, cel care ia contact cu
publicul și, după felul cum se prezintă el, publicul judecă muzeul. Un
îndrumător neavizat poate să spună enormități. Sînt de acord că el
nu poate fi înlocuit cu banda de magnetofon. Pe banda de magnetofon
se pot da niște date instructive, dlar nu se poate face educație. în expo
ziție, la capitolul agricultură noi prezentăm o piesă care se numește
,.cremene“, din zona Hușilor și care nu este altceva decît o „mașină de
tocat paie“. Este o scîndură lată, lungă, în care sînt înfipte cuțite de
piatră. Deci piesa este foarte veche. întrebîndu-i pe studenții de la
Agronomie de cînd datează furajul acesta tocat, ei mi-au răspuns că el
nu e mai vechi decît sfîrșitul secolului XIX. A trebuit să-i contrazic,
pentru că în dosul acestei piese se ascunde o căutare, o tehnică veche,
încă de atunci cînd în locul metalului se folosea silexul, cu care tocau
paiele pentru a fi administrate ca furaj vitelor. Prin urmare îndru
mătorul are un rol extraordinar în muzeu pentru a lămuri ce se ascunde
dincolo de obiect: viața, căutările oamenilor pentru a-și ușura munca.
Prin urmare, dincolo de piesă trebuie să vedem niște idei. Și încă un
exemplu, noi avem la Iași dezvoltată o secție destul de mare de insta
lații tehnice populare și avem o suită întreagă de prese de ulei, de la
cele mai simple bătute cu pene și pînă la masiva instalație de la Ruginoasa, piesa cu grindă și cu șurub, poate cea mai voluminoasă, cea mai
mare din muzeele din țară. Cînd îndrumătorul explică funcționarea
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acestei instalații, face comparație între efortul depus de om la insta
lația cu berbeci (acești berbeci ce trebuiau acționați de unul sau doi
oameni) și la această piesă cu grindă care funcționează pe un principiu
de fizică, o pîrghie de gradul doi, principiu intuit înainte de a-1 fi în
vățat în școală. Lucrurile acestea nu pot fi spuse de către banda de
magnetofon și nu poți să dezvolți în fața tuturor grupurilor ideea
aceasta de aceeași manieră pentru că într-un fel trebuie să explici acest
lucru copilului de clasa a V-a care abia începe să învețe primele noțiuni
de fizică, altfel unui grup de cultură medie sau unui grup care are
cultură superioară.
în legătură cu problema interferențelor, avem în muzeu o mașină
de dat găuri butucilor de roți și care se cheamă „bormașină“. Noi avem
trei exemplare. „Bormașina“ este un termen german, dar el a fost
atribuit unei piese existente. Ea acționează pe principiul sfîrlezei. Sigur
că îndrumătorul nu trebuie să tragă concluzia că piesa a fost adusă de
populația germană și împrumutată. Piesa a existat pînă la contactul
nostru cu civilizația tehnică nemțească din Bucovina pentru că și înainte
oamenii au făcut roți și le-au găurit cu niște mașini foarte ingenioase.
Dar ulterior s-a impus mașina de găurit, „bormașina“ germană, și ter
menul a fost împrumutat și piesei vechi.
Tereza Mozes: Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu problema
îndrumătorului și a pregătirii lui științifice. Eu cred că este o confuzie
între ceea ce numim noi îndrumător și ghid. îndrumătorul nu trebuie
să fie un simplu ghid al muzeului care la o expoziție gata organizată
vine să informeze vizitatorii. Nu în acest sens trebuie să privim munca
lui. îndrumătorul — și chiar aș sugera schimbarea denumirii — este
pe prima treaptă a muzeografiei. însuși îndrumătorul trebuie să parti
cipe la munca de organizare a expoziției, să participe la toată munca
de cercetare și la cea de valorificare. La Muzeul din Oradea diferența
dintre îndrumător și muzeograf constă doar în faptul că îndrumătorul
face două săptămîni de ghidaj față de muzeograf oare face o săptămînă
de ghidaj. După două săptămîni urmează celălalt îndrumător, apoi vin
muzeografii la rînd, deci el are patru săptămîni la dispoziție pentru
a face muncă științifică de cercetare, de valorificare a cercetărilor, de
aprofundare a cunoștințelor, deci are toate posibilitățile de care se bucură
ceilalți muzeografi. Eu nu pot să înțeleg de ce discutăm problema nece
sității cercetării științifice la muzeu, deoarece nu pot concepe un muzeu
fără cercetarea științifică. Nu văd cum se poate concepe munca de
colecționare fără cunoașterea zonei, fără cercetarea bibliografiei, fără
cunoașterea specificului zonei pînă la cercetarea concretă pe teren. Eu
nu văd cum s-ar putea face munca cultural-educativă fără o aprofun
dată cunoaștere a patrimoniului de care dispune muzeul respectiv.
Tocmai în acest scop la noi sînt programate zile pentru studiu, atât
pentru muzeografi cît și pentru îndrumători. Nu sîntem pentru un
ghidaj automat. Noi am vorbit despre calitățile psihologice ale unui
6 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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îndrumător. Cum poate un aparat să se acomodeze vîrstei, pregătirii și
interesului pe care-1 are publicul? Cred că însăși funcția muzeului de
conservare a patrimoniului nu se poate realiza fără o aprofundată
muncă științifică. Organizarea științifică a patrimoniului, conducerea evi
denței științifice, elaborarea fișelor nu se pot concepe înafara muncii
științifice. Cine este chemat să valorifice această muncă depusă de către
muzeografi, dacă nu chiar muzeografii? Să vină cineva din afara mu
zeului și să valorifice această muncă prin publicații, sau să ne revină
numai sarcina valorificării prin expoziții? Cred că ar fi un nonsens.
De aceea susțin și pledez pentru munca aprofundată științifică în cadrul
muzeelor.
Dumitru Pop: Aș propune să încheiem lumdu-mi îngăduința să precizez
cîteva lucruri. Eu cred că această masă rotundă a fost foarte utilă, în
ciuda faptului că s-au discutat în general lucruri pe care noi le-am
mai discutat cu diferite prilejuri. Cred că trebuie totuși subliniate cîteva
lucruri și anume că în viitor va trebui să ne gîndim și să intervenim
pentru a se găsi o soluție cît mai corespunzătoare formării de cadre de
specialitate, în așa fel încît în momentul cînd ele pătrund în muzeografie
sau în cercetare să aibă deja o cultură de specialitate mai serioasă decît
aceea avută pînă acum. în al doilea rînd, este problema aceasta a îndru
mătorului pe care noi am discutat-o aci destul de amplu, ajungînd la
concluzia că îndrumătorul — un termen poate inadecvat — este un
etnograf, este un muzeograf, că în activitatea lui îndrumarea grupu
rilor de vizitatori reprezintă numai o felie din activitatea lui complexă,
că în cadrul cercetării pe care trebuie s-o desfășoare, el trebuie să țină
seama, firește, de poziția geografică a muzeului. Pentru că ne găsim
în Transilvania, noi avem aci o seamă de probleme speciale, generate
firește de condițiile de dezvoltare istorică și demografică a acestei pro
vincii, prin urmare, aici în Transilvania, un loc foarte important în cer
cetarea etnografică trebuie să-1 dețină studierea raporturilor și în
trepătrunderilor dintre creația diferitelor etnii care trăiesc aci de multe
veacuri. Totodată, cercetarea științifică va trebui să se îmbine foarte
bine cu muncile muzeografice și să ducă la perfecționarea acestora. în
legătură cu problema discutată la început, rolul arhitectului este doar
acela de a-1 ajuta pe etnograf să-și ducă la îndeplinire sarcina lui și
nu de a deveni prima piesă în activitatea aceasta. El trebuie să facă
în așa fel încît etnograful să poiată evidenția cît mai bine lucrurile pe
care le expune într-o expoziție.
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REGIONAL ȘI NAȚIONAL
ÎN CONCEPȚIA VALORIFICĂRII MUZEOGRAFICE
A CULTURII POPULARE
Dr. Cornel Irimie: Tema mesei noastre rotunde se referă la regional și
național în concepția valorificării muzeografice a culturii populare.
Putem considera, mi se pare mie, că experimentul muzeografic bogat,
divers și eficient realizat pe această linie în ultimii ani în țara noastră
ne îndreptățește să abordăm astăzi, și chiar ne obligă, o temă ca cea
pe care o pune în discuție această masă rotundă. Deși mi se pare că
accentul, așa cum este formulat titlul mesei noastre rotunde cade, sau
ar vrea să cadă, pe ideea valorificării muzeografice a culturii populare,
nu este mai puțin important faptul -că vom discuta o problemă teo
retică, de poziții și orientări -care pot deschide perspective elevate unor
noi aplicații în muzeografia etnografică românească. Vorbind despre
regional și național, de la început mi -se pare că implicit vom pune în
centrul dezbaterii însăși problema culturii populare. Problema de la
care trebuie să pornim este ce însemnează specific național sau etnic,
ce însemnează specific regional și -care este relația dintre ele. Ne inte
resează, desigur, -aici în ce măsură și în ce mod specificul național și cel
zonal — în cadrul profilării colecțiilor și expozițiilor de etnografie și
artă populară — apar într-o relație dialectică. în principiu, în cadrul
un-ei culturi naționale -bine structurate, -cum este cultura poporului
român, relația dintre național și zonal este o relație de la general la
particular, și acest lucru apare cu evidență în toate manifestările și
genurile sale pe întreg teritoriul țării. Așa cum știm, specificul național
sau etnic este o categorie istoric constituită în procesul dezvoltării unei
comunități etnice, și el -capătă -definire -de național în momentul și în
măsura în care o comunitate devine națiune. în studiul Națiunea în
epoca contemporană, loan Peterfi arată că „etnicitatea este acea tră
sătură a unei -comunități potrivit căreia membrii acesteia se simt
uiîiți între ei, au conștiința apartenenței la această comunitate precum
și dorința, voința de a trăi în cadrul aceleiași comunități“. Această apar-
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tenență este determinată de o serie de factori: limba, teritoriul, viața
economică și culturală, istoria comună prin care se exprimă legătura
între generații și originea comunității respective. Deci comunitatea etnică
are un caracter social istoric concret. Cum poate fi și cum trebuie defi
nit specificul național? Definit ad literam, specificul etnic sau național
se referă la ceea ce este caracteristic .unei comunități umane sub aspec
tul modelelor sau comportamentelor culturale pe care le crează, pe care
le acceptă, pe care le promovează și pe care le transmite, deci, trăsă
turile caracteristice ale modelelor culturale. Specificul etnic, ca obiect
de cercetare, interesează astăzi numeroase discipline care s-au format
ca discipline de graniță; etnosociologia, etnopsihologia, etnolingvistica
ș.a.m.d. Aș vrea că accentuez un lucru: chiar dacă acest specific etnic
formează obiectul acestora și al altor multe discipline, el este în primul
rînd obiect propriu al cercetărilor etnografice, justificînd chiar etnografia
ca știință. Specificul etnic sau național se oglindește în formele sau as
pectele obiective ale unei culturi, iar aceste forme sînt oarecum indi
viduale, dar poartă totdeauna amprenta comunității căreia îi aparține
purtătorul de cultură. Privit în ansamblul unei comunități, specificul
național se exprimă adesea prin forme locale, zonale, regionale, care
constituie de fapt aspecte mai particulare ale modului general. Analizînd
elementele definitorii ale acestui specific național, în Revista de filozofie
a apărut studiul Conceptul de specific național, ăl lui Gavrilă Ana, care
spune: „Definirea pe care am propus-o conceptului de națiune ne per
mite să abordăm problemele specificului național ca o unitate structu
rală a trăsăturilor fundamentale ale națiunii“. Aceste trăsături constituie
coordonatele fundamentale, dimensiunile în care se manifestă specificul
național. „Fiecare națiune posedă aceste coordonate. Dar modul în care
acestea intră în relație unele cu altele, întrepătrunderea și condiționarea
lor reciprocă, sincronizarea lor intr-un tot activ și dinamic, legătura
fiecărui element ca și a întregului cu trecutul istoric din care s-a dez
voltat, prelungirea sa în viitor, prin prezent, modul în care națiunea se
integrează în sistemul mai cuprinzător, societatea, sînt diferite de la o
națiune la alta“.
O problemă cheie este cea a zonelor etnografice, care ne interesează
în mod deosebit. Determinarea specificului zonal în cultura populară
este una din sarcinile etnografului, ca o elaborare de sinteză. Ea inte
resează și pe economist, interesează și pe folclorist, interesează pe ling
viști, interesează pe sociologi. în legătură cu această problemă a zone
lor, în volumul Arta populară românească editat de Academie în 1969,
se spune: „Continuitatea de viață istorică a determinat caracteristica
esențială a culturii și artei populare românești; unitatea, deplinătatea
care este efectiv în ceea ce ne privește caracteristica esențială a culturii
și artei populare de pe întreg teritoriul țării noastre, a fost determinată
de continuitatea de viață istorică“. între ele este o legătură dialectică
necesară. „Această unitate nu exclude însă o mare varietate de forme
regionale condiționată de desfășurarea diferită a împrejurărilor istorice
legate de evoluția social-economică de caracter complex“. Domeniul în
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care specificitatea etnică se exprimă în formele cele mai subtile este
creația artistică, idee susținută și demonstrată genial de Lucian Blaga.
Nu însemnează că Lucian Blaga a fost un etnograf, dar Lucian Blaga
ocupa la un moment dat, la Cluj, catedra de sociologie rurală. Așa cum
poate cunoașteți, între Lucian Blaga și H. H. Stahl a fost la un
moment dat o dezbatere în care mie mi se părea, și acestea au fost și
concluziile, că H. H. Stahl încerca să-1 judece pe Blaga pornind de pe
alte poliții și cu alte metode, adică să verifice prin practica cercetărilor
concrete la teren, ideile lui Blaga. Blaga a ajuns la niște sinteze filo
zofice în care a surprins tot ce este mai esențial-specific spiritualității
poporului român, și sigur culturii sale. El spune: „Originalitatea artei
noastre populare, cît privește ornamentica, fiind de natură funcțională,
ornamentica, ea scapă investigațiilor de natură simplistă care pornește
de la elemente și se oprește la elemente. Termenii problemei sînt în
fond destul de clari. Dacă originalitatea artei noastre populare nu e
de motive care se mută precum căscatul din om în om, într-o întreagă
regiune continentală, această originalitate poate să țină totuși de ordinea
mai puțin sensibilă a faptelor funcționale, ea poate fi un coeficient de
raportare, de dominantă a motivelor și elementelor și de dozaj a aces
tora. într-adevăr, subiectul dominant, în special dozajul a descoperit
în ornamentica românească, suveranitatea geometrismului drept liniar și
a figurației stilizate e mai hotărîtă decît în altă parte, iar dozajul între
geometrie și motive organice stilizate nicăieri așa de echilibrat“. Dacă
geometrismul este suveran în stilul artei populare românești în general,
modul lui de exprimare este altul de la o zonă la alta în țara noastră,
demonstrînd legea unității în varietate. în același timp, contribuția dife
ritelor manifestări sau genuri de cultură și artă populară este, fără
discuție, diferită de la o zonă la alta, deci definirea specificului și stilu
lui național se conturează prin participarea diferitelor genuri, însă dife
rențiat de la o zonă la alta.
Aș vrea să mă refer în continuare la rolul muzeului etnografic și
de artă populară în oglindirea specificului național și zonal. Prin întreaga
lor activitate, de cercetare, de formare a colecțiilor, de valorificare a
acestora, muzeele etnografice de diferite profiluri tematice, reprezentînd
teritorial suprafețe mai mici sau mai mari, trebuie și pot să-și aducă
contribuția la lămurirea unor probleme din istoria culturii și civilizației,
la determinarea specificului etnocultural, ca și în opera de instruire și
educație socialistă. Cu alte cuvinte, muzeul etnografic, fie cel de expo
ziție pavilionară, fie cei cu expoziție în aer liber, fie că reprezintă o
zonă cu toate problemele ei (de pildă Muzeul etnografic din zona Branului), fie că reprezintă o mare provincie istorică (Muzeul etnografic
al Transilvaniei), fie că reprezintă problemele arhitecturii și locuinței
în special (Muzeul satului românesc, așa cum l-a numit D. Guști), fie
că reprezintă problema pomicultură și viticulturii ca îndeletnicire spe
cializată pe toată țara (Muzeul de la Golești), fie că reprezintă întreaga
problematică a activității creatoare manifestată în cadrul unor ocupații
specializate, a meșteșugurilor și industriilor țărănești (Muzeul din Dum

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

86

Masa rotundă II

brava Sibiului), fie că este vorba de Muzeul de la Lisa, fie că este
vorba de Muzeul de la Reghin ca muzeu de microzonă, fie că este vorba
de oricare din aceste muzee, fiecare în parte se poate considera deplin
realizat numai în măsura în care își rezolvă tematica-program pe care
și-a făcut-o și, pe de altă parte, în măsura în care concluziile științifice,
valoarea documentară, artistică și cultural-educatîvă a colecțiilor sale
se situează la rang național. După părerea mea, tot atît de reușită este
contribuția fiecărui muzeu, dacă el reușește să sesizeze acele trăsături
specifice etno-culturale care sînt părți dialectice ale întregului, prin care
întregul se definește ca atare la rîndul său. Cu alte cuvinte, fiecare
muzeu, fiecare colecție și fiecare expoziție exprimă de fapt specificul
național.

Achim Mihu: Raportul dintre național și regional poate fi abordat dintr-o perspectivă ideologică densă, de pe pozițiile teoretice și metodologice
ale filozofiei sociale, sociologiei, politologiei. O atare perspectivă nu
poate să nu influențeze și înțelegerea conținutului specific al acestui
raport în cunoașterea artei populare sau în determinarea liniamente’lor
etnografiei, a muzeologiei și a locului lor în cadrul științelor socio-umane.
Cum problema este foarte vastă, am ales doar cîteva din aspectele ei
pe care le voi expune sub forma unor propoziții generale. Voi evita
aproape total comentarea lor. 1. Regionalul este anterior naționalului.
In cadrul lui s-au ivit acele elemente de viață economică și spirituală
care apoi, prin actul de constituire a națiunilor, au devenit părți insepa
rabile ale acestei comunități social-umane. Este știut de pildă faptul că
anumite țări, în perioada anterioară formării naționale, erau divizate în
zone teritoriale cu granițe rigide care împiedicau schimbul economic2. După ivirea națiunilor, regionalul n-a dispărut, el s-a menținut atît
ca păstrător al unor tradiții prenaționale, cit și ca — și mai ales —
afirmator al tradițiilor națiunii. Regionalul a căpătat importanță și stră
lucire mai ales în raporturile sale cu naționalul. 3. Raportul dintre
regional și național nu este unul ca de la parte la întreg. Regionalul
nu exprimă toate caracteristicile naționalului, iar naționalul nu este
o sumă a „ntt domenii regionale. Raportul dintre ele e ca de la parti
cular la general, generalul nu există decît numai în și prin particular.
Particularul la rîndul său, nu este în întregime general ci îl conține pe
acesta dar într-o anumită măsură. Regionalul exprimă prin trăsăturile
lui naționalul. Domeniile regionale, prin structura lor și prin elementele
lor de generalitate, formează naționalul. Naționalul nu poate fi rupt de
regional, deși nu poate să fie redus la nici una din formele regionalului
și nici la suma acestora. Regionalul este într-un sens mai bogat decît
naționalul deoarece nu conține doar generalul, adică ceea ce este comun
domeniului lui de manifestare ci și aspecte Repetabile, specifice. 4. For
marea națiunii socialiste nu înlătură nici ea importanța regionalului.
Națiunea socialistă crează condițiile cele mai prielnice fructificării in
tegrale a regionalului din punct de vedere al potentelor și valorilor lui.
De abia în cadrul ei regionalul se poate dezvălui în toată particulari
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tatea lui. Vorbind despre raportul dintre regional și național pe fundalul
națiunii socialiste, consider nimerit să semnalez următoarele: a) Regio
nalul este un domeniu al existențialului care are conținut foarte bogat.
Cînd vorbim despre regional, cînd vorbim despre raportul dintre regio
nal și național în socialism, trebuie să precizăm la ce anume aspecte ale
acestui raport ne referim; b) Naționalul se manifestă pe linia tuturor
trăsăturilor națiunii ca formă de comunitate umană: viața economică,
teritorială, limbă, factură psihică care se manifestă într-o anumită
viață culturală. Aceste trăsături apar într-o formă particulară în gene
ral; c) Se poate vorbi despre regional intr-un semis larg și unul îngust,
în sens larg, regionalul include toate trăsăturile naționalului, în sens
îngust, prin regional se poate înțelege doar un anumit teritoriu sau doar
un anumit specific cultural; d) Regionalul ca specific cultural, cu ele
mentele de cultură populară, elementele tradiționale și aspectele cul
turale actuale, este influențat de național ca viață economică, istorie,
politică etc. 5. In concepția partidului nostru, națiunea socialistă nu este
o formă de comunitate depășită de istorie, ea va continua să joace un
rol important încă multă vreme. In aceste condiții, bineînțeles, nu
poate fi vorba de o dizolvare a regionalului ca particular al naționalului.
După cum se știe, în ultimele documente de partid se vorbește despre
o creștere a rolului unităților economice și organizațiilor administrativteritoriale. Acest lucru va afecta pozitiv starea regionalului, viața lui
culturală. 6. Partidul Comunist Român și statul nostru duc o politică de
valorificare a bogățiilor 'culturii populare a națiunii noastre. Acest pro
ces înseamnă, din punct de vedere științific în primul rînd, analiza regio
nalului în și prin care se manifestă naționalul. Muzeul etnografic din
Cluj este o dovadă elocventă în acest sens.
Dr. Ion Vlăduțiu: Consider că la o dezbatere a raportului dintre regional
și național este extrem de important pentru întreaga cercetare etno
grafică să se analizeze valorificarea pe plan muzeografic a concepțiilor
privind relația regional — național, privind relația specific etnic — inter
ferențe etnice sau trăsăturile proprii ale culturii populare și influențele
reciproce pe planul culturii populare. Intervenția colegului îrimie a sim
plificat o serie de lucruri întrucît, în mod inerent, în punerea în temă
a problematicii generale pentru discuția noastră, a fost nevoit să se
refere foarte pe larg asupra problemelor privind specificul etno-cultural,
asupra conținutului de categorie istorică a acestor noțiuni și în conse
cință nu aș vrea să repet o serie de lucruri. Domnia sa a făcut, după
opinia mea, o justificată trecere în revistă a multitudinii de preocupări
asupra acestei probleme, respectiv a relevat faptul că pe plan național,
în țara noastră, numeroase discipline de graniță abordează această tema
tică ca una din preocupările actuale de mare însemnătate și consider
că, într-adevăr, putem admite ideea că specificul etnic, determinarea lui
constituie una din laturile fundamentale ale obiectului nostru de cer
cetare, ale obiectului etnografiei. Eu aș vrea să întregesc imaginea în
semnătății pe oare o are în această etapă problema specificului etnic și
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a interferențelor etnice. Aș aminti doar cu totul succint că pe plan in
ternațional etnografia se preocupă în mod deosebit de intens în ultimii
ani cu probleme referitoare la specificul etnic și interferențele etnice pe
plan cultural. Aș reaminti doar cîteva lucruri, și anume, faptul că la
Congresul de antropologie și etnologie de la Moscova s-au discutat în
mod special problema privind grupele etnice, geneza, formarea și speci
ficul lor, probleme privind urbanizarea și procesele etnice precum și
probleme ale schimbărilor petrecute în cultură ca urmare a deplasărilor
de populații pe teritoriul european. în 1965, Conferința internațională
de etnologie europeană din Suedia a avut ca una din temele sale cen
trale conceptul de etnic. Școala germană abordează problema cercetărilor
interetnice elaborând în ultima vreme și o teorie sociologică a siste
melor interetnice. în etnografia franceză, problemele specificului etnic
au fost larg dezbătute de Varagnac și în ultimii ani de către RohanCsermak care a mers pînă acolo încît încearcă se definească o noțiune
de complex etnic european. Este cunoscută poziția publicată în Etimo
logia Europaea. Etnografii sovietici dezbat această problemă în ultimii
ani într-un mod deosebit de intens și chiar directorul actualului institut
a elaborat recent un larg studiu cu privire la caracteristicile noțiunii
de etnografie, de etnie. în acest sens aș mai aminti de pildă cunoscute
contribuții la această problemă asupra conștiinței apartenenței naționale
ca element definitoriu al etniei, asupra problemei tipurilor de colectivi
tăți etnice, asupra unei probleme cum este originea comună ca trăsă
tură a colectivităților etnice și chiar discutarea conținutului noțiunii de
procese etnice în această etapă. Recent, la Consfătuirea la care am
participat în Suedia, una din problemele centrale care s-au pus în
discuție a fost aceea în ce anume se reflectă specificul etnic, problemă
veche, în același timp mereu prezentă în știința etnografică. Am vrut
să întregesc această imagine a problemei, pentru că mi se pare deosebit
de important să relevăm și următoarea idee: definirea de către etnografi
a caracterelor specifice ale culturii noastre populare are o semnificație
mult mai largă, și nu numai aceea a definirii raporturilor dintre regional
și național. Adică, definirea unității și varietății culturii populare româ
nești are implicații pe un plan mai larg, și anume pe planul raporturilor
culturale cu naționalitățiile conlocuitoare, pe de o parte, și a raporturilor
pe plan cultural cu popoarele vecine. Desigur că aici, după cum bine
cunoașteți, sînt probleme de multe ori delicate, probleme spinoase în
care părerile se deosebesc fundamental dar care își așteaptă o rezolvare
pe bază de investigații etnografice foarte temeinice. Legat de aceasta,
aș ridica în discuție cîteva probleme și anume, în ce se manifestă pe
planul culturii populare specificul etnic. In al doilea rînd, în ce se
manifestă pe plan muzeografic noțiunea de specific etnic și cum poate
fi ea reflectată în muzeu. In al treilea rînd, care sînt domeniile cele
mai caracteristice în care se manifestă specificul etnic. în al patrulea
rînd, putem să ne oprim numai la domeniile cele mai spectaculare în
care se manifestă specificul etnic sau îndatorirea pe plan etnografic
a cercetării și a muzeografiei este aceea de a releva aceste contribuții
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ale poporului nostru, aceste trăsături proprii în toate domeniile vieții
materiale și spirituale în care ea se reflectă? In al cincilea rînd, dacă
și în ce măsură în momentul de față putem 'defini specificul etnocultural
în toate marile domenii ale culturii populare? Cu alte cuvinte, dacă
sîntem în măsură, sau mai bine zis ce ar trebui să întreprindem de
aci înainte pentru ca să putem ajunge la o riguroasă și strictă definire
a zonelor și subzonelor etnografice. Sînt foarte receptiv la ideea pe care
a emis-o aici tov. Irimie și anume aceea a discutării problemei zonelor
etnografice, întrucît una din problemele mari ale domeniului nostru
constă tocmai din definirea acestor zone etnografice. Zonele etnografice
trebuie definite pe marile domenii ale culturii populare, nu în sensul
înțelegerii lor ca o suprapunere totală a tuturor categoriilor de elemente
de cultură populară pe un teritoriu dat. Adică, ținînd seama de însăși
specificitatea dezvoltării istorice a diverselor componente de bază ale
culturii noastre populare, trebuie să ajungem la definirea acestor zone
și subzone etnografice. Mbaș îngădui, după ce am enunțat aceste lucruri,
să subliniez un fapt care mi se pare că este important și anume: ce
alcătuiește specificul etnic? Cred că pe plan etnografic ar trebui să pri
vim specificul etnic ca fiind alcătuit din acele componente ale culturii
care nu numai că sînt acceptate în cadrul general de comunitatea res
pectivă sau de către tradiția acesteia, ci prin însăși concepția colecti
vității sînt trăsături proprii ei, specifice, diferențiatoare. Este vorba de
acele trăsături de viață materială și spirituală, care sînt considerate și
acceptate de către colectivitatea etnică respectivă ca gîndiri proprii,
trăsături generale care definesc noțiunea de etnie, de etnos, și anume
acelea care au fost și aici relevate: limba, comunitatea economică, comu
nitatea de teritoriu ș.a.m.d. Trebuie să avem în vedere tocmai aceste
componente pe plan cultural, aceste particularități izvorîte din însăși
activitatea creatoare a colectivității respective care au un caracter în
primul rînd de stabilitate și această stabilitate este transmisă la rîndul
ei din generație în generație. Totodată, cred că în acest context ar tre
bui avut în vedere și un alt factor și anume că tocmai aceste trăsături
stabile, proprii ale unei colectivități, care se transmit prin experiența
generațiilor mai vîrstnice către generațiile mai tinere au izvorul de via
bilitate datorită faptului că la această bogată experiență întotdeauna se
găsește modalitatea de a adăuga creator ceea ce este specific, propriu
pentru noile condiții de viață dintr-o nouă etapă istorică și în acest
sens tradiția se transmite și practic odată cu ea se transmit o seamă
de elemente care sînt și trebuie considerate ca elemente ale specificului
etnic. Aș mai releva doar un lucru și anume: problema mecanismului
de transmitere a specificului etnic. Cred că ar trebui să luăm în discuțieproblema, întrucît pe planul transmiterii, pe planul perenității elemen
telor noastre specifice de cultură populară, cunoașterea acestui meca
nism este în primul rînd, după opinia mea, o îndatorire de bază a
cercetării etnografice. Totodată, aș mai releva ideea că trebuie să exa
minăm, ca o problemă deosebit de însemnată, semnificația trăsăturilor
specifice ale culturii populare pentru colectivitatea etnică respectivă..
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manifestată atît în domeniul artei populare la care s-a referit pe larg
tov. Irimie, atît în obiceiurile și datinile noastre unde avem o bogăție de
aspecte care ne sînt proprii nouă și pe oare le putem demonstra ca
fiind caracteristice poporului nostru, cît și în laturile culturii populare.
Aș vrea să subliniez, legat de aceasta că, de pildă, dacă luăm locuința
sau modalitățile de construcție în care s-ar părea că se manifestă de cele
mai multe ori niște caractere largi, comune, determinate de etapa istorică
de dezvoltare a culturii umane, și aici regăsim în numeroase cazuri tră
sături specifice, proprii ale culturii noastre. In acest sens, firește că
relația dintre regional și național pe planul culturii joacă un rol deo
sebit. Avem această unitate a 'Culturii noastre populare care se mani
festă în formele ei regionale. Cred că ar fi interesant de discutat încă
o problemă și anume aceea a raportului între originalitatea culturii
populare și specificul ei, adică dacă aceste două concepte trebuie înțe
lese ca sinonime, dacă ele se suprapun sau dacă în această chestiune
există nuanțe pe care ar trebui să le dezbatem.

Dr. Nicolae Dunăre: După cum s-a subliniat de către antevorbitori, unul
din aspectele pe care trebuie să le avem în vedere atunci cînd discutăm
relația dintre regional și național este problema influențelor etnice
reciproce, rezultate din conviețuirea și vecinătatea diferitelor naționali
tăți. Personal am fost preocupat de cercetarea interferențelor etnoculturale încă din anii 1945—1948, în cadrul Ministerului Naționalităților.
Activitatea desfășurată ulterior în mișcarea muzeografică, și în primul
rînd în cadrul Muzeului etnografic al Transilvaniei ca redactor res
ponsabil al primei tematici expoziționale de bază a acestui muzeu (ală
turi dé colegii T. Bănățeanu și K. Kos, în anii 1950) și ca responsabil
științific al noii expoziții organizate în 1954—1955, mi-a permis o apro
piere mai pronunțată de problema influențelor etnice reciproce.
Una din caracteristicile principale ale fenomenului de reflectare a
influențelor etnioe reciproce, în cuprinsul colecțiilor Muzeului etno
grafic al Transilvaniei, existente și mai ales achiziționate în ultimul sfert
de veac, s-a dovedit natura reciprocă, tradițională și multilaterală a
formelor rezultate din conviețuirea interetnică. Faptul acesta este amplu
reflectat în forma și conținutul uneltelor agricole și pastorale tradițio
nale. Explicația etnografică rezidă în împrejurarea că peste tot în
Transilvania, acolo unde alături de români s-au aflat și unguri, sași etc.,
aceștia au participat fără nici o reticență la succesiunea tarlalelor, la
practicarea diferitelor munci agricole respectînd același calendar tra
dițional, au participat deopotrivă la alcătuirea diferitelor forme de
turme de oi, cirezi de vaci, herghelii de cai etc. Criteriul principal care
a stat la baza efectuării concomitente a diferitelor munci agricole și la
baza asociațiilor păstorești din satele cu populație mixtă au fost vecină
tatea gospodăriilor în vatra satului sau a terenurilor de pășunat, pre
cum și destoinicia păcurarului.
Colecțiile de obiecte achiziționate din satele specializate în mește
șuguri, rezultate ale unor ample și multiple cercetări de teren, ne-au
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relevat o altă serie de raporturi interetnice. De exemplu, spetele pentru
țesut, lucrate de meșterii români din satul specializat Rîșculița, erau
astfel confecționate incit să corespundă nu numai diferitelor exigențe
funcționale, dar și tradițiilor zonale și ale populațiilor de diferite națio
nalități de pe întreg cuprinsul României. Meșterii români din Țara
Moților, Țara Zărandului etc. au furnizat obiecte și vase de lemn celor
mai diferite naționalități. Meșterii olari din Deja-Sălaj, de naționalitate
maghiară, au confecționat vase de lut în mod diferențiat, spre a satis
face exigențele și tradiția diferită a populației românești din Sălaj sau
a celei ungurești. Feluritele produse ale meșterilor sași din Țara Bîrsei,
Tîrnave, Bistrița etc., îndeosebi orfevrărie, piese de olărie, cahle pentru
sobe, mobilier pictat, ploști pentru nunți, chimire decorate pentru încins
etc. au fost aflate, cu ocazia achizițiilor etnografice și în locuințele țăra
nilor români, unguri etc., influențînd dezvoltarea artei populare a
acestora. Meșterii olari secui din Corund au vîndut oale populației româ
nești din Țara Oltului, iar meșterii unguri din Izvorul Crișului au
răspîndit piese sculptate din lemn în toată țara.
Așa cum rezultă din cercetările și colecțiile Muzeului etnografic al
Transilvaniei, Secția pavilionară și Secția în aer liber relevă nume
roase dovezi de relații reciproce în domeniul construcțiilor țărănești.
Astfel, multă vreme în satele cu populație mixtă a fost răspândită și
adînc înrădăcinată obișnuința de a-și clădi în comun, „prin ajutorință“,
case, șuri, grajduri etc. Vechile locuințe de lemn ale românilor și ungu
rilor din unele zone au fost lucrate, de obicei, de meșterii români: de
către cei din Băița-Sălaj pentru nordul acestei zone, din Meziad pentru
nord-estul Bihorului, din Bedeciu pentru Depresiunea Călățele. Odată
cu trecerea la construcțiile de piatră, a crescut și rolul meșterilor unguri
și sași, mai cu seamă în zonele Tîmava Mare, Tîrnava Mică, Țara Bîrsei,
Bistrița-Năsăud, Mărginimea Sibiului.
Unealtă și într-o anume măsură piesă decorativă în interiorul locu
ințelor țărănești, furca de tors a înlesnit o seamă de influențe etnoculturale între români, sași și unguri. Reținem aici doar faptul, relevat
de colecția de furci din Muzeul etnografic al Transilvaniei, că furca
unguroaicelor din Rimetea (Trascău) se înfățișează cu lemnul vertical
cioplit exact după modelul furcilor românești de tors din Mocănimea
Munților Apuseni.
Exemple comparabile se pot enumera din cele mai diferite colecții
ale Muzeului etnografic al Transilvaniei, ca și din cuprinsul celorlalte
muzee, îndeosebi cu profil mai complex, republican.
Observarea cadrului și a frecvenței cu care s-au desfășurat inter
ferențele etnoculturale ale românilor, ungurilor, sașilor etc., sublinierea
cu colecții muzeale a vechimii lor, a multilateralității formelor pe care
le-au îmbrăcat rezultatele etnografice ale conviețuirii, precum și răspîndirea teritorială a acestora ne permit să relevăm o caracteristică
fundamentală a acestui fenomen, cunoscut în etnologie sub numele de
aculturație. în desfășurarea acestui proces complex de preluare și uti
lizare succesivă sau concomitentă a unor unelte, tehnici decorative, ma-
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terii prime sau semifabricate, a unor culori sau ornamente populare, se
remarcă o constantă: spiritul creator în care fenomenele de aculturațîe
se manifestă, în majoritatea covîrșitoare a cazurilor. O piesă, o tehnică,
un ornament nu sînt pur și simplu reproduse mecanic. Ele capătă o
formă nouă de exprimare artistică, cu anumite note distinctive față de
original ori față de inițiator. Aceste note particulare sînt dezvoltate atît
conform gustului și mentalității proprii poporului care le-a preluat, cit
și în funcție de posibilitățile materiale și tehnica pe care poporul res
pectiv le are la dispoziție într-un anumit stadiu de dezvoltare istoricosocială, într-un domeniu etnocultural sau altul.
Această caracteristică o socotim general valabilă relațiilor interetnice și relațiilor social-culturale. Ea ne permite să privim problema
schimburilor și înrîuririlor etnoculturale și artistice ca o contribuție
pozitivă la dezvoltarea necontenită a patrimoniului spiritual al fiecărui
popor, în lumina caracterului reciproc al legăturilor dintre poporul
român și naționalitățile conlocuitoare și dintre poporul român și po
poarele vecine.

Viorica Pascu: De la început, Muzeul etnografic a'l Transilvaniei a avut
o expoziție de bază tematică, prezentînd ocupațiile, așezările, locuin
țele, îmbrăcămintea, obiceiurile etc. necompartîmentate pe provincii,
regiuni, zone etc. Acest principiu a fost susținut și aplicat de colectivul
muzeului și atunci cînd s-a discutat tematica actualei expoziții, ela
borată în anul 1951. Structura a fost concepută pe baza învățăturii
marxist-leniniste încă în acest an 1951. Această structură a suferit anu
mite schimbări și adaptări la noul local și la pretențiile funcționale
modeme. Acest principiu a fost aplicat și de către celelalte muzee mari
din țară. Structura aceasta axată pe gruparea tematico-etnografică a
expoziției de bază nu a însemnat însă pierderea din vedere a specificu
lui regional și național. Mai mult chiar, în unele cazuri — spațiul a
permis acest lucru în vechea clădire — s-au făcut încercări și în cadrul
expoziției de bază de prezentare a influențelor dintre diferitele națio
nalități, arătînd aria mare de răspîndire a unor tipuri de unelte, tipuri
de pluguri, furci de tors etc. sau asemănări în croiuri de piese de port,
ceramică etc. între diferitele naționalități, între zonele românești de pe
ambii versanți ai Carpaților, între zonele învecinate etc. Demonstrarea
specificului regional și național în cadrul expoziției, bineînțeles, se relie
fează mai pregnant în unele domenii ale culturii populare prin mani
festări artistice, ceramică, port etc. Motivul principal pentru care dez
voltarea și mai largă a acestor trăsături specifice nu s-a făcut în cadrul
expoziției de bază a fost și a rămas lipsa de spațiu. Din lipsă de spațiu,
Muzeul etnografic al Transilvaniei, avînd cele 35.000 de obiecte în co
lecții, dispune doar de 500 m2 pentru expoziția de bază, pe care dvs.
ați văzut-o. De fapt, din această cauză, dezvoltarea mai detaliată a
temelor propuse expoziției de bază a impulsionat colectivul muzeului
încă din anii 1950 la o fructuoasă activitate de organizare a unor expo
ziții speciale, temporare. în felul acesta, cele circa 30 de expoziții spe
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ciale organizate în ultimele două decenii pe teme cum au fost de exem
plu Ceramica populară din Transilvania, organizată în 1952, Arta popu
lară din Transilvania, organizată în 1953, Țara Moților și Valea Călatei,
organizată în 1960, Arta nouă populară din Transilvania, organizată în
1962, Covoarele populare din România, în 1963, Cioplituri și crestături
în lemn din Transilvania, în 1965 etc. ne-au oferit un bun prilej pentru
studierea și prezentarea comparativă a regionalului și naționalului în
domeniile respective. Noi vrem să continuăm această linie de activitate
prin alte expoziții speciale, menite să întregească expoziția de bază.
O altă modalitate de întregire organică a expoziției de bază, pavilionară, o oferă Secția în aer liber. în această secție, inițiată tot de
Romulus Vuia, pe lîngă faptul că salvăm cele mai caracteristice monu
mente de arhitectură și instalații tehnice populare care necesită o expu
nere în aer liber, unele din complexele existente acolo (la fel cu gospo
dăriile Muzeului satului din București sau ale Muzeului din Sibiu) sînt
mici muzee etnografice regionale, cu tot inventarul culturii populare
specifice zonelor respective. Considerînd că trebuie să acordăm o im
portanță mai mare activității de dezvoltare a Secției în aer liber, în
ultimii doi ani s-au făcut o serie de documentări asupra situației de
pe teren cît și asupra reprezentării diferitelor regiuni în muzeele sau
secțiile în aer liber din țară. în felul acesta, planul de dezvoltare a
secției va fi bazat pe date concrete și pe indici științifici.
Dr. Kös Kâroly: în ordinea lămuririi diferitelor aspecte ale temei noas
tre — valorificarea muzeografică a specificului etnografic regional și
național — este cazul să vorbim și despre rolul pe care îl îndeplinesc și
trebuie să-1 aibă numeroasele muzee și colecții etnografice mici, locale,
în majoritatea lor abia cunoscute și valorificate de cercetători.
în cadrul muzeelor etnografice mari, cu arii de activitate extinse
pe numeroase zone, în centrul preocupărilor practice și științifice stă
atît gruparea tematică a miilor de documente originale păstrate, cît și
studierea tipologică a obiectelor cu funcții similare, precizînd în măsura
posibilităților variante evolutive, naționale și regionale. Activitatea mu
zeelor mici —• comunale sau zonale — se rezumă însă mai mult la
adunarea cît mai completă a obiectelor etnografice din localitatea sau
grupul de sate respectiv, ele fiind astfel păstrătorii firești ai documen
telor etnografice locale.
De altfel acesta a fost și scopul inițiatorilor tuturor muzeelor de
această categorie, un mic grup de intelectuali locali, animați de această
ambiție nobilă de a asigura păstrarea documentelor concrete ale tra
dițiilor populare locale și prezentîndu-le generațiilor viitoare. în acest
scop mulți dintre inițiatori au făcut sacrificii materiale personale, pînă
cînd colecțiilor lor, donate comunei, școlii sau căminului cultural local,
li s-au asigurat condițiile necesare dezvoltării sistematice și accesibili
tatea pentru vizitatori și cercetători. Mai ales în anii regimului nostru,
majoritatea acestor colecții au ajuns la o creștere cantitativă și calitativă
apreciabilă, contribuind și ele la rîndul lor la îmbogățirea fondului do
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cumentar etnografic al țării. Este deajuns aici dacă ne referim la muzeul
vechi din Rășinari, inițiat de autorul celebrei monografii a comunei, la
muzeele din Lupșa sau Rimetea, înființate de cîte un dascăl devotat
al acestor localități, ori la muzeele zonale din Rădăuți, Reghin sau Cristur, întemeiate de asemenea datorită stăruinței unor fii ai acestor me
leaguri.
Nu cunoaștem o evidență care să cuprindă toate colecțiile și mu
zeele de acest gen. în evidența O.N.T.-ului sînt trecute numai acelea
care se află pe lîngă șoselele asfaltate, având și expoziții frumoase. Sub
tutela Direcției muzeelor se află oca 40 de muzee comunale. în același
timp însă se mai află o serie de colecții etnografice de pe lîngă diferite
cămine culturale, la care se mai adaugă numeroasele colecții etnografice
școlare, precum și colecții de unelte vechi țărănești adunate ca docu
mente de istoria agriculturii de către unele cooperative agricole. Astfel
credem, că numărul total al acestor muzee mici și colecții în întreaga
țară depășește chiar cifra de o sută, însumând un număr apreciabil de
obiecte, ceea ce rivalizează cu fondul oricăruia dintre cele mai mari
muzee etnografice din țară.
Importanța documentară a acestor muzee mici, provinciale, din
punctul nostru de vedere, nu constă însă numai în adunarea numerică a
tuturor obiectelor. Aceste muzee șînt înființate ori în centrele de grupuri
de sate, de zone etnografice — de obicei în comune cu tîrg sau orașe
mici —, ori chiar în sate mai izolate, păstrătoare de tradiții specifice,
alese ca „model“ din rândul localităților înconjurătoare. în amândouă
cazurile aceste colecții pot fi considerate drept eșantioane în domeniul
cercetării etnografice. Împînzindu-se întregul teritoriu al țării, fiecare
dintre aceste mici muzee se oferă ca punct de bază pentru atacarea
zonei respective de către cercetătorii care vin să studieze specificul
regiunii respective.
Toate aceste muzee și colecții ar putea să funcționeze ca o rețea
întinsă de informare în interesul cercetărilor care urmăresc asemănările
și deosebirile diferitelor fenomene, al cercetărilor comparative și de
sinteză pe țară.
îndeplinirea perfectă a acestor funcții firești necesită însă unele
condiții, a căror formă de rezolvare constituie temele discuțiilor actuale
în cercurile muzeografice. Noi considerăm că în urma întocmirii unui
repertoriu complet al tuturor muzeelor de acest gen, cu date detaliate
asupra componenței colecțiilor respective, și care să stea la dispoziția
tuturor cercetătorilor, trebuie să se continue dezvoltarea rețelei și într-o
serie de zone încă nereprezentate prin muzee locale, precum și comple
tarea colecțiilor existente, extinzîndu-se asupra întregii tematici a etno
grafiei.
O problemă de bază a menținerii acestor muzee, precum și a func
ționării lor ca baze de cercetări și puncte de informare științifică este
custodia: asigurarea custodiei permanente și corespunzătoare, apelând în
primul rînd la acei profesori sau alți intelectuali locali care dovedesc
deja un atașament activ față de cultura populară locală și care chiar
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și pentru o indemnizație simbolică ar îndeplini cu interes obligațiile custodelui și corespondentului etnograf local.
îmi exprim convingerea că muzeele locale, fiind în mod firesc păs
trătorii documentelor specificului etnografic local și zonal, vor putea să
contribuie în viitor și mai mult la cercetarea temeinică a culturii noastre
populare.
Achim Mihu: Eu sînt de meserie sociolog și în lumina bazelor acestei
discipline aș vrea să spun cîteva cuvinte. Mi-au plăcut foarte mult luă
rile de cuvînt ale tovarășilor care au participat la discuții. Mai de mult
mă tentase gîndul de a mă ocupa de unele aspecte ale culturii populare.
Gîndul acesta de acum a devenit mai acut, parcă un angajament. Inte
resantă, și cred că de bază, fundamentală, este problema ridicată aici de
tov. Vlăduțiu: în ce constă specificul etnic? Dacă nu vom reuși să dăm un
răspuns cît de cît satisfăcător la această problemă, etnografia nu va fi o
știință. Mie îmi face impresia că problema aceasta ar putea fi abordată
în linii foarte generale urmîndu-se următoarele piste: o pistă psiholo
gică și una subiectivă. Pista psihologică, la rîndul ei, ar avea două mari
laturi și anume: ne interesează să aflăm ce cred comunitățile de oameni
despre specificul lor cultural. în acest sens, ar fi necesară o abordare a
opiniilor factorului uman, urmînd liniile psihologiei sociale, sociologiei
Nu putem, ținînd seama de diversitatea comunităților și zonelor etno
grafice, să nu urmăm și altă oale psihologică, a doua, și anume: ce cred
alții despre specificul cultural al unor comunități umane, ce credem noi
despre secui, ce cred secuii despre noi, ce cred turcii despre noi, ce cre
dem noi despre dînșii. Bineînțeles, vom putea face comparații pe linia
aceasta psihologică între ceea ce credem noi și ceea ce cred alții despre
noi. Așa se va contura, probabil latura psihologică în abordarea specifificului etnic al comunităților socio-umane care trăiesc pe teritoriul pa
triei noastre. Abordarea obiectivă este, evident, deosebită de prima și
anume ea va trebui să analizeze bunurile culturale, rezultatele acțiunilor
sociale desfășurate de comunitățile sociale de pe teritoriul țării noastre,
în cazul acesta ne vom raporta cercetările nu la ceea ce spunem noi,
ceea ce spun alții, ci ne vom raporta la un criteriu obiectiv. Natural că
atît linia psihologică, cit și cea obiectivă de abordare a specificului etnic
trebuie să țină seama de contextul actual valorificator. Cum este acest
context, așa vor fi și răspunsurile noastre la ceea ce credem că sîntem
noi, răspunsurile altora la ceea ce cred ei că sîntem noi și așa vom va
lorifica rezultatele acțiunilor sociale ale comunităților care au trăit și
trăiesc pe teritoriul țării noastre. în ceea ce privește abordarea obiectivă,
mi-aș permite să spun că — după părerea mea — viața socială se distin
ge net în două domenii: domeniul acțiunilor sociale și domeniul interac
țiunilor sociale. Acțiunile cuprind un subiect acționai, mijloace acționale,
scopuri acționale etc. Aspectul interacțional se referă la relațiile din gru
purile de oameni: raporturi interpersonale, raporturi de grupuri mici,
raporturi de grupuri medii, raporturi de grupuri mari. Cele două pers
pective se pot contopi într-o perspectivă unică.
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Gheorghe Dinuță: Aș vrea să subliniez și să aprofundez unele probleme
legate de oglindirea specificului regional și național în colecțiile muzee
lor etnografice. M-aș referi în special la modul cum sînt oglindite aceste
două aspecte ale etnicului românesc, regionalul și naționalul, în două
muzee mari care sînt Muzeul satului și Muzeul de artă populară, așa
cum se prezintă ele la ora actuală. Muzeul satului, după cum știm cu
toții, a fosrt conicepuit ca un muzeu sociologic dar, fără a aminti
și specificul etnografic, profesorul Guști spunea că este un mu
zeu social. Dar materialul adunat la Muzeul satului încă de atunci avea
un pronunțat caracter etnografic prin faptul că ei a fost organizat nu
pe criterii tematice, ci pe criterii zonale, deci pentru a oglindi principa
lele provincii istorice-etnografice ale patriei noastre. Muzeul și-a propus
ca scop să prezinte aceste trăsături regionale, zonale am putea spune,
în toate aspectele culturii populare. In ceea ce privește Muzeul de artă
populară, el s-a străduit prin colecțiile sale, după părerea mea, să oglin
dească mai mult specificul acesta regional și național în creația artistică.
Insistîndu-se cu precădere pe latura artistică a obiectelor din colecția
destul de mare, s-a căutat să se determine zonele etnografice și în func
ție de tipologia anumitor elemente, de exemplu a costumului popular
sau a mobilierului. Aceste două mari muzee nu au nici un început și nici
un sfîrșit în ceea ce privește oglindirea etnicului, din cele mai vechi
timpuri și pînă în zilele noastre. In Muzeul național de etnografie al
R.S.R. s-ar putea oglindi acest lucru pe scară națională. Eu consider că
și etnografia, pentru a-și dovedi adevăratul ei rol, trebuie să aibă instru
mente de bază: institutul, catedra, muzeul. Dacă două din acestea, deci
dacă institutul există, dacă există două muzee și alte muzee cum este
Muzeul etnografic al Transilvaniei — acestea sînt muzee care privesc
totuși lucrurile de sine stătător. Ne trebuie totuși un muzeu național
de etnografie al R.S.R. care să-și fixeze ca scop oglindirea culturii popu
lare .din cele mai vechi timpuri și pînă în zilele noastre. Și pentru ca
lucrurile să se consolideze și mai bine, o catedră de etnografie sau trei
catedre de etnografie în principalele centre ar putea, pentru cadrele noi
care se formează acum, să constituie un bun îndemn pentru cunoașterea
profund științifică, materialist-dialectică a tot ce este legat de specificul
etnic al poporului nostru.
i

Cornel Irimie: Vreau să vă mărturisesc faptul că atunci cînd conducerea
Muzeului etnografic al Transilvaniei ne-a consultat pe cîțiva dintre noi
în ce formă credem să se materializeze mai bine contactul prilejuit de
această aniversare și cînd ne-a propus organizarea acestor mese rotunde,
am fost încântați fiind convinși că avem foarte multe lucruri care ne sînt
comune și pentru care trebuie să strîngem rândurile în vederea rezol
vării lor. Cred că chiar această dezbatere restrînsă, limitată ca timp,
însă foarte deschisă ca orizont, foarte largă în ceea ce privește perspec
tiva și obligația noastră față de disciplina pe care o servim, ne-a convins
de necesitatea unor astfel de contacte. Aș sublinia câteva idei cu care
cred că sîntem cu toții de acord șî anume: etnografia este una, ori la uni
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versitate ori la academie, ori la muzee. Se pare că obligația muzeografi
lor nu este mai mică decît a cercetătorilor de la academie și — iaș vrea
să spun fără falsă modestie — că nici contribuția lor la disciplină nu este
mai mică decît a acelora, adică formăm un front comun, unitar, cu obli
gații egale față de disciplina noastră. Și pentru că ne aflăm aici, la
prima vatră a etnografiei românești, cred că discuțiile care s-au purtat
astăzi au pus o serie de probleme și reprezintă un prim pas, o contribuție
la definirea însăși a obiectului etnografiei, teoretic vorbind. De acest lu
cru cred că v-ați convins în această ultimă intervenție a tov. profesor
Mihu care s-a sensibilizat și s-a angajat ca împreună cu noi, și pentru
noi, să contribuie la lămurirea acestei probleme a specificului etnic.
Oamenii din Țara Oltului au ajuns la stadiul că au o conștință proprie a
zonei lor și a specificului lor etnocultural, spre deosebire de ardelenii
de dincolo de Olt. Așa încît cred, tovarăși, că sîntem obligați cu toții să
reflectăm mai mult și activitatea noastră să se înscrie de aici încolo
într-o perspectivă mai deschisă și mai bine orientată teoretic și ideologic,
în ceea ce privește pe muzeografi, am impresia că avem obligații în plus
față de ceilalți cercetători și responsabilități în plus pentru că
nu există o cercetare etnografică fără material concret, fără docu
mente concrete. Și a cerceta în acest fel, înseamnă a selecționa,
însemnează a te orienta tocmai ca obiectele pe care le aduci și le însu
mezi în colecție să fie tipice. Tipice însemnează ca ele, cu trăsăturile lor
specifice, să permită interpretări și definiri a ceea ce este caracteristic
în cadrul unei tematici și problematici date. Iar expoziția de muzeu,
adevărata expoziție este un act de elaborare științifică, pentru că o expo
ziție care vorbește numai prin ceea ce se vede la obiecte, nu este o expo
ziție de interpretare și de valorificare a conținutului legat de aceste
obiecte.

7 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

PROBLEMATICA MUZEELOR ETNOGRAFICE
CU EXPUNERE PAVILIONARÄ ȘI ÎN AER LIBER
Dr. Gheorghe Focșa: Vom discuta problemele ide conținut în legătură cu
profilul variat al muzeelor, în concordanță cu programul pe care ele
trebuie să-l cuprindă. Clasificarea muzeelor după criteriul razei lor de
activitate a fost făcută încă de Grigore Antipa, care acorda muzeelor
etnografice un loc deosebit, ca un fel de expresie a creației culturale
populare studiate de-a lungul veacurilor și care trebuie să -aibă un profil
variabil după extensiunea teritoriului la care se referă. E vorba de două
posibilități de expunere. Trebuie să analizăm și să sintetizăm ce e bine
de făcut ca muzeele noastre să fie reprezentative, adică să aibă posibili
tăți și în ceea ce privește patrimoniul la care ajung pe baza cercetărilor
științifice complexe, și în ceea ce privește modalitatea de expunere. Din
experiența de pînă acum, se conturează în fața noastră două categorii
de muzee: pavilioane, care au în istoria muzeisticii românești un timp
mai îndelungat, și altele în aer liber care însumează și ele ca idee peste
o jumătate de veac. Aș putea sublinia faptul că prima casă țărănească
expusă cu intenții muzeografice este cea de la 1909, adusă la București
de profesorul Tzigara-Samurcaș care, în același timp, a pus în discuție
comparativ cele două sisteme de expunere și care preconiza pentru mu
zeul de la București o expresie cuprinzătoare pavilionară, dar în care
să fie cuprinse și complexe destinate a fi o expoziție în aer liber. El nu
numai că a adus casa meșterului din Mogoș la București, dar el a adus
și biserica din Turea și a prezentat un plan mai larg de a aduce gospo
dării din tot spațiul locuit de români. El vedea necesitatea expunerii
acestor monumente de cultură în mari pavilioane. A avut dificultăți, de
pildă casa Mogoș a expus-o, dar biserica din Turea n-a expus-o, a rămas
30 de ani în subsolul muzeului. S-au făcut și alte tentative, dar nu s-au
obținut rezultate.
O primă discuție eu propun s-o avem în legătură cu această pro
blemă: care sînt avantajele expunerii pavilionare și care sînt avantajele
expunerii de complexe în aer liber? în ultimul sfert de veac, la noi.
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ideea muzeului în aer liber a căpătat o consistență mult mai temeinică și
ea s-a concretizat în mai multe unități, cu tendința de a se lărgi posi
bilitatea de a crea mai multe muzee mari. în același timp, muzeele pavilionare s-au dezvoltat și ele în mod sistematic, crescând patrimoniul
muzeistic, organizînd mai bine expozițiile de baiză și întemeind aceste
colecții pe cercetarea științifică fundamentală, mai temeinică. După opi
nia mea, expoziția în aer iibei- are un avantaj verificat deja în acti
vitatea muzeografică românească, în primul rînd posibilitatea de a ex
pune complexe după dimensiunile lor reale, autentice, cu întreg ansam
blul de elemente organizate după modul geografic, după realitatea
concretă a celor care le-au creat. Prin aceasta ele se adresează mai direct
vizitatorilor, sînt mai ușor înțelese, bineînțeles creindu-se posibilitatea
de a accentua sensurile lor prin utilitatea explicativă pe care cercetă
torul din muzeu trebuie s-o facă. Și nu numai complexele de locuire al
cătuiesc expozițiile în aer liber, ci și alte categorii diverse de monumente.
Din acest punct de vedere, noi putem avea iarăși două mari categorii de
muzee în aer liber: muzee sintetice, care pot să se refere la întregul te
ritoriu al țării noastre, muzee de rang republican și, din punct de vedere
al conținutului, muzee complexe etnografice. După aceeași idee etno
grafică complexă, putem avea muzee de provincii (de exemplu Secția
în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei), muzee zonale, cum
este Muzeul Branului, tot complex etnografic, la care iese în evidență
ocupația predominantă în trecut în zona respectivă. în categoria muzee
lor în aer liber intră o suită de muzee complexe care pot fi și muzee
cu profil Tematic (Muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului). S-a
prefigurat ideea de a ilustra pe plan național creațiile și uneltele tehnice,
cu instalații, cu ateliere, cu aspecte din viața oamenilor care s-au consa
crat acestor meșteșuguri specializate. După ele are o idee centrală tema
tică: ingeniozitatea tehnică, gradul de dezvoltare, formele diferențiate ale
acestei tehnici. Dintre celelalte ocupații, o ilustrare mai substanțială o
avem concret exprimată în Muzeul tematic de la Golești, în legătură cu
două ocupații străvechi la români: cultivarea viței de vie și a pomilor
fructiferi, gospodării cu instalații profilate pe aceste ocupații, care deja
este un muzeu demn de a fi văzut de vizitatori români și străini, unde
sînt și monumente de arhitectură interesante, aspecte din tehnica prelu
crării produselor din aceste ocupații foarte interesante și uneltele folo
site. Există și alte tendințe, mă gîndesc de pildă la încercarea de la Ne
grești — Țara Oașului, care are intenția de a realiza un muzeu în aer
liber consacrat acestei zone foarte interesante, unde s-au adus cîteva
construcții: o gospodărie veritabilă — montată cum trebuie — și cîteva
construcții foarte originale și prețioase, care stau de mai mulți ani ne
montate. Deci rețeaua de muzee etnografice în aer liber are această
mare posibilitate de a aduce monumente complexe de tot felul. Cele de
pavilion, cum este Muzeul etnografic al Transilvaniei, Muzeul de artă
populară de la București, Muzeul etnografic al Moldovei de la Iași
Muzeul din Timișoara și multe alte muzee, indiferent de suprafața la
care se referă, sînt conduse către ideea complexului etnografic, de a
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ilustra modul de muncă, ocupațiile, condițiile generale de viață, reali
zările în diverse domenii. După părerea mea, ideea pe care o ilustrează
cel mai bine muzeul pavilionar este analiza fenomenelor, printr-o mai
mare diversitate în tipologia și variantele diverselor categorii de obiecte.
Din acest punct de vedere, avantajul organizării muzeului de pavilion
este posibilitatea unei mai mari variații de expresie în organizarea te
matică concretă a expozițiilor, în posibilitatea de a releva diverse fe
nomene.
Cea mai bună formă pentru muzeografia etnografică românească
este îmbinarea celor două sisteme. Experimentmd cele două săli mici
de expoziție de la intrarea Muzeului satului, în ultimii zece ani, prin
organizarea de expoziții tematice, noi am verificat această a doua idee
fundamentală care era de multă vreme verificată în marile muzee de
profil, activitatea muzeografilor noștri tineri care — studiind materialul,
elaborînd tematica, organizînd expoziția —• au ajuns să accentueze po
sibilitatea de a demonstra unele idei cu materialul adunat în mod de
liberat pentru ideea de conținut pe care o deținea tema respectivă. Deci,
este un alt mare avantaj pe care muzeele de pavilion îl au, acela de a
colecționa și de a exprima, de a demonstra, de a analiza permanent. Dacă-i vorba să privim în perspectivă, este cert că la orizontul viitor al
activităților noastre trebuie înscrisă ca sarcină realizarea armonizată
a unor muzee în care cele două sisteme de expunere să se dezvolte în
mod echilibrat, așa cum e drumul pe care merge Muzeul etnografic al
Transilvaniei, cu două secții distincte, amîndouă fundamentate pe cerce
tarea științifică fundamentală, temeinică și pe colecții, care izvorăsc din
această colecționare sistematică, principială și pentru o secție și pentru
cealaltă. Cred că datoria principală a muzeografiei etnografice românești
este să realizeze muzeul național cu cele două criterii de expunere, cu
prinzător, pentru a da ideea complexă, sintetică, asupra modului de via
ță al poporului român și a tuturor populațiilor conlocuitoare, pe care încă
nu-1 avem, adică un muzeu etnografic complex care să facă uz de avan
tajele celor două sisteme de expunere, conținutul lui fiind de ordin re
publican. El va trebui să aibă, bineînțeles, un edificiu central, pentru ca
și cercetarea științifică să se desfășoare pe baza materialelor. Oglindirea
directă a modului de viață isă fie posibilă, cum este în muzeele în aer
liber. Mai trebuie subliniat faptul că cercetarea științifică pentru iden
tificarea obiectelor trebuie să fie amplificată. începuturile, la Muzeul et
nografic al Transilvaniei și la alte muzee, s-au făcut pe baza colecțiilor par
ticulare. Există și astăzi, paralel cu cercetarea științifică și achiziția fun
damentată pe criterii strict științifice, colecționarea de la ofertanți. O
practicăm și noi și o practică și alte muzee. Este calea de a salva unele
depozite care au intrat în proprietate particulară și a le introduce în
tezaurul general al muzeului. Este bine, dar în același timp trebuie să
observăm în legătură cu acest proces dificultatea de a avea documentele
științifice corespunzătoare cu aceste materiale. Știm cu toții, este un
lucru comun că criteriul principal al cunoașterii este terenul, cercetarea
acolo unde găsim obiecte. Este dar că, indiferent de mărimea muzeului.
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finalitatea concretă a acestor cercetări este realizarea muzeului, dar cer
cetarea trebuie să fie complexă și cuprinzătoare în așa fel incit, nu nu
mai cultura materială, dar și cultura spirituală să fie consemnată în date
le noastre despre obiectele materiale. Socotesc că disciplina funda
mentală care stă la baza activității generale muzeistice în domeniul et
nografiei, indiferent de profilul acestor muzee, este etnografia ca știință
cuprinzătoare. Controversele între noțiuni de etnografie, de etnologie, an
tropologie, de folclor etc. cred că nu mai e cazul să mai aibe loc, pentru
că a surprinde modul de viață al poporului în muzee înseamnă a înre
gistra, prin cunoaștere științifică, prin obiecte, tot ce poate demonstra
un aspect sau altul. Și aș mai spune că toate aspectele, din punct de ve
dere științific, sînt la fel de importante. Eu susțin că sub toate aspectele
modului de viață, preocupările estetice la poporul român și la naționa
litățile conlocuitoare se fac prezente și atunci avem perspectiva largă a
cuprinderii etnografice întrucît cuprindem și preocupările artistice, lu
cru care se face prezent cu oarecare accentuare la Muzeul etnografic al
Transilvaniei, în expresia actuală a expoziției de bază.
M-aș referi la o idee pe care acum o jumătate de veac a subliniat-o
în chip deosebit George Vîlsan care susținea că este foarte important pen
tru noi să avem această idee de bază în cercetarea etnografică: cuprinderea
tuturor fenomenelor. El ilustra această idee prin necesitatea de a
nota, de a consemna uneltele și tehnica „focului viu“, un obicei stră
vechi căruia îi acorda valoare de simbol, pentru înlesnirea cunoașterii
generale. Cuprinderea unui obiect concret, a tuturor aspectelor vieții
este o necesitate, indiferent de teritoriul la care se referă muzeul. El tre
buie să aibă aspecte și din cultura materială și din cultura spirituală.
Nu cercetăm numai cununa ca atare, ca obiect, desprinsă de complexul
ceremonial în care ea se face la seceriș, ci trebuie analizat tot ansamblul
de manifestări și găsite soluții pentru a fi exprimat în expoziția muzeală.
Deci, indiferent de spațiul la care se referă muzeul, (muzeu local, muzeu
zonal, muzeu republican), perspectiva aceasta trebuie să fie în atenția
noastră. Am văzut cu foarte mare plăcere migala cu care Muzeul din
Cristuru Secuiesc a analizat unele ocupații, unele meșteșuguri care nu
se mai practică, a adunat produsele, a subliniat procesul realizării lor
cu o pătrundere științifică demnă de luat ca model, de exemplu cum
se făceau sitele din păr de cal, un proces care-i depășit dar care, în mu
zeu, rămîne ca document prin toate aspectele adunate. Sau, am văzut
cu plăcere la Muzeul etnografic al Transilvaniei mica sală unde sînt
cuprinse, foarte recent, obiectele în legătură cu obiceiurile. Era la un
moment ideea de a face un mare muzeu al Obiceiurilor și poate că ideea
aceasta se poate susține mai departe în domeniul muzeisticii etnografice
românești, pentru a cuprinde și această categorie largă de manifestări
în care arta cu formele ei specifice s-a exprimat la nivel superior. încer
carea din anul trecut de la Muzeul satului cu expoziția de fine de an,
„Ceremonii de Anul nou“, a fost din acest punct de vedere foarte ex
presivă. Sînt multe realizări în legătură cu aceste obiceiuri în care for
ța creatoare a poporului a fost subliniată în chip deosebit și muzeele
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noastre încă nu au un patrimoniu 'corespunzător nivelului acestor rea
lizări.
Este valoroasă ideea muzeului tematic și e bine să avem și aseme
nea muzee dar, în același timp, să nu abandonăm posibilitatea de a
desăvîrși muzeele care demonstrează tocmai categorii diverse, aspectele
multilaterale ale vieții, urmărind ideea interdependenței dintre fenomene,
a prezenței tuturor aspectelor care sînt indicatoare de seamă despre mo
dul de viață al unui popor.

Valeriu Butură: Tov. Focșa a prezentat problematica expozițiilor pavi
lionare. Mai rămîne să adaug faptul că o expoziție o adaptăm la spațiu,
așa cum am făcut noi la Cluj. Tematica eiste concepută de vreo trei ani
și noi am hotărît să nu mai mergem pe ideea că trebuie să prezentăm
totul, cum am făcut pînă acum și anume: cu cîteva exponate am orga
nizat sectorul alimentației, cu alte cîteva transporturile, cu altele comu
nicațiile. Am hotărît să rămânem la temele majore. Noi am depășit faza
cînd făceam muncă cultural-educativă de masă, relevînd la început cu
lesul din natură cu niște coșuri în care se culeg fructe. Și acestea sînt
foarte interesante, foarte importante pentru muncile cultural-educative,
dar un muzeu etnografic trebuie să prezinte temele majore. Am conve
nit astfel să începem cu vînătoarea și pescuitul, dar ne-am găsit în si
tuația că nu aveam destule cunse pentru prins animale, care în mare
măsură au dispărut. în fine, le-am refăcut. Desigur, la obiceiuri, s-a pus
problema expunerii lor. Avem foarte mari colecții, foarte bogate, dar nu
complete. Abia atunci cînd organizezi un sector îți dai seama că multe
lucruri încă lipsesc din colecții. Desigur că expoziția actuală este adap
tată la spațiu și de aceea lipsesc o serie de sectoare, dar muzeul are
avantajul că dispune de un spațiu de rezervă, unde poate să facă expozi
ții speciale, tematice, poate să prezinte desfășurate toate fenomenele de
bază ale culturii și colecțiile pe care le are permit astfel de prezentări.
în ceea ce privește Secția în aer liber, tipul zonal este cel pe care
trebuie să-1 căutăm și să mergem în general pe construcții datate. Este
foarte importantă datarea. Casa din podgoria Alba Iulia care s-a recon
struit acum era într-o stare jalnică. Ne-am gîndit că nu o putem reface cu
forțele noastre. De aceea am. inclus-o în lista monumentelor istorice,
pentru că e un monument istoric. în fine, fiind un monument de cultu
ră, cu concursul D.M.I., a fost adusă la Cluj. Este foarte important
faptul că am reconstruit-o pentru că acolo au fost tălpile, acolo au fost
toate elementele ei originale, iar inscripția ne spune: „Renovata anno do
mini 1778 per Petrum Preja“, ori aceasta înseamnă că ea a fost construi
tă pe la 1650 și prin urmare se situează printre cele mai vechi case ro
mânești. Noi urmărim planul casei țărănești după datare și după con
strucție, după plan. Evident, n-or fi foist toate așa cum este casa din
Imper sau cum este casa din podgorie (Galda) sau chiar cum este casa
din Maramureș, care este, un tip zonal specific perioadei. Erau trei con
strucții una lîngă alta în Berbești, reprezentând toate tipul casei mara
mureșene pentru sfîrșitul secolului XVIII. Azi ele se găsesc în Muzeul
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satului, la noi în muzeu și mai este o casă acolo. Deci trebuie recon
struite tipurile acestea zonale de case, datate. Odată găsit tipul de casă,
trebuie să vedem cum este șura. Dacă în curtea respectivă nu există
cea originală, o căutăm în altă parte. Trebuie apoi să vedem cum a fost
planul acestei gospodării și să-1 reconstituim. Noi refacem în muzeu ti
puri de planuri de casă, tipuri de construcții anexe, tipologia planului
curților din zona respectivă. Am vrut să aducem și noi o casă din Lăpuș,
și găsisem una mai bună decît cea din Muzeul satului, în sensul că
cea pe care o tîrguiam noi și cu care eram în discuții era datată. Pe usciorii mari, în piatră era scris anul „1717“. înafară de aceasta, cuptorul
din cameră era întreg. E adevărat că parțial casa era dărâmată, însă cu
Direcția Monumentelor Istorice am fi adus-o, dată fiind importanța pla
nului ei pe două încăperi la 1717. Eu nu mai cunosc în teren decît o casă
din 1740 cu acest plan iar cea din Lăpus ar fi fost în Secția noastră a
treia, după cele două aduse deja: casa din Galda și casa din Secuime,
cea mai veche construcție datată. într-o bună zi însă, au intrat cu trac
torul în colțul casei și au dărîmat-o și în felul acesta s-a distrus un mo
nument de cultură pe care D.M.I. era obligată să-1 păstreze. Cum spu
neam, studiul planurilor este foarte important. Trebuie să fim însă foarte
critici. în planul tematic al Secției de la Hoia este prevăzută aducerea
unei case-școală sau a unei școli vechi. Și școlile au avut arhitectura
lor, arhitectura zonei respective. De obicei diacul avea o cameră unde
învăța copiii să citească și să scrie, fiindcă la noi în Transilvania primele
școli — și cele mai multe școli ■— au fost confesionale. între astfel de
case, una pe care am văzut-o era interesantă. Era o tindă centrală, două
cămăruțe mici și o singură cameră mare care ar fi putut fi o clasă, dar
localnicii spuneau că acolo a fost grajd. Cel mai prost gospodar din sat se
chinuia să aibă grajdul în așa fel amplasat încît să nu fie nevoit să treacă
cu vitele prin tindă. Doar putea să-și facă ușă în dosul casei și vitele
să iasă în dos, unde-i locul lor. Am găsit o altă casă-școală, dar una cu
arhitectură specifică zonei sută-n sută, cu toate elementele unei case
țărănești. Bătrânul proprietar spunea: „Moșu’ o fost diac la biserică și
moșu o învățat și copiii carte“. Nu erau de fapt mai mult de 10—15
copii în sat care mergeau la școală. Locuința învățătorului era compusă
din tindă și o cameră cu aranjamentul și cu organizarea veche. La acest
plan specific zonei, se adaugă o cameră, sala de clasă, în care se intră
direct din pridvor. Peretele din față fiind la nivelul tălpii pridvorului,
a rămas spațiu în spatele acestei încăperi, unde s-a amenajat o cămară
și cînd copiii se duceau acasă, cei ai casei puteau să intre la cămară. Deci,
aceste construcții sînt rât se poate de reprezentative. Noi nu arhaizăm,
dar nici nu amenajăm expozițional case și gospodării. La această tipologie
trebuie să rămînem și pe acestea trebuie să le salvăm. Să nu ne facem
însă iluzii, fiindcă multe nu mai găsim.
în cadrul secțiilor regionale în aer liber, mă gîndeam că nu mai fa
cem tipologie de case și gospodării, ci facem tipologia curților. Vorbeam
despre zona Lăpușului. Noi am vrut să facem în Secția din Hoia o gos
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podărie din Lăpuș cu curte dublă. Noi avem în muzeu gospodăria din
Maramureș cu curte dublă, dar curtea dublă nu este specifică doar
Maramureșului, ci mai ales Lăpușului. Gunda Bela a scris un studiu
foarte interesant despre curțile duble din Lăpuș. Pe unde am fost eu
nu am mai găsit nici o curte dublă, decît bătrînii spuneau că au existat.
Curtea animalelelor trece pe un pian; din față iși curtea casei trece pe un
plan din dos. Nu am circulat peste tot în Ungureni, în orice, caz, această
curte dublă este studiată și probabil că ar fi trebuit reconstituită într-o
unitate muzeală.
O idee pe care vreau s-o prezint eiste aceea că, în lipsa de spațiu
de la muzeele noastre, — cel puțin pînă cînd vom ajunge la niște pavili
oane și la niște depozite mari, cum au unele muzee din străintătate —
avem posibilitatea ca, în cadrul tipurilor zonale de gospodării, să facem
toată tipologia uneltelor din ocupații. Nu ne oprește nimeni să facem o
serie de curse de vînătoare și capcane, nu ne oprește nimeni să facem
toată seria uneltelor agricole. Este foarte bine, dacă am făcut 22 de
tipuri zonale de gospodării, să avem 22 de iserii și tipuri de unelte:
pluguri, grape, din diferite perioade, din diferite zone și nu trebuie să
mergem numai pe curiozități, ci pe tot ce a avut gospodăria respectivă.
Dacă la Muzeul satului s-ar fi făcut gospodării zonale complete, cu
totul altul ar fi aspectul lui și cu toată alta valoarea documentară pentru
specialiști. Numeroși din ei admiră desigur textilele, dar îi interesează și
tipologia uneltelor din ocupații, din meșteșuguri, din instalații.
O altă problemă legată de Secția în aer liber de la Cluj este cea a
caselor-atelier, la care am recurs datorită faptului că terenul este foarte
accidentat și necesită foarte multe lucrări de nivelare, niepermițînd în
toate cazurile reconstruirea unor gospodării complete.
Corneliu Bucur: Cu permisiunea dumneavoastră, voi relua unele din
problemele expuse de tovarășul director Focșa și de tovarășul profesor Butură, în sensul de a face niște reflecții de interes general. Am văzut că la
această masă rotundă oamenii se ocupă în mod deosebit de planul de
perspectivă al unor expoziții și colecții. Aș începe cu ideea că. se con
stată constituirea tot mai mult la noi a unui sistem mixt de expunere,
care adaugă unei vechi expoziții de pavilion o expoziție nouă în aer
liber. Consider că organizarea, indiferent la ce distanță, a unei expoziții
în aer liber, care vine să se alăture unei expoziții de pavilion preexis
tentă, crează niște probleme de concepție care pornesc, în primul rînd,
de la tematica și teritoriul de reprezentare conceput pentru noua expo
ziție sau noua secție. Problema concepției este determinată după două
criterii: în primul rînd, cea a reprezentării teritoriale. în cadrul Muzeului
din Cluj, Secția din Hoia nu și-a propus să devină altceva decît un pandant al expoziției pavilionare, atît ca reprezentare a complexului de fe
nomene caracteristice Transilvaniei, cît și a teritoriului, deci complexul,
fenomenul și teritoriul de reprezentare este identic. Condiția organizării
în parcul Hoia a acestui muzeu, situația concretă existentă, determinată
și de investițiile care s-au făcut în această secție, face ca pentru mulți
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ani de aci înainte cele două expoziții să-și desfășoare activitatea la
două sedii oarecum depărtate unul de altul. în cazul Muzeului din
București, există un spațiu de expunere pavilionară, cu atît mai mult în
cazul Muzeului din Sibiu, care concepe realizarea pavilionului în însăși
incinta expoziției în aer liber. Pentru muzeele care dezvoltă secțiile în aer
liber alături de cea pavilionară, personal mi se pare că noua expoziție nu
va putea fi altceva decît o prezentare analitică din punct de vedere
tipologic a realizărilor monumentale și în interiorul acestor monumen
te a tipologiilor de obiecte, ustensile și materiale. în legătură cu cele
două propuneri diferite: muzee complexe și muzee zonale, desigur că
această intenție de reprezentare, fie în mod complex a fenomenelor, fie
a unui fenomen sau — mai precis — profilarea tematică a unora din
tre instituții, însemnează sau determină cu necesitate felul de prezen
tare a materialelor. Muzeele cu reprezentare complex teritorială — cazul
Muzeului din Cluj, cazul Muzeului din Sighetul Marmației în perspecti
va viitorului apropiat, cazul Muzeului din Reghin pentru un teritoriu
mai limitat, cazul Muzeului din Iași și Suceava dacă își vor dezvolta
secțiile în aer liber, — ele vor accepta în cele din urmă ■—■ subordonat
tocmai ideii de a reprezenta întreaga gamă a fenomenelor majore de
cultură populară dintr-un teritoriu determinat — un criteriu de prezen
tare analitic în cadrul expoziției de pavilion, criteriu care să permită de
fapt o completare a expoziției de pavilion ca o introducere pentru vizi
tarea în continuare a secției în aer liber, al felului în oare s-au dezvol
tat și formelor la care au ajuns, în teritoriul respectiv, fenomenele pe
care le reprezentăm. Ca să fiu mai explicit, în nici un caz expozițiile în
aer liber nu vor putea însemna altceva decît o completare a expozițiilor
pavilionare. Pentru cazul muzeelor specializate tematic, problema se pu
ne puțin deosebit. în primul rînd, teritoriul de reprezentare fiind de
cele mai multe ori național, analiza fenomenelor pe orizontala geografică
devine dintr-odată, dacă nu practic imposibilă, extraordinar de dificilă
și ar reclama un spațiu de expunere deosebit de întins. Limitarea spațiu
lui de expunere determină dintr-o diată acceptarea ca criteriu de organi
zare și expunere în cadrul expoziției pavilionare în aceste muzee, crite
riul sistematic. De altfel, acest criteriu trebuie respectat și în cazul ex
poziției în aer liber, sistematica fenomenului însemnând expunerea pe
anumite grupe și aceste grupe incluse în niște sectoare tematice. în caz
contrar, ne vom întinde la mult mai mult decît ne va permite spațiul
expozițiilor. Aici îmi permit o precizare referitor la paranteza deschi
să de tov. profesor Focșa. Este adevărat că în ultimul timp se constată
că și muzeele care și-au anunțat o profilare tematică tind să trateze cît
mai complex fenomenul inițial conceput foarte restrîns. Dacă în cazul
Muzeului tehnicii populare din Dumbrava Sibiului în special — dar eu
fac această afirmație și pentru ceea ce cred că trebuia să devină Muzeul
satului din București — fenomenul de tehnică populară a fost conceput
inițial doar ca o prezentare a meșteșugurilor și industrilor țărănești
printr-o definire a fenomenului pe coordonata sa tehnologică, la ora
actuală concepția de organizare și finalizare a acestei unități este puțin
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deosebită, în sensul de a adăuga acestor coordonate tehnologice și coor
donatele etnografice, în primul rînd, istorice și sociale, de a concepe
fenomenul de tehnică populară ca un fenomen de cultură în primul rînd,
nelimitîndu-se la meșteșugurile specializate și industriile țărănești, ci
înglobînd toate domeniile direct productive în cadrul cărora a apărut o
sumă întreagă de unelte cu ajutorul cărora, în cadrul unor serii de ocu
pații ca agricultura, păstoritul etc., creatorul, producătorul respectiv uti
lizează unealta sau suma de unelte realizînd un produs specific. Prin
aceasta lărgim concepția de creație populară, pentru că nu putem exclude
tehnica populară din domeniul agriculturii, din domeniul păstoritului etc. In ultimă instanță, stînele pastorale de munte sau
de șes nu sînt decît niște ateliere specializate de prelucrare a
laptelui, în care se folosesc niște unelte tradiționale în zonă,
în funcție de tipul de păstorit aclimatizat sau transmis din generație
în generație. Lucrurile se pot dezvolta în continuare și pentru o cher
hana pescărească din Deltă sau pentru altele. Deci am insistat în mod
special asupra celor două criterii care trebuie să definească expozițiile.
Continuînd ideea cu privire la Muzeul satului din București, condițiile
organizării acestui muzeu și dezvoltarea în forma sa actuală se datorește
tocmai acestor condiții. Formulînd în fața dvs. întrebarea, probabil că și
răspunsul, în ce măsură dezvoltarea acestei unități după un program
bine definit de la început și respectat întocmai pînă la capăt, axat în
mod special pe tipologia locuințelor la români, care subordonează și în
globează în sine și problema arhitecturii, n-ar fi dus în cele din urmă
oare la organizarea unui muzeu reprezentativ pentru cele două fenomene
pe care le-am enunțat? Alegerea unui teren cu caracteristici de relief
foarte favorabile ar fi ușurat și reprezentarea, prin modalitatea de adap
tare în teren a gospodăriilor, oglindind tipurile de așezări. Am fi ajuns ast
fel ca la ora actuală să avem un muzeu de reprezentare națională, care
să evidențieze tipul de așezări, tipul de gospodării și în mod special arhi
tectura. Organizîndu-se în felul acesta, nu am mai fi fost nevoiți să orga
nizăm în cele două săli ale pavilionului Muzeului satului expoziții de
obiceiuri de sfîrșit de an, de mijloc de an sau de la început de an, ci
poate am fi fost obligați să expunem în pavilion acele elemente care ar
fi fost imposibil de prezentat în expoziția în aer liber și care ar duce la
o completare și la o înțelegere mai precisă și mai completă a fenomene
lor de arhitectură populară cu mijloacele proprii de expunere pavilionară. Nu știu dacă nu am putea merge în ultimă instanță și astăzi la
această idee. In orice caz, este ceea ce intenționează Muzeul tehnicii
populare pe specificul temei propuse. Desigur că lucrul nu este simplu și
se vor găsi foarte multe argumente cu care să se evidențieze complexi
tatea unei astfel de inițiative, se vor găsi poate și opinii care să for
muleze ideea. că așa ceva e practic imposibil, în sensul de a concepe și
de a organiza, în ultimă instanță, un muzeu de istorie a civilizației țără
nești. îmi permit în fața dvs. să dau citire unui extract din una din
lucrările recent publicate, Muzee cu caracter etnografic și sociologic din
România, semnat de Radu Florescu, director la Direcția muzeelor care,

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

108

Masa rotundă III

prin îndelunga activitate la nivelul forului tutelar și nefiind de speciali
tate dar manifestând un viu interes pentru domeniul nostru de activi
tate, a ajuns — după opinia mea personală — să formuleze cit se poate
de concis și științific problematica de perspectivă a muzeelor noastre etno
grafice cu dublă expunere și anume: „în locul unor colecții sistematice
de valori ale civilizației țărănești“ — cum sînt privite muzeele în forma
lor actuală —, se prevede organizarea unui „muzeu al civilizației țără
nești care va completa expunerea convențională sistematică, după cri
terii național-analitice, cu prezentarea sistemelor și conexiunilor etno
grafice, funcționale sau structural-sociale, din care valorile expuse au
fost desprinse, precum și cu prezentarea istoriei faptelor, formelor și an
samblurilor caracteristice civilizației țărănești, în corelație cu clasarea
sistematică folosită în expunere“.
în legătură cu ideea și posibilitatea organizării unor astfel de sinteze
de istorie a civilizației țărănești în cadrul rețelei muzeale, la ce obli
gații ne supunem sau ce obligații ne revin în cazul în care putem și ne
angajăm să concepem o astfel de realizare? în primul rînd la o prezen
tare complexă a fenomenului, așa cum am amintit de altfel, care să în
globeze nu numai seria tipologică de unelte, ci să ducă această serie
tipologică pornind de la istoria apariției uneltelor, ceea ce înseamnă apor
tul altor discipline decît etnografia în esență. Cu alte cuvinte, vom defini
cît mai complex fenomenul prin intermediul unor materiale de factură
diferită. Referitor la această necesitate de a include în muzeele văzute în
această concepție și alte materiale decît cele etnografice, materiale de
natură să amintească începuturile și prima formă a evoluției lor, dau
citire, de asemenea, unui extras din lucrarea d-lui Paul Petrescu apă
rută în același volum: „Se poate spune că muzeele tehnologice“ — e
vorba de muzeele cu preocupări definite pentru un fenomen al tehnicii
populare, cazul și al Muzeului din Golești — „îmbină în grade diferite
aportul mai multor discipline între care arheologia și etnografia preci
zează începuturile și formele fundamentale la care se adaugă treptat
istoria industrială modernă“. Desigur că la ora actuală nu este decît o
idee de perspectivă și ne revine nouă — în măsura în care ne-o asumăm
— sarcina definitivării unui program concret de organizare a unei astfel
de instituții.
Personal, în numele colectivului sibian, anunț acestei mese rotunde
intenția organizării viitorului pavilion al Muzeului tehnicii populare
după aceste criterii și principii. Ideea Muzeului național de etnografie
complex, avînd două expoziții — pavilionară și în 'aer liber —, ridicată de
asemenea în contextul discuțiilor de la masa noastră rotundă, ridică niște
probleme în primul rînd de posibilități actuale. Materialul etnografic din
teren, care a început să dispară vertiginos și din care s-au recoltat masiv
în ultimii ani pentru toate muzeele, pune problema dacă, înafara unită
ților care și-au început activitatea sau care au ajuns (cazul- Muzeului sa
tului din București) la o formă aproape defintivă ca posibilitate de or
ganizare impusă de spațiu, mai poate apărea un muzeu național cu am
bele forme de expunere? Mi se pare la ora actuală tardivă inițierea unui
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asemenea gigant din lipsă de material concret. Criteriul organizării Mu
zeului național de istorie nu credem că este oportun să se aplice și în
rețeaua noastră de muzee, acela de a se scoate din expozițiile muzeelor
cele mai reprezentative monumente pentru a se transporta în cadrul unui
astfel de muzeu național. Nu știm în ce măsură fuzionarea colecților celor
două muzee existente la București, unul profilat (cazul Muzeului satului)
pe o prezentare devenită în ultimă instanță complexă, și de tehnică popu
lară și de arhitectură etc. și cel de artă ' populară ar crea un muzeu
într-adevăr reprezentativ sub aspect național pentru etnografia popo
rului român. Las răspunsul la această întrebare spre discuție în ședința
noastră.
Referitor la cercetarea științifică, legat de cele spuse de tov. director
Focșa, personal — deși am mai puțini ani de experiență în activitatea
de muzeu — consider că sînt două aspecte care trebuie să ne confrunte
de aici încolo mai mult decît ne-au confruntat pînă acum și care determi
nă, în ultimă instanță, însăși posibilitatea organizării în primul rînd a
expozițiilor într-o manieră aflată la limita posibilităților maxime de a
prezenta în mod expresiv materialul etnografic cules și în al doilea rînd,
e legat de valorificarea științifică a informațiilor noastre de teren. S-a
amintit aici problema documentării pentru materialul etnografic cules.
Aceasta presupune în prealabil însă o cercetare științifică sistematică
asupra fenomenului care reprezintă de fapt acest material sau pentru
care materialul cules este reprezentativ. Cu alte cuvinte, este foarte
important să avem fișa de obiect, fișa de monument și un material
legat de istoricul obiectului sau monumentului cît mai complet. Dar nu
este suficient, chiar dacă de acest material ne folosim în primul rînd
pentru a da personalitate obiectului sau monumentului în cadrul expozi
ției. Tot atît de important este ca materialul de informație pe teren să
abordeze sau interpreteze în primul rînd problemele pe care le ridică fe
nomenul prin care reprezentăm acele obiecte culese. Acesta poate fi și
trebuie să fie în primul rînd materialul scris care se realizează prin
chestionarea etnografică sau cercetarea altor izvoare scrise, materialul
fotografic sau de desen și nu în cele din urmă — și aceasta trebuie să
devină o sarcină pentru toate muzeele cu pretenția de a-și dezvolta acti
vitatea lor la nivelul la care s-a situat astăzi domeniul nostru de cerce
tare pe plan național — problema filmului etnografic. Inițiativa Muzeu
lui etnografic din Reghin — care trebuie veșnic aplaudată cu atît mai
mult cu cît ea se datorează unei singure persoane — și inițiativa Muzeu
lui din Sibiu — al cărui merit este doar acela de a colabora cu un insti
tut de specialitate, neexcluzînd de aici nici filmele realizate la celelalte
muzee — trebuie să ducă, cu formele de care dispunem, spre filmarea
în teren a dinamicii fenomenelor de cultură populară pe care le mai
putem surprinde astăzi în forma lor de manifestare oarecum tradițio
nală. Lipsa unei arhive naționale de film etnografic de care să facem
uz mîine și în viitor tocmai pentru a ilustra specificul în manifesta
rea pe viu, adică „in actu“ a acestor fenomene, ne va împiedica într-o
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bună zi să completăm expozițiile noastre, să demonstrăm niște fenomene
reprezentate material în expoziții cu o desfășurare vie a fenomenelor
respective.
Referitor la expoziția în aer liber, se pun foarte multe probleme
de colecție și de plan de expunere, cea ce nu este nici suficient în ul
timă instanță, nici absolut determinant în înfățișarea definitivă a ex
poziției. De o importanță excepțională în cadrul expoziției în aer liber
trebuie să se bucure și proiectul peisagistic pentru că el include bine
înțeles pe de o parte amenajarea terenului cu tot ceea ce înseamnă
aceasta ca relief și, în al doilea rînd, amenajarea vegetației. Există mai
multe posibilități în această privință și fundamental ele pot fi clasifi
cate în două direcții: aceea a unei echivalențe aproximative, care constă
de fapt în adaptarea unui peisaj natural structurat în mod unitar pe în
treaga expoziție, indiferent de structura tematică a diferitelor sectoare
și grupe, însemnează de fapt o orientare, adică o- adaptare generală a
peisajului preexistent organizării expozițiilor noastre la minimul de
lucrări pe care le reclamă organizarea lor. Cu alte cuvinte, doar la po
tențarea în funcție de specificul tematic al unor sectoare sau grupe cu
niște accente de la o unitate la alta, ținînd de specificul etnobotanic al
mediului fiecărei unități specifică satului din care a fost aduisă. A doua
variantă este tocmai acea a unui peisaj total structurat după locul de
proveniență al fiecărei unități. Deci, să facem din fiecare monument sau
grup de monumente provenite dintr-o singură zonă un fel de enclavă,
un grup definit și prin arhitectură, prin interior și prin peisaj, prin plat
forma de teren pe care este amplasat. Avantajele majoritare conduc
spre idea de a respecta primul criteriu, în condițiile în care teritoriul de
organizare a muzeului (cazul Muzeului din Dumbrava Sibiului) este: priel
nic. în cazul Muzeului din Hoia, unde problema peisajului trebuie con
cepută d’a capo al fine, desigur că lucrurile se pun puțin cam altfel.
O altă problemă ar fi aceea a activităților demonstrative pentru pu
blic. Cunoaștem cu toții sarcina care ne revine în lumina documentelor
conducerii superioare de partid, ca muzeele etnografice prin excelență
să-și intensifice activitățile pentru public. De aici și pînă la a concepe
desfășurarea în cadrul muzeelor etnografice a unui parc de distracții,
desigur că este un drum mai lung și de noi depinde să-1 scurtăm, fn
spiritul invitației primite, aceea de a conjuga expoziția cu valori instructiv-educative, de a da parcului etnografic și calitatea de spațiu recrea
tiv, de a conjuga aceste două funcții cu cea de a treia, de demonstrație,
noi am preconizat următoarele: în vecinătatea imediată a pavilionului
pe care l-am proiectat, care este în curs de realizare, se construiește și un
pavilion subordonat UCECOM-ului care să realizeze, în incinta sa, o du
blă funcție: acea de ateliere demonstrative cu producție curentă care să
realizeze obiecte în nota specificului tradițional, și de vînzare a obiecte
lor realizate. în toate aceste ateliere nu vor putea și nu vor func
ționa numai meșteri din rețeaua meșteșugărească UCECOM, ci vom
putea aduce și meșteri creatori populari din diferitele centre meșteșugă
rești tradiționale ale țării care să producă alături de creatorii rețelei meș
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teșugărești. Prin aceasta noi intenționăm isă dăm muzeului coordonata
care credem că este utilă, dar salvăm expoziția de la această degradare pe
care implicit o va determina introducerea treptată în cadrul monumen
telor originale a unui creator care va lucra astăzi la o masă de confec
ționat oale, mîine la cioplitul unor obiecte de gospodărie etc.
Referitor la depozitare, conservare și restaurare, anunț doar că se
minarul aplicativ ce se va organiza la Sibiu va pune în mod frontal, pe
ansamblul întregii rețele naționale, problema felului în care trebuie să
ne desfășurăm activitatea începând din momentul actual pentru o efec
tivă tratare preventivă, de salvare și de întărire, de consolidare a ma
terialului transferat în colecții. Știm cu toții care este stadiul actual al
acestor lucrări, indiferent dacă susținem că se fac și că se fac foarte bine
sau nu spunem acest lucru. Seminarul la care sînt convocați specialiști
reputați din institutele de specialitate și de cercetări chimice va aduce în
discuție pentru prima dată, într-un mod colectiv și într-o ședință organi
zată, metodologia modernă cu posibilități de adaptare la fiecare muzeu,
pentru stabilirea unui program național și individual de intervenție pen
tru conservarea patrimoniului, pentru că nu numai colecționarea lui ne
preocupă, ci și menținerea acestui patrimoniu un număr cît mai îndelun
gat de ani.
Vasile Novac: Vreau să subliniez plăcerea deosebită pe care o am
participînd la aceste manifestări și țin să mulțumesc și să felicit gaz
dele pentru tot ceea ce au realizat și pentru prilejul pe care ni l-au
oferit de a asculta atîtea lucruri interesante. După părerea mea, prima
sarcină actuală a noastră, a muzeografilor este salvarea patrimoniului
care mai există.
A doua problemă, pe care a ridicat-o și tov. Bucur — îmi pare
rău că nu pot fi de acord din acest punct de vedere cu tov. Focșa —
este crearea unui muzeu național, cu dublă expunere, pavilionară și
în aer liber, care la ora actuală mi se pare o utopie. Noi trebuie să ne
gîndim cu toții să prezentăm civilizația poporului român, dar să facem
în așa fel ca s-o prezentăm în muzeele actuale, pentru că dacă vom
mai merge mult pe această idee, se va ajunge cel mult, la niște soluții
de genul muzeului național de istorie, ori dacă „cloșca cu puii“ sau
mapa lui Golescu se pot duce dintr-un loc în altul, nu poți face ace
lași lucru cu o biserică de la Hoia sau de la Muzeul satului. Găsirea
pentru Muzeul național de etnografie a unor piese care să fie cel
puțin la nivelul celor mai bune din muzeele actuale, mi se pare că
este un lucru mai greu. Eu consider că important este ca, la muzeele
care sînt în curs de organizare, să se lucreze în așa fel încît orice
aspect al civilizației poporului român să fie reprezentat în unul din
muzeele noastre. Poate că ideea tovarășului Bucur, în sensul ca Mu
zeul satului să rămînă ca muzeu în aer liber și eventual să construiască
în parcul de acolo un pavilion, s-ar mai putea realiza.

Gheorghe Focșa: Mi se pare că n-am fost înțeles. Este nevoie de un
muzeu care să echilibreze cele două moduri de expunere. Avem muzee
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în aer liber, cu tentativa ide a crea posibilități de expunere pavilionară,
cu depozite care au înregistrat mii de obiecte colecționate din perspec
tiva expunerii pavilionare. Această acțiune poate fi dezvoltată mai
departe. Departe de mine de a fi afirmat ideea că trebuie luate, dislo
cate din muzeele actuale valori muzeale și duse într-un nou muzeu.
Eu combat această idee. Dvs. ați pus o problemă pe care eu n-am
ridicat-o. Muzeul satului din București, cu expoziția în aer liber pe
care o are, care trebuie mai departe desăvîrșită pentru a cuprinde
tipologia gospodăriilor, a locuințelor și a uneltelor de muncă și a insta
lațiilor tehnice într-o sinteză, poate investi pentru construirea unui
spațiu adecvat care să permită desfășurarea unei expoziții de pavilion,
demonstrativă din punct de vedere etnografic, care să analizeze feno
menele, și asta prin achiziții de teren pe mai departe. Nu cred că
este adevărat cînd se susține că aceasta iar fi o utopie. Noi sîntem
angajați deja de vreo 5—6 ani în concretizarea acestei idei, avem deja
în depozitele muzeului 12.000 de obiecte, terenul oferă încă posibilități
de a crește aceste colecții și nu văd o dificultate în a realiza un ase
menea muzeu cu forțele proprii, fără să recurgem la ideea de a disloca
valori muzeale. •
Valeriu Butură: în legătură cu cele spuse referitor la Muzeul național
de etnografie, desigur că nu este vorba de a lua colecțiile muzeului de
artă populară și a le alipi celor ale Muzeului satului. Eu cred că problema
trebuie pusă astfel: Muzeul de artă populară care nu are local, care
păstrează în condiții precare, nu prea strălucite, un adevărat tezaur,
ar trebui să primească un pavilion lingă Muzeul satului, formînd o
unitate muzeală puternică care să ofere vizitatorului o expoziție de
artă populară și o expoziție în aer liber.
Gheorghe Focșa: Desigur, colecția artistică este valoroasă, dar feno
menul etnografic în complexitatea lui nu-i încă reprezentat cu obiecte
în depozite. în direcția aceasta trebuie accentuat.

Vasile Novac: A doua problemă pe care vreau s-o ridic este colaborarea
cu tovarășii de la Academie. Sîntem de acord cu această colaborare,
dar ea să înceapă de la salvarea patrimoniului care mai există și nu
mai după aceea să trecem la întocmirea fișelor unice. De asemenea
aș vrea să fac o precizare în legătură cu colaborarea ou D.M.I. Noi am
început o asemenea colaborare, dar ne rezumăm deocamdată la faptul
că ei ne finanțează. Este vorba de fondul nescriptic, lucrările le urmă
resc muzeografii pentru că — cel puțin din experiența noastră — ani
observat cum se lucrează de către D.M.I. în județul nostru. Ei au
mult mai puțin cultul acesta dezvoltat al muzeografului pentru res
pectarea autenticității obiectului.
Referitor la problemele legate de Muzeul viticulturii și pomiculturii, au fost și aici mai multe divergențe, prima legată de locul de
amplasare. La un asemenea muzeu este obligatorie prezentarea conco
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mitentă pavilion și aer liber. Cu toate avantajele pe care le oferă
prezentarea în aer liber, nu poți să epuizezi toate problemele. Vreau
să dau un singur exemplu edificator. De pildă în zona Drăgășani am
găsit patru tipuri de teascuri. In cadrul unei gospodării pot să expun
maximum două. Pentru celelalte două, să zicem, locul foarte potrivit
este în pavilion.
O a treia problemă, care este foarte importantă în ceea ce privește
realizarea unui asemenea muzeu, este definirea clară a scopului lui.
Dacă ne este clar de la început care este scopul muzeului nostru,
atunci avem șanse să greșim mai puțin, pentru că alte lucruri se pot
schimba, acesta însă trebuie să rămînă. Deși muzeului nostru îi spune
Muzeul viticulturii și pomiculturii, scopul lui este prezentarea com
pletă și concretă a vieții acelor locuitori ai patriei noastre la care
viticultura și pomicultura au ocupat un loc mai important sau a acelor
zone în care viticultura și pomicultura au jucat un rol mai important.
Viața trebuie prezentată în toată complexitatea ei insistînd, bineîn
țeles, în cazul nostru asupra acestor ocupații, asupra uneltelor, insta
lațiilor legate de viticultură și pomicultură în primul rind, dar și cele
lalte. O altă problemă care trebuie urmărită în muzeu este îmbinarea
dintre diferite ocupații. Prin prezentarea unor asemenea muzee, ba de
viticultură și pomicultură, ba de păstorit, prezentînd sumar numai
una sau două din ocupații, am da impresia că poporul nostru a fost
într-o anumită zonă un popor numai de păstori, sau unul numai de
viticultori, sau numai de tehnicieni. Este foarte bine să urmărim în
muzeele noastre îmbinarea ocupațiilor, deoarece ele se reflectă și în
construcții. Eu am observat ide pildă că în zona subcarpatică există
o îmbinare clară între ocupația de păstor, de crescător de vite și de
viticultor și pomicultor.
O altă problemă care ne-a preocupat și pe noi și ne preocupă în
continuare este cadrul peisagistic. Problema a fost ridicată de tova
rășul Bucur pentru Muzeul tehnicii populare. Vreau să spun că noi
am beneficiat de ajutorul Institutului Național de Pomicultură care
ne-a plantat pe suprafața pe care o avem la ora actuală pomi tradi
ționali românești din toate zonele țării. Aceasta este instructiv, iar
pe viitor o să încercăm să rezolvăm și problema găsirii soiurilor de
viță de vie caracteristice tuturor zonelor, să vedem în ce măsură toate
aceste soiuri se pot aclimatiza la noi. Un alt lucru de care trebuie să
ținem seama este că niciodată noi nu vom putea cunoaște perfect
terenul, sau chiar dacă îl cunoaștem, pînă la modalitățile noastre
de realizare, piesele pot să dispară. Bineînțeles că cercetarea aprofun
dată a terenului poate să aducă surprize fie pozitive, fie negative.
Trebuie lăsat loc pentru aceste eventuale surprize, pentru că îmbună
tățiri ale tematicii din acest punct de vedere obligatoriu se pot întîmpla
și este bine să ai spațiul corespunzător.
O altă problemă pe care trebuie s-o iavem în vedere la muzeele
în aer liber este colaborarea permanentă și perfectă dintre muzeo
graf și arhitect. Noi n-am beneficiat de arhitect propriu și în măsura
8 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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posibilităților ne-am consultat cu arhitectul Paul Niedermayer care
a făcuit proiectul. însă chiar dacă am avea arhitect, eu consider că,
printre altele, colaborarea dintre arhitect și muzeograf e foarte impor
tantă.
Ne-am gîndit mult dar am făcut puțin pentru reprezentarea vieții
spirituale. în primul rînd ne gîndim la obiceiurile legate de viticultură
și pomicultură, dar în aoelași timp la toate obiceiurile locuitorilor care
s-au ocupat cu viticultura și pomicultura. Pot să dau și un exemplu:
am participat la realizarea unui film legat de un asemenea obicei, dar
n-am reușit pînă în prezent să obținem o copie și pentru noi. Problema
filmărilor am discutat-o în principiu cu colegul nostru Badea. Cred că
trebuie să ne înscriem la școala domniei sale și să trecem și noi la
realizări, pentru că este o datorie a noastră să facem filmele acestea
etnografice.
Și pentru noi problema documentării avînd o deosebită impor
tanță, încercăm în măsura posibilităților să-i dăm atenția cuvenită.
Pentru documentarea într-o zonă, în cazul nostru viticolă sau pomicolă,
muzeograful care răspunde de această zonă începe cu pregătirea teore
tică: citește în biblioteci tot ceea ce ne interesează din istorie, arhi
tectură, construcții, instalații, unelte. Dar o altă formă, odată ajuns în
teren — și care ni s-a părut foarte bună — a fosit colecționarea unor
documente din zona respectivă. Am colecționat, de pildă, cînd am luat
casa de Argeș, chiar din casa respectivă vreo 30 de documente chiri
lice și într-unul din ele am găsit, printre altele, părțile componente
ale gospodăriei de la 1839, cînd văduva proprietarului o lăsase moște
nire. Se spunea acolo: „las moștenire casa, pivnița mare, pivnița mică,
hămbarul, pătulul“. Iată deci prezentată în gospodărie ponderea viticolă
și pomicolă.
Un alt principiu pe care am căutat să-1 respectăm pînă în prezent
la muzeul nostru a fost acela de a prezenta gospodării, în măsura în
care putem, de la jumătatea veacului al XIX-lea sau cel mult din a
doua jumătate a veacului. Cea mai nouă casă datată este din 1848.
Avem aproape 5Oo/o din construcții datate și ne preocupăm să fie
datate, dar nu acesta este elementul hotărîtor. Avem o casă mai nouă
de la 1856 la care, spunea o legendă a proprietarului, că s-ar fi scris
data acolo cînd a scăpat de moarte, fiind atacat de hoți.
Ceea ce consider că este specific muzeului nostru în aer liber este
prezentarea, într-un sector al muzeului, a gospodăriilor viticole și
pomicole din care fac parte casa, pivnițele, pătulul, hămbarul ș.a.m.d.,
deci tot ceea ce avea omul în gospodăria respectivă în secolul al
XIX-lea, dar și ceea ce avea el în hotarul satului, construcții specifice
în mijlocul viilor sau al livezilor de pomi sau la capătul lor. Am
creat deci un sector specializat de pivnițe, adăposturi, poverne etc., pe
care-1 folosim și pentru a prezenta acele variante de pivnițe sau poveme, de construcții legate de viticultură și pomicultură care nu au
loc în cadrul gospodăriei. In cadrul gospodăriei poți să expui dintr-o
zonă cel mult două poverne, dar dacă există o varietate de două sau
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patru poverne, atunci celelalte variante le amplasăm în sectorul spe
cializat. De asemenea, noi nu mergem pe prezentarea a două ocupații:
într-un loc pomicultură și într-un loc viticultură, ci urmărim prezen
tarea pe provincii istorice a gospodăriilor fie ele viticole, fie pomicole,
fie pomi-viticole. Aceeași structură o are și sectorul specializat.
O problemă de care trebuie să ne preocupăm mai mult, mai ales
cînd e vorba de Transilvania, dar și de alte zone de-acum încolo, este
aceea a raportului de reprezentare a anumitor zone în muzeele în aer
liber. De pildă, există situații în care un județ sau un sat este repre
zentat și la Muzeul satului și la Muzeul etnografic al Transilvaniei,
este pericol eventual să-1 reprezentăm și noi. Cred că trebuie să ne
gîndim cu toții de așa natură ca să căutăm, prin profilul și în interesul
fiecăruia, ca în viitor să nu mai repetăm reprezentarea satelor deja
existente în muzee și să cercetăm și acele zone „albe“ încă nerepre
zentate.
Istvan Molnăr: Pînă acum s-a vorbit mai ales despre muzeele mari.
Acum aș vrea să prezint un mic muzeu provincial, cu profil mixt,
Muzeul din Cristuru Secuiesc.
Profilul actual al expoziției muzeului nostru s-a concretizat în
urma unei dezvoltări de un sfert de veac. Ca orice muzeu de provincie,
și muzeul nostru a trecut prin perioada de șablonizare în ce privește
structura, forma și conținutul expozițiilor de bază. Treptat însă am
ajuns la organizarea unor expoziții care să prezinte caracteristicile
zonale. Expozițiile de bază cu caracter de științele naturii, istorie și
etnografie au fost păstrate pînă în anul 1971. Începînd cu acest an
însă funcționăm numai cu două expoziții de bază: cea de științe natu
rale și cea etnografică. Dintre aceste două expoziții, cea de științele
naturii are o importanță secundară, avînd un rol complementar. Accen
tul cade pe prezentarea materialului etnografic. Ambele expoziții au
însă un caracter strict zonal. Ele au fost organizate după condițiile
și cerințele locale. Trebuia luat în considerare faptul că este vorba de
o zonă așezată destul de departe de centrele culturale mai mari.
Muzeul mic al unei zone provinciale trebuie să-și rezolve singur
problemele, atît în ce privește cercetarea, colecționarea materialului,
prelucrarea lui precum și organizarea expozițiilor. Așadar, și un mic
muzeu provincial trebuie să fie în același timp un centru de cercetare,
de colecție muzeală și un mijloc de instruire. Dacă cele trei funcții se
combină în cadrul unei singure instituții, trebuie să decidem care este
scopul principal al muzeului, din care decurg celelalte caracteristici ale
lui. Acest scop nu poate fi decîit planificarea chibzuită a unităților
tematice și în cadrul acestora a conținutului de idei al unor expoziții
menite să servească instruirea și educarea vizitatorilor. Orice altă acti
vitate este o necesitate preliminară a acestui scop.
în cele ce urmează aș dori să arăt ce unități tematice am introdus
în expoziția de bază etnografică a muzeului nostru și modul în care
am încercat să le corelăm. Scopul final al expoziției noastre etnografice
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este prezentarea felului de trai al poporului, a culturii materiale din
zona noastră. în acest scop, în cinci săli ale expoziției de bază sînt
prezentate caracteristicile ocupațiilor de bază. Unitățile expoziționale
așezate în aei- liber sînt menite să completeze prezentarea ocupațiilor
de bază. Aici sînt expuse obiectele oare, dat fiind specificul și dimen
siunile prea mari, n-au încăput în sălile muzeului: un grup de 19 insta
lații tehnice populare pe care le-am expus într-un pavilion separat de
expoziție, zidit anume în acest scop, lung de 68 m și protejat cu pereți
de sticlă. Deoarece muzeul nostru nu dispune nici de teren, nici de
posibilități materiale pentru expunerea instalațiilor tehnice populare
caracteristice zonei, împreună cu construcțiile ce le adăpostesc, consi
derăm că această formă de expunere este cea mai potrivită. O singură
construcție ■—■ un gater — a fost așezat împreună cu clădirea sa, în
continuarea imediată a pavilionului amintit. Deci omiterea din expo
ziție a acestor obiecte pe motivul că lipsește terenul necesar nu poate
fi motivată, căci aceste instalații oglindesc dinamica culturii materiale
într-o perioadă dată a dezvoltării istorice și sînt mărturii ale istoriei
societății.
Continuarea organică a acestui sector este suprafața de expunere
a unor mașini mai simple, produse de fabrici. Aici sînt expuse primele
mașini de prelucrare a lînei, mașina de treierat acționată cu cai cu
accesoriile ei, care au fost acceptate de popor imediat după apariție,
pentru productivitatea lor mai mare. Prezentarea evolutivă a insta
lațiilor tehnice țărănești și a primelor mașini provenite din fabrici,
legate de producția țărănească — ca fenomene ivite în societatea feu
dală a satului și în cea precapitalistă —■ este extrem de instructivă
pentru înțelegerea relațiilor economico-sociale de-a lungul timpului.
Un sector complementar, în aer liber al expoziției etnografice a
muzeului din Criisturu Secuiesc îl constituie o casă țărănească caracte
ristică zonei, cu interiorul ei specific. Prezentarea laturii artistice a
arhitecturii populare a fost realizată prin expunerea în aer liber a
diferitelor porți cioplite și a altor elemente de arhitectură.

Anton Badea: Muzeul etnografic din Reghin, chiar de la începutul lui,
a avut posibilitatea unei duble expuneri: pavilionară și în aer liber,
în luna august anul curent (1972 — n. red.) a fost deschisă expoziția
permanentă „Uneltele și tehnica populară de pe Mureșul superior și
Cîmpia Transilvaniei“, pe un spațiu destul de restrîns. Acest spațiu
insuficient pentru prezentarea completă a uneltelor și diverselor cate
gorii de instalații care se pretează unei expuneri pavilionare nu ne-a
dat posibilitatea să etalăm o suită de unelte, în perspectiva lor evolu
tivă. Vreau să vă aduc la cunoștință că Muzeul din Reghin dispune de
un valoros tezaur, în ceea ce privește uneltele de agricultură, uneltele
de pescuit, de vînătoare, de olărit și în mod special de oloit. Am achi
ziționat toate tipurile de teascuri, de zdrobitori pe oare le-am putut
depista.
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în ceea ce privește expoziția în aer liber, pentru acest lucru muzeul
are o suprafață de circa 8.000 m2, spațiu, care cred că ar putea fi
proiectat în așa fel încît să putem expune circa 3—4 tipuri de gospo
dării, 3—4 tipuri de instalații cu roată de apă, 3—4 tipuri de stîni (mă
refer mai mult la cele de mici dimensiuni) și 2—3 instalații de pomiviticultură. La ora actuală, secția în aer liber are reconstruite o seamă
de obiective, între care o casă de bîrne din Hodac, o oloiniță cu roată
de apă din Hodac și o moară din Hodac. Rămîne ca începînd cu
anul 1973 să trecem la definitivarea planului secției în aer liber și, pe
măsura în care unitățile vor fi amenajate cu tot inventarul necesar,
s-o includem în circuitul de vizitare. Multe alte probleme pe care am
vrut să le ridic au fost deja discutate, astfel că mai rămâne să amintesc
un lucru și anume, acela al configurației terenului. Dacă Muzeul etno
grafic al Transilvaniei dispune de un teren foarte accidentat pentru
realizarea secției în aer liber, Muzeul din Reghin, la scara lui, are
un teren fără denivelări. Cele două instalații cu roată de apă ne-au
dat mult de gîndit. în acest scop am găsit de cuviință să ridicăm pe
soclu de piatră instalațiile, în așa fel ca roata să nu fie; îngropată în
pămînt. în același timp, de la șantierele de construcții am dirijat ca
mioane cu pămînt șî am făcut anumite umpluturi, care dau aspectul
unor mici dîmburi și mie mi se pare că soluția aceasta nu este de loc
supărătoare.
în ceea ce privește căutarea unei soluții pentru conservare, în
cadrul unui muzeu mic, de provincie, am procurat un compresor care
să împingă aer comprimat la o presiune de 6—8—10 atmosfere într-o
butelie cu lichidul conservant, de unde acesta merge spre un dispozitiv
de injectare. Cu un personal minim, cu viteză mare de lucru — nu
mai așa vom putea să oprim activitatea cariilor și a celorlalți dăunători.
în legătură cu dorința colegilor de a face cunoștință cu tehnica
filmărilor în teren, eu accept dorința și-i invit —■ într-un grup plani
ficat — să vină la Reghin și să facem tot ceea ce trebuie pentru ca
să extindem această activitate atît de utilă și la celelalte muzee.

Hedwiga Rujdea: Vreau să fac cîteva considerații în legătură cu muzeele
sătești. în primul rînd, cred că ele ar trebui să fie condiționate de
elaborarea și punerea în aplicare a unui statut legal de funcționare.
Numai după aceea am putea să trecem la punerea în practică. De fapt,
problema actuală este tocmai punerea în practică a normelor de funcțio
nare a acestor muzee, care trebuie să aibă un punct de vedere unanim.
Trebuie să pornim în primul rînd de la concepția că muzeul sătesc
nu trebuie considerat ca un apendice, deci activitățile pentru consti
tuirea acestor muzee trebuie să devină în totalitatea lor activități științi
fice. Trebuie să pornim la înființarea unui asemenea muzeu exact cum
pornim la constituirea oricărei colecții muzeale. Primul lucru este o
tematică clară și precisă, urmărind să ilustreze cele mai importante
aspecte ale culturii populare locale, zonale. în această direcție vreau
să arăt diferite tipuri sau forme care sînt posibile. în județul Sibiu s-a
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urmărit și în parte s-a și realizat o diversificare a profilului tematic, însă
în funcție de specificul local și zonal. Fără discuție că această activitate
a fost sprijinită direct și permanent de către specialiștii Muzeului Brukenthal și de către Comitetul județean pentru cultură și educație socia
listă. Intre cele două muzee sătești din județul Sibiu, Muzeul din Cîrțișoara este axat cu precumpănire pe prezentarea culturii populare speci
fice. Pe de altă parte, în organizarea Muzeului etnografic din Poiana
Sibiului, unde un loc important s-a acordat păstoritului, s-a insistat
mai mult asupra prezentării acestei ocupații. La Cisnădioara s-a înființat
expoziția muzeală de artă populară săsească locală, evidențiindu-se tot
odată și elementele comune cu arta populară românească în structura
portului, în organizarea interiorului, ca rezultat al îndelungatei convie
țuiri. La Avrig muzeul cuprinde, pe lîngă o frumoasă colecție de artă
populară și de obiecte de uz, și o prezentare documentară a vieții și
operei lui Gheorghe Lazăr. Muzeele din Gura Rîului și Rășinari au în
patrimoniul lor frumoase colecții de unelte privind ocupațiile și mește
șugurile locale tradiționale, îndeletnicirile casnice, modul de viață. La
Cristian s-a organizat, într-o caisă monument de arhitectură din se
colul XVIII, un muzeu german al cărui interior dă multă atenție modului
de viață și ocupațiilor acestei populații. Poate că această formă a casei
muzeu este una din cele mai adecvate pentru a înființa mai multe
muzee într-o zonă. La organizarea acestui muzeu sătesc am găsit întîi
spațiul adecvat unei expoziții pavi'lionare cu tot ceea ce este specific
pentru ocupațiile satului respectiv, apoi avem la dispoziție ■— în curtea
spațioasă — o casă reprezentativă a satului, dotată cu tot inventarul
corespunzător, iar alături a fost pregătită o stână. Deci, acest muzeu are
o expoziție pavilionară completată de o expoziție în aer liber. Desigur
că nu în toate satele avem posibilitatea de a organiza așa ceva. In orice
caz, apariția acestor muzee Sătești nu trebuie lăsată la discreția iniția
tivei locale, ci trebuie isă existe o planificare a profilului tematic al
acestor unități.
Gheorghe Focșa: Din acest punct de vedere, muzeele principale, muzeele
județene, chiar muzeele zonale care sînt dezvoltate și care sînt familia
rizate cu cercetarea științifică și cu modul de a selecționa, să fie îndru
mătoarele muzeelor sătești.

Aurelia Tița: Aș vrea să spun, câteva cuvinte în legătură cu perspectivele
de dezvoltare a Secției în aer liber de la Muzeul etnografic al Transil
vaniei. In primă urgență se situează completarea celor două sectoare —
adică sectorul de instalații și sectorul de gospodării — începînd cu
instalațiile care se înscriu pe linia celor existente și continuând, în
măsura în care le vom mai găsi, cu variante ale aceluiași tip.
In sectorul al doilea, al gospodăriilor și monumentelor arhitectonice,
în primul rînd se va completa platoul existent cu grupul zonal din
nordul și estul Transivaniei, cu gospodăriile din zonele care nu au fost
încă reprezentate și în același timp urmărim să aducem, printre altele,
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o școală de sat, precum și o primărie. Acestea vor fi amplasate chiar
în partea centrală a secției, în jurul bisericii din Chiraleș. Acela va fi
centrul Secției în aer liber. în al doilea rînd, vom începe achizițiile
pentru gospodăriile zonelor din sudul și vestul Transilvaniei. Pentru
acest al doilea sector, o parte a terenului alunecă și deci vor trebui
făcute din timp lucrări de consolidare.
Gheorghe Focșa: Discuțiile noastre s-au axat pe conținutul muzeelor, pe
necesitatea dezvoltării lor și mai sistematice. Rămînînd ca a doua pro
blemă esențială, cea privitoare la modalitățile tehnice de conservare
să fie dezbătută în ședința specială pe care C.C.E.S. o va organiza
pentru toate muzeele noastre cu participarea chimiștilor, muzeografilor
și cu acei dintre specialiștii noștri care au lucrat în domeniul conser
vării muzeistice. într-adevăr trebuie să adunăm mărturiile civilizației
noastre populare, dar problema esențială este să asigurăm durabilitatea
lor, să ne apărăm de dușmanii care distrug valorile muzeistice. S-au
atins și probleme în legătură cu planul tematic al muzeelor de fiecare
categorie tipologică, în legătură cu criteriile științifice cu care trebuie
să selecționăm valorile aduse în muzee, pentru că sîntem confruntați
fie de spațiul restrîns pavilionar, fie de spațiul restrîns în aer liber,
deci sîntem nevoiți să facem selecție pentru acele valori care din punct
de vedere documentar și artistic sau tehnic merită să fie conservate,
și terenul încă mai oferă asemenea posibilități. Este nevoie să epuizăm
cercetarea în terenul la care ne referim, pentru ca să nu ne trezim
după ce >am realizat și am transpus în muzee că o cercetare mai amă
nunțită ulterioară să descopere lucruri pe care nu le-am văzut. Deci,
cunoașterea terenului la care ne referim trebuie să fie asigurată în mod
temeinic și din aceasta decurge posibilitatea noastră de selecționare.
S-au pus și probleme de peisagistică, și ele importante, probleme de
natura terenului care uneori e defavorabil de plat și atunci trebuie să-1
înălțăm, să-1 profilăm artificial, dar s-a și pus problema dificultăților
care rezultă din natura însăși a terenului, din alunecările de teren care
pun în primejdie monumentele și impun acțiuni de consolidare, cum e
cazul la Muzeul etnografic al Transilvaniei.
Este sigur că noi nu epuizăm în discuțiile noastre toate problemele,
este însă sigur că experiența, și teoretică și practică, se îmbogățește cu
fiecare an care trece și prin aceasta și problematica se amplifică și dis
cuțiile vor trebui să fie purtate și la alte mese rotunde, fie la un muzeu,
fie la altul.
Trebuie să fim toți conștienți că servim o cauză profundă foarte
temeinică pentru dezvoltarea culturii noastre, că adunăm în expozițiile
noastre permanente documente interesînd istoria, tehnica, arta poporului
nostru și cea a naționalităților conlocuitoare. Prin aceasta cuprindem în
muzee un patrimoniu valoros atît din punct de vedere istoric cît și
artistic, menit să servească cercetărilor științifice mai ample pe care și
generațiile viitoare vor putea să le facă pe baza lor.
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ÎN LEGĂTURĂ CU UNELE CRITERII DE DETERMINARE
ȘI INTERPRETARE A OBIECTELOR ETNOGRAFICE
DE MUZEU
Preocupările cu privire la datarea, determinarea și interpretarea
obiectelor etnografice de muzeu1 au fost și continuă să fie frînate de
inexistența unor criterii generale, riguros științifice, care să contribuie
la o orientare, cit de cit, în această importantă activitate din domeniul
cercetării etnografice.
încercările întreprinse pentru soluționarea acestei probleme au con
stituit importante contribuții, fără să se fi ajuns la o viziune de an
samblu; astfel sub raport folcloric tema a fost tratată de Mihai Pop2,
iar din punct de vedere al culturii populare, s-a încercat o rezolvare
a sa de către Florea B. Florescu și Paul Petrescu, privind metoda de
cercetare a culturii populare în U.R.S.S.3.
în cele ce urmează, nici noi nu ne propunem o rezolvare absolută,,
mărginindu-ne doar a schița aspectul metodologic al studierii materia
lelor etnografice intrate în colecțiile muzeale, în dorința doar, de a
deschide discuția' asupra acestei probleme. Pentru o exemplificare cît
mai concretă, am ales plugul ca unealtă de muncă.

Datare. Determinare. Interpretare. Obiectele de muzeu, avînd carac
ter etnografic, multe din ele căzînd în epoci de cultură, în care se folo
sește scrisul, pot fi cunoscute mai de aproape și datate precis. Spre
exemplu, o piesă de port, să zicem un cojoc sau pieptar, poate să poarte
pe el, nu numai data cînd a fost făcut, dar și inițialele celui ce-1 poartă,
1 Obiectele la cate ne referim, din moment ce sînt integrate în colecțiile de muzeu, e de
la sine înțeles că sînt autentice, tipice, reprezentative ; se presupune că au o valoare științificăartistică incontestabilă.
2 M. Pop, Noi orientări în studiile de folclor, în Revista de Folclor, III/1958, Nr. 4,
p. 1-23.
3 B. FI. Florescu- P. Petrescu, Metoda de cercetare a culturii populare în:
U.R.S.S., în Studii și Cercetări de Istoria Artei, V. (1958) p. 15 — 25.
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putîndu-se în același timp face considerații cu privire la gust, la prefe
rința de ordin estetic — atît privitor la obiect, cât și la subiectul care-1
întrebuințează.
O icoană pictată pe sticlă și chiar și o piesă ceramică poate purta
data precisă, ceea ce, firește, înlesnește sarcina interpretării într-o mare
măsură.
Dar nu toate obiectele, nu tot materialul documentar muzeal, avînd
caracter etnografic, poate fi cunoscut în felul de mai sus, pe de o
parte, pentru că în mediul popular nu se ține atît de mult la fixarea
în timp a obiectului, iar pe de alta, creatorul popular anonim, era de
cele mai multe ori, în trecut, lipsit de știința de carte. Aceste conside
rente au făcut ca materialul etnografic, în cea mai mare parte, să nu
poată fi datat în mod absolut, ci numai determinat.
Anticipăm spunînd că, pe câtă vreme a data un obiect însemnează
a-1 raporta la o dată fixă în timp, a determina un obiect de muzeu
însemnează a-1 integra unei anumite categorii de obiecte, asemănătoare
ca tehnică, formă, funcțiune etc. precum și a-1 raporta unui anumit
spațiu geografic, a-i fixa locul de origine, a-i arăta apartenența etnică
și socială, contribuind astfel — totodată — și la o relativă cronologizaie a lui.
Sub denumirea de apartenență etnică înțelegem faptul că respectivul
obiect, sau mai degrabă categoria de obiecte din care face parte, își
datorește originea sa unei anumite colectivități, unui anumit popor, iar
sub apartenență socială înțelegem că fenomenul etnografic de care e
vorba, este produsul unei anumite clase sociale, sau oategorii sociale.
Astfel, la noi, mai tot materialul de care ne servim în etnografie este
produsul poporului muncitor de pe ogoare1
*4*.
Dar distincțiile pe această temă ar putea fi mai precise, fiind vorba
de anumite categorii sociale cărora le-ar reveni un anumit instrumentar
tehnic, agricol sau pastoral, o anumită locuință, îmbrăcăminte etc., mate
rialul etnografic deosebindu-se și de la o clasă socială la alta.
înțelesul noțiunii, a determina, observăm că este cu mult mai cu
prinzător. Chiar în cazul cînd un obiect e datat absolut, determinarea
sa rămâne posibilă și necesară, constând în integrarea sa în epoca și
categoria de obiecte căreia aparține, în complexul de viață din care
face parte. Numai în felul acesta el primește o multiplă și completă
justificare științifică și o semnificație cu adevărat muzeală.
Numeroase materiale etnografice de muzeu nu pot fi raportate la
o dată precisă în timp și isînt lipsite de semnificația muzeală cerută;
tocmai pentru acest lucru ele urmează a fi supuse unei analize interpre
tative prin mijlocirea unor procedee asupra cărora se va stărui mai jos,
într-un mod, se-nțelege, cu totul incomplet.
1 Pentru discuția bunurilor de cultură populară provenite din strate sociale suprapuse
și invers, v. Hans Naumann, Grundzüge der deutschen Volkskunde, Leipzig, 1922, (intro
ducere). Teza că portul popular, cîntecul popular, mobilierul țărănesc, sînt creații ale claselor
suprapuse și decăzute — acceptate de masele populare, („gesunkenes Kulturgüter”), este
pentru cultura populară română o teză discutabilă.
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Unele criterii de determinare a materialului etnografic. Criteriile
de determinare a materialului etnografic sînt: 1. criteriul filologic, 2.
criteriul tipologic, bazat pe metoda de cercetare geografică-statisticăcomparativă și 3. criteriul apartenenței etnice și sociale.

1. Criteriul filologic. Spre deosebire de cele mai multe materiale
arheologice, cele documentare-etnografice, de muzeu, poartă un nume.
Ele sînt determinate, pînă la un punct, cum se va vedea, prin însăși
acest fapt.
Astfel numele de plug, dat uneltei cu care se ară pămîntul, numele
de rariță, stativă, cojoc, tractor etc., poartă o pecete a vremii săpată în
numele obiectului, ceea ce firește, ajută cu mult 'Cunoașterea științifică
a obiectului. Criteriul filologic a fost folosit la noi, ca și în alte părți,
de multe ori, în scopuri părtinitoare, mai ales atunci cînd s-a atribuit
culturii materiale a unui popor, o influență venită de la alt popor, căutîndu-se în mod voit, supremația culturală a unui popor asupra altuia5,
sau, cînd s-a pus în mod tendențios problema originii respectivului popor,
căzîndu-se în „latinomanie“, „celtomanie“, „tracomanie“6 etc.
Dar criteriul filologic poate și trebuie folosit la stabilirea relativoronologică a materialului etnografic, prin stabilirea originii istorice, prin
situarea în timp a apariției unei unelte de muncă pe o anumită treaptă
de evoluție a societății omenești.
Dacă luăm plugul de lemn, așa cum îl avem în orânduirea feudală,
cu toate părțile sale componente, cazul e deosebit de ilustrativ, deși
originea termenului de plug mai este încă în discuție. De origine slavă
sau germană7, noțiunea de plug, examinată mai de aproape, arată că
plugul de lemn, așa cum e cunoscut azi, e caracteristic orînduirii feu
dale și coincide cu perioada conviețuirii româno-slave, cu perioada de
formare a poporului român8, aproximativ secolele VII—IX, ceea ce nu
înseamnă că unealta ca origine, coincide cu aceeași perioadă, fiind cu
mult mai veche.
Cum se procedează? E adevărat că originea termenului de plug e
încă în discuție, dar componența sa, totalitatea pieselor din care e com
pus, duce la concluzia de mai sus. Intr-adevăr, grindeiul, cobîla, cor
manul sau cucora, plazul, toate părțile enunțate mai sus, sînt denumiri
de origine slavă, ceea ce dovedește că plugul așa cum îl avem în orân
duirea feudală este identic, structural, cu plugul din perioada convie
țuirii româno-slave. Prin aceasta s-a făcut un prim pas pentru cunoaș
terea respectivului obiect.
* Asupra acestui aspect, v. V. B ogr e a, Știință militantă, in Pagini istorico-filologice.
Cluj, 1925, p. 6—8.
• Pentru aspectul de care vorbim, v. Iorgu Iordan, Originea Românilor, București,
1945, p. 6-8.
7 Comp. gep. plüg’, vsl. bg. rus. plugtl (Scriban, Dictionary Limbii Românești, s.v.)
8 Istoria României, București, 1960, p. 807.
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E de indicat, ca o consecință a celor spuse mai sus, ca cercetarea
să nu se raporteze numai la o singură piesă componentă, fie ea și cea
mai importantă, ci să se cerceteze complexul întreg legat de folosirea
respectivei unelte de muncă. Astfel, fiind vorba de plug, va trebui să
ne referim nu numai la părțile plugului, așa cum s-a procedat, ci chiar
și la termeni ca: ogor, brazdă, răzor, sau hat, pîrloagă, țelină etc.
E adevărat că extinzîndu-se raza cercetării, problema se complică,
dar nu pierde din interes, deoarece, prin aceasta surprindem genul de
viață al unui popor. Se va ține seama că verbul a ara, aparține fondului
lexical latin, œ pentru plug avem în aromână aratruÿ, folosit și de
către românii din Munții Apuseni9
10; că alimentul de bază al plantei
însămînțate, griul (lat. granum), poartă denumirea de pline, pe alocuri
chiar cereala din care se face pîinea, numindu-se „pline albă“ (Moldova).
Deci, pîinea obținută din făină (farina), măcinată, (machinare), la
moară (mola), sau pisată (pinisare), în piuă (pilla), indică un complex
de elemente și mai vechi decît cele slave, de care trebuie să ținem
seama — la determinarea — de astă dată, a modului de trai a respec
tivului popor.
Aceste cunoștințe le-am obținut prin studiul mijloacelor de trai, a
principalelor unelte de muncă, între care plugul ocupă locul cel mai
important.
Ce observăm? Observăm că criteriul lingvistic, folosit științific la
determinarea materialelor etnografice este deosebit de folositor. Numai
că trebuie să procedăm cu multă precauție, fiindcă denumirea unui
obiect nu indică întotdeauna și originea obiectului, ci un simplu împru
mut lexic11.
Tot de criteriul filologic mai țin apoi și anumite expresii ce ne pot
ajuta la determinarea obiectelor de muzeu. Astfel, cînd se spune că
cineva a ajuns la „sapă de lemn“, expresia populară trimite pe cerce
tător la o fază istorică anterioară chiar plugului de lemn. Ori, muzeo
grafic, noi știm că atît din punct de vedere arheologic cît și din punct
de vedere etnografic, sapa de lemn, sub forma hîrlețului de lemn a
fost folosită la noi pînă prin secolul al X—XI-lea, etnografic, pînă pe
la sfîrșitul secolului al XVIII-lea — firește în regiuni mai retrase, ca
Țara Hațegului, Munții Apuseni, Valea Bistriței etc.
9 Th. C apidan. Românii nomazi, 1922, p. 34, 35.
10 Istoria României, II, p. 20.
11 Pentru situarea considerațiilor de mai sus în context, trimitem pe cititor și la publica
ția Wörter und Sachen, revistă apărută la Heidelbeg (1909), condusă de R. Meringer, care
deschide o direcție nouă din acest punct de vedere ; apoi, Wort und Brauch, de sub direcția
lui Th. Siebs și M. Hippe. Ia noi N. Drăganu, Cuvinte și obiceiuri, în Anuarul Arhi
vei de Folclor, II (1933), p. 1 — 19, susține aceeași direcție: „Obiceiurile ne lămuresc origi
nea și înțelesul numelor, iar numele originea și vechimea obiceiurilor și a stratificărilor”. în
orice caz, R. Meringer pretinde că odată cu schimbările ce au loc în cultură se schim
bă și sensul cuvintelor și schimbările se vor cunoaște nu în baza unor speculații, ci în baza
unor observații concrete, făcute în funcție de cunoașterea culturii materiale. Se cere deci,
„Sachstudien im Volke” — cercetarea culturii materiale la teren și nu considerații subiective.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Criterii de determinare și interpretare

Fig. 1. — Ramele unor hîrlețe de
lemn datînd din secolele X—XI
descoperite în timpul săpăturilor
arheologice întreprinse la Capidava
și Vaslui.

Fig. 2. — Hîrleț de lemn icu ramă de
fier. (Piesa face parte din inventarul
Muzeului Schit-Ceahlău).
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

125

126

Ion Chelcea

în orice caz, imaginile de față (fig. 1, 2), arată folosirea sapei de
lemn sub forma hîrlețului, paralel, atît în trecut (arheologic)12, cît și în
prezentul etnografic. Exemplele pe această temă s-ar putea înmulți13.
Criteriul tipologic. Criteriul filologic nu contribuie decît în parte
la determinarea materialului etnografic. El poate deschide drumul unei
determinări, isau poate arunca o lumină oarecare, mai ales asupra originii
etnice a obiectelor, ele intrând în patrimoniul unei culturi cu denumirea
ce a avut-o în patria de origine.
Pentru determinarea mai precisă a obiectelor sau complexelor de
obiecte se recurge și la criteriul tipologic, ce constă în stabilirea succe
siunii formelor de obiecte — a funcțiunii lor. Ca și arheologia, etno
grafia recurge curent la această metodă împrumutată din științele natu
rale. în etnologie se caută — prin asemănare — tipurile de culturi.
Criteriul tipologic se sprijină pe anumite semne distinctive tehnicomorfologico-funcționale comune unui mare număr de exemplare ale
obiectului, ce se întîlnesc într-o anumită regiune, în cadrul de viață al
unui anumit popor, sau anumitor popoare, formând laolaltă zone sau
arii culturale, altă dată numite provincii geografico-istorice. Criteriul
tipologic se sprijină pe scara largă a metodei statistico-comparate.
Totalitatea caracterelor obținute, stabilirea tipurilor și variantelor
înlăuntrul aceleeași categorii de obiecte, duc la cronologizarea relativă
a acestora, la răspîndirea lor geografică, la modul de pătrundere a
acestora în anumite zone.
Dacă am ales pentru exemplificare plugul, să vedem ce -note caracteristice-distinctive determină obiectul de muzeu de care vorbim sub
raport tipologic.
în primul rînd se constată că e de lemn, — ceea ce a dus la denu
mirea de plug de lemn. Se constată apoi că structural plugul e compus
din mai multe părți, dintre care unele de o importanță excepțională. Așa
e c-ucora sau cormanul. Dacă luăm sub observație această piesă compo
nentă rezultă că avem două tipuri de plug -de lemn: cu -cormanul fix
(fig. 3) și cu cormanul schimbător (fig. 4). Cu plugul avînd cormanul
schimbător se ară în pantă (fig. 5) și nu la șes (fig. 6), pentru a păstra
sămânța în brazdă și a nu permite îndepărtarea ei p-rin scurgerea -ape
lor. De aici rezultă așa numita arătură în terase13a (fig. 7).
Observăm din cele de mai sus că dacă o singură pietsă ce alcătuiește
obiectul se modifică, prin aceasta ise schimbă modul de funcționare al
13 D. B. și M. I. Artamanov, Istoria vechilor ruși, lucrare folosită de I. C a n arache în Studii și cercetări de istorie veche, I, vol. II (1950), p. 104, 5.
13 Pentru alte exemple v. și N. Ghib ănesc u, Traista cu vorbe. Iași, 1906.
13 a. S. O p r e a n u. Terase artificiale pentru culturi în România, Lucrările Inst. Geograf.
Univ. din Cluj, 1942 ; N. E d r o i u-P. G y u 1 a i. Evoluția plugului în epoca feudală, în
Acta Musei Napocensis, 1965, II, p. 307 — 344; V. B u t u r ă. Der Terrassen Ackerbau in
der Hochzonen der Rumänischen Karpathen, in Études d’ethnographie et de folklore, Nr. 1,
(1966); Ion Chelcea, Tara Moților. Vatră de viață românească, în Transilvania, (Sibiu),
5/1972.
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Fig. 3. — Plug de lemn cu cucora fixă, din județul Neamț (Colecțiile Muzeului Etno

grafic al Moldovei—Iași).

Fig. 4. — Plug de lemn cu cormanul schimbător din Munții Apuseni. (Colecțiile

Muzeului Etnografic al Moldovei—Iași).
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Fig. 5. — Arătură în „răzoare“ (Se ară pe aceeași latură a ogorului).

Fig. (5. — Arătură normală la șes (Se ară pe almbele laturi ale ogarului).

Fig. 7. — Arătură în terase, Poiana Ruscăi (Foto prof. Romulus Vuia).
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uneltei, iar schimbarea atrage după sine o nouă categorisire a uneltei
respective: în cazul de față fiind vorba de plugul cu cormanul schim
bător, spre deosebire de plugul de lemn cu cormanul fix.
Dacă observăm mai atent forma plugului, pe piese alcătuitoare, mai
descoperim și altceva, și anume, faptul că fierul plugului, sau brăzdarui,
privit într-o anumită etapă a evoluției sale, are două forme: una sime
trică (fig. 8 a, b), exact ca lama unui hîrleț și una asimetrică, (fig. 9 a, b).
Documentarea istorică a dovedit că forma simetrică este anterioară for
mei asimetrice14.
Fierul de plug celtic, din epoca Laténe are aceeași formă15. Fierul
de plug geto-dacic descoperit la Cetățeni-Muscel, în anul 196216, ca și
alte descoperiri similare, prezintă și acestea forma simetrică, din care
s-au dezvoltat mai tîrziu celelalte forme (fig. 10).
Cercetarea tipologică a formei brăzdarului de la plug ne pune pe
urmele unor constatări fructuoase sub raportul cronologiei relative atunci
cînd lipsesc alte date.
Odată cu dezvoltarea tehnicii caracteristice orînduirii capitaliste,
apare, după cum se știe și plugul în întregime >din fier, mai întîi părțile
componente, cu excepția grindeiului, apoi întreg plugul. în sfîrșit, urmează
plugul poiibrăzdar (fig. 11), ce caracterizează în special agricultura mai
nouă17.
Din expunerea făcută, rezultă că prin tipologizarea obiectelor de
muzeu se pot cunoaște etapele de dezvoltare în evoluția tmorfologicofuncțională a obiectelor respective.
Folosirea metodei geografico-cartografice. Pentru o analiză aprofun
dată a obiectelor de muzeu, ca urmare a aplicării criteriului tipologic,
e folosită metoda geografică căreia i se mai spune și istorico-geografică
sau cartografică. Metoda respectivă de cercetare este aplicată pentru
prima dată în etnografie pe la începutul secolului al XX-lea18. Ea mai
14 tu bor Ni ederle, Mannuel de l’antiquité slave, II, p. 192.
15 D e chele tt e, Mannuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. III.
p. 885.
16 Dinu Rosetti, Un depozit de unelte.... în Studii și cercetări de istorie veche, XI
(1960). p. 393. De reținut apoi, că și rarița, ca formă de plug arhaic, are și ea forma brăzdarului,
simetrică.
17 în ultimul timp ne parvin știri despre o perfecționare tehnică și mai avansată a
plugului. Perfecționarea constă în înlocuirea bazei brăzdarului cu trupiță clasică printr-o
lamă vibratorie legată de un motor electric, special. Această lamă ridică pămîntul, cînd îl
traversează, permițînd plugului să intre mult mai ușor în adîncimea solului. în felul acesta
se reduce cu 50% energia furnizată de tractor, se accelerează aratul, obținîndu-se economie de
combustibil (v. Scînteia, XXXII (1963), Nr. 3797, p. 3).
18 Pentru amănunte, v. B. Anker mann, Kulturkreise und Kulturschichte in Afrika,
în Zeitschrift für Ethnologie, 1905 ; 1905 ; W. Boy, Zur geschickte der Eisentechnik, insbesondere
des Gebläses, în Ethnologica, I, Leipzig, 1909 ; Gr ab n er, Die Melanesische Bogenkultur,
în Anthropos, IV/1911; C. Brătescu, Metoda geografică în cercetările etnografice, în Bulet.
Soc. Reg. Rom. de Geografie, București, 1913, p. 145 — 147 și S. Mehedinți, Metoda geo
grafică în științele naturale și sociale, București, 1947, 24 p. în mod cu totul amplu și rigu
ros observată, metoda geografică a fost aplicată în etnografia noastră de prof. Romulus
V u i a, în Satul românesc din Transilvania si Banat. Studiu antropogeografic si etnografic. Cluj,
1945, 240 p.
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Form a sim etrică a brăzdarului.
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Fîg. 9. — Forma asimetrică a brăzdarului.
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Fig. 10. — Plug cu cîrlig de fier adaptat arăturilor în pantă, mai evoluat, (Colecțiile

Muzeului Etnografic al Moldovei—Iași).
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e numită și metodă chorologică {gr. chora—regiune, țară), și e folosită cu
deplin succes și în arheologie precum și în alte discipline, spre exemplu
în lingvistică.
Prin aplicarea criteriului filologic și tipologic n-am putea spune
că problema cunoașterii obiectului a primit o rezolvare completă. Noi
pînă în prezent avem o imagine clară doar în ceea ce privește perfec
ționarea în timp a obiectului, dar în ceea ce privește extensiunea sa
geografică (spațială), nu știm nimic.
Criteriul tipologic va fi întregit deci prin această metodă de cerce
tare. întrebuințîndu-se această metodă se ajunge la concluzia că ele
mentele noi din cultura materială, pun stăpînire cu deosebire pe acele
regiuni, care din punct de vedere al circulației sînt mai accesibile. Un
exemplu concludent îl avem chiar în faptul că plugul de lemn cu cor
manul schimbător l-am întîlnit cu deosebire în Munții Apuseni; pe
Valea Bistriței (Moldova) Țara Hațegului, plugul de lemn a continuat să
fie folosit pînă nu demult.
Un alt exemplu, îl constituie cel mai vechi tip de locuință din
Transilvania, casa cu cămară, care se află circumscrisă în regiuni greu
accesibile, situată în mijlocul ariilor cu tipuri de case mai recente, tipuri
oare s-au suprapus peste vechiul substrat. Casa cu cămară mai stăruie
astăzi în Țara Hațegului, Regiunea Pădurenilor și Munții Apuseni și
reprezintă, incontestabil, tipul de locuință autohton19.
întrebuințîndu-se metoda cartografică se ajunge la concluzia că ținu
turile izolate, cum ar fi Țara Hațegului, Regiunea Pădurenilor, Munții
Apuseni sau Ținutul Vrancei, rămân pe hartă ca niște insule, un fel
de „martori“ — ceva echivalent cu „horst“-urile din geologie — care
ne informează despre o veche stare de lucruri.
în lingvistică pentru denumirea acestui fenomen se folosește ter
menul de isoglosă (e): pentru etnografie a fost propus de către M. Meringer termenul de isoerge.
Localizarea în spațiu a fenomenelor etnografice cu ajutorul hărții,
aplicată corect, ne mai arată și influențele transmise în decursul tim
pului, de la popor la popor, de la regiune la regiune, atît în domeniul
culturii materiale, cît și în al celei spirituale. Aceasta implică, se-nțelege,
folosirea pe scară largă a metodei comparate, pe care o prilejuiește însăși
delimitarea fenomenelor etnografice în timp și spațiu, prin aplicarea
criteriilor de mai sus. în cercetările etnografice din U.R.S.S., R.F.G.,
R.D.G. și S.U.A. metoda respectivă a stat la baza întocmirii unor atlase
etnografice sau economice.
în țara noastră, deși formulată teoretic de mult, această metodă
n-a fost aplicată într-o măsură mulțumitoare. Ea s-a aplicat în lingvis
tică, prin alcătuirea Atlasului Limbii Române, iar în 'ultimul timp al
celui etnografic, în Curs de elaborare.
19 Romulus
1937, p. 42.

Vuia, Le village roitmain de la Transylvanie et du Banat, București,
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Unele fenomene etnografice, ca spre exemplu, portul greutăților
pe cap20, răspîndirea unor așezări și tipuri de casă21, a unor tipuri de
ceramică22, alături de alte explicații lingvistice, au foist interpretate prin
mijlocirea acestei metode, mai ales atunci cînd s-a pus în discuție ori
ginea poporului român sau a continuității elementului românesc în anu
mite regiuni ale țării noastre23. Atlasul etnografic român ar fi concre
tizarea aplicării acestei metode de cercetare.
Apartenența etnică și socială. Aplicarea metodei geografice în etno
grafie, a făcut posibilă delimitarea a ceea ce este propriu fiecărei na
țiuni în parte, sau nu, suprapunerea elementului etnic cu cel cultural
— crezut propriu, care altă dată era cu mult mai viu susținut. Rămîne
ca în baza cercetărilor ideea să-și primească confirmarea. în orice caz, o
problemă de căpătîi în etnografie rămîne definirea patrimoniului pro
priu cultural, ceea ce e 'caracteristic fiecărei naționalități în parte. Ori,
acest lucru nu e posibil decît folosindu-se metoda geografică.
Se cere apoi surprinsă relația strînsă care există între forma obiec
tului, natura materialului din care este făcut acesta și clasa socială
căreia i-a aparținut, sau categoria socială căreia-i aparține respectivul
obiect în prezent. într-adevăr, un veșmînt poate sluji la protecția cor
pului, dar poate sluji în același timp și pentru a marca starea socială
a cuiva. Observăm că sîntem în prezența unei analize polivalente a
obiectului ce studiem.
Acest raport rezultă din forma, mărimea și natura materialului,
care pot fi diferite, după starea socială a omului, de la o categorie
socială la alta.
Dăm numai cîteva exemple: în condica 'criminală din anul 1826,
precum și în art. 358 din „Regulamentul Organic“ este instituită o
pedeapsă potrivit căreia, acelora dintre boieri, care făcînd fapte infa
mante — cum ar fi crime sau uneltiri împotriva domniei — înainte de
a li se da pedeapsa capitală, erau degradați din rangurile boierești sau
din cele dregătorești și purtați pe ulițe îmbrăcați în „sumane și căciuli
țărănești“, cum s-a întîmplat cu pașoptistul Vasile Mălinescu, care, in
trând în conflict cu autoritatea pentru „semeață împotrivire și slobozire
de pistol“, este pedepsit în fața obșitei prin îmbrăcare cu suman24.
Ca să rămînem tot pe lingă exemplele pe care le-am dat, observăm,
că pe cîtă vreme moșierimea, în ultimul timp, trecuse la arătura cu 2 și
cu 3 brăzdare, țărănimea săracă continua, din lipsă de mijloace, să are
20 S. Mehedinți, Qu'est-ce que la Transylvanie?, București, 1943, p. 39 — 40.
21 Romulus Vuia, Șahii românesc din Transilvania și Banat. Studiu antropogeografic și etnografic, Cluj, 1945.
22 Barbu Slătineanu, Ceramica Românească, București, 1938.
23 Ion Donat, Despre toponimia slavă din Oltenia, 1947. Se stabilesc anumite arii
de toponimie de origine slavă și românească, ajungîndu-se la concluzia că aria de toponimie
românească veche corespunde aproximativ ariei satelor libere, de moșneni, semnalîndu-se
totodată și alte arii de răspîndire a unor fenomene tot atît de interesante.
24 Pentru alte exemple, inclusiv cele de mai sus, v. Aurora Tu r cu, Știri despre
portul popular din Moldova de acum o sută de ani, în lașul Literar, Nr. 5 (1962), p. 84.
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tot cu plugul vechi, caracteristic orînduirii
apăruse plugul complet din fier (fig. 10).
în etapa actuală, a construcției societății
voltate, obiectivul cercetărilor etnografice îl
și noul, ca proces structural-social-economic
suprastructură corespunzătoare.
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feudale, deși între timp,

socialiste multilateral dez
formează, în același timp
precum și fenomenele de

Acestea sînt pe scurt și cu totul schematic, unele criterii și metode
ce urmează a fi folosite la determinarea materialelor etnografice de
muzeu. Fără îndoială că exemplificarea s-a referit numai la cîteva
domenii, în special la cel agricol, luîndu-se în considerație plugul ca
unealtă de muncă. Rămîn pe dinafară atîtea alte probleme ce trebuesc
aduse în discuție, dar, cu o expunere prescurtată nu s-ar putea suplini
un capitol dintr-o lucrare, sau chiar o lucrare. Aceasta pe de o parte,
iar pe de alta, în cercetarea etnografiei poporului român, aplicarea
criteriilor de mai sus, nu a avut o largă răspîndire. O clarificare a
situației se așteaptă și de la noi, cu atît mai mult cu cît, deși muzeele
în stadiul actual de dezvoltare sînt concepute mai mult ca instituții de
educație a maselor largi populare, o asemenea nobilă misiune nu se
poate solda cu rezultate fără o solidă cunoaștere științifică, bază a
întregii activități muzeale.

Ion Chelcea

ZU EINIGEN BESTIMMUNGS- UND DEUTUNGSKRITERIEN
ETHNOGRAPHISCHER MUSEUMSGEGENSTÄNDE
Zusammenfassung
Im vorliegenden. Aufsatz skizziert der Autor einige Überlegungen
zu den Kriterien die bei der Bestimmung und Deutung ethnographischer
Museumsgegenstände zur Anwendung gelangen. Anschliessend gibt er
Beispiele.
Nachdem er den Unterschied zwischen den Begriffen „Datierung“,
„Bestimmung“ und „Wissenschaftliche Deutung“ eines ethnographischen
Museumsgegenstandes hervorhebt, geht er zur Aufzählung und Analysierung der wichtigsten Kriterien über.
1. Das philologische Kriterium, worunter die ethymologische Be
stimmung zu verstehen ist, die Benennung der Gegenstände oder ihrer
Bestandteile mit allen sich hieraus ergebenden Folgen.
2. Das typologische Kriterium, das heisst, die Bestimmung des Typus
und seiner Abarten auf Grund einer grossen Anzahl von Exemplaren
desselben Gegenstandes.
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3. Die Methode der kartographischen Darstellung, die im räum
lichen Nachweis der Typen und Varianten bestehet, was dann nicht nur
zu einem besseren Verständnis der Entwicklungsgeschichte der unter
suchten Gegenstände führt, sondern auch zur Feststellung der ethni
schen Zugehörigkeit des Gegenstandes oder der zu behandelnden Gruppe
von Gegenständen. Das Erkennen des bestehenden Verhältnisses in der
Deckung des kulturellen Elementes mit der ethnischen ist in der Ethno
graphie die wichtigste Forderung. Äusserst wichtig ist auch die Feststel
lung der sozialen Zugehörigkeit des untersuchten Gegenstandes.
Dieser Anführung der Kriterien folgen Beispiele für jeden einzelnen
Fall, damit das obengesagte möglichst einleuchtend sei. Im allgemeinen
ist der Verfasser davon ausgegangen, dass es in unserer Ethnographie
an Klarlegungen dieser Art fehlt, iso zaghaft oder schematisch sie auch
unternommen werden. Weitergeführt, würden sie fruchtbare Perspek
tiven eröffnen, insbesondere für die wissenschftlichen Mitarbeiter der
Museen unseres Landes.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1. — Schneiderahmen hölzerner Spaten aus dem X—XI Jahrhundert, die bei

archäologischen Grabungen in Capidava und Vaslui gefunden wurden.
Abb. 2. — Hölzerner Spaten mit esernem Schneiderahmen (Sammlung des SchitMuseums Ceahlău).
Abb. 3. — Hölzerner Pflug mit starrem Streichbrett aus Region Suceava (Sammlung
des Moldauer ethnographischen Museums—Iassy).
Abb. 4. — Hölzerner Pflug mit verstellbarem Streichbrett aus dem siebenbürgischen
Erzgebirge. (Sammlung des Moldauer ethnographischen Museums—Jassy).
Abb. 5. — Normale Ackerung in der Ebene (es wird auf derselben Seite des Feldes
geackert).
Abb. 6. — Ackerung in Terrassen — Rainackerung (es wird auf derselben Seite
des Feldes geackert).
Abb. 7. — Ackerung in Terrassen in Poiana Rusca.
Abb. 8. — Symmetrische Form der eisernen Pflugschar.
Abb. 9. — Asymetrische form der eisernen Pflugschar.
Abb. 10. — Für das Pflügen an Hängen eingerichteter Pflug mit eisernem Haken.
Entwickeltere Form (Sammlung des Moldauer ethnographischen Museums Jassy).
Abb. 11. — Pflügen mit Traktor und mehrfurchigem Pflug von Egge gefolgt.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Kăroly Kös

STRUCTURA TEMATICĂ A COLECȚIILOR
MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Crearea unei întregi rețele pe țară a muzeelor etnografice și creș
terea continuă a colecțiilor muzeelor vechi și a celor noi — constituie
o realizare de mare însemnătate pe plan științific, cultural și educativ
a regimului nostru socialist.
Tocmai această creștere numerică rapidă pretinde însă tot maî im
perios și necesitatea luării în seamă a rezultatelor obținute, a stării
actuale. Recunoașterea acestei necesități se oglindește atît în diferitele
situații solicitate mai nou de către forurile noastre centrale (referitoare
la numărul obiectelor, starea de conservare, expoziții etc.), cît și în
prezentarea succintă a diferitelor muzee în paginile Revistei Muzeelor1,
în ceea ce privește prezentarea mai analitică a unor colecții au o impor
tanță deosebită diferitele serii de publicații muzeale, din anii 1950 —
tot mai frecvente — în urma inițierii muzeografilor clujeni2.
Sîntem deci la începutul unei noi perioade a muzeelor noastre: a
perioadei luării în seamă a rezultatelor de pînă acum în vederea conso
lidării, completării și valorificării acestora, a perioadei dezvoltării „cali
tative“, „intensive“, bazată pe analiza științifică a stărilor actuale a
muzeelor, a aprecierii exacte a posibilităților oferite de colecții și a
pretențiilor reale legate de păstrarea și dezvoltarea acestora.
La această luare în seamă pe plan general, dorim să contribuim din
partea noastră printr-o scurtă analiză a structurii colecțiilor celui mai
vechi muzeu etnografic din țara noastră.
__
*
1 Revista Muzeelor, începînd cu nr. 4 din 1970 și inclusi-v nr. 3 din 1972 a publicat
număr de număr „Repertoriul muzeelor din R. S. România", pe lingă care încă din anul
1969 dă o tot mai mare importanță și prezentării mai detailate a unor muzee.
2 Astfel, în urma seriei intitulate „Activitatea muzeelor", (editată anual de Sfatul popu
lar al regiunii Cluj între anii 1955 — 1960), și începerii publicării (din 1957) a Anuarului Muzeu
lui etnografic al Transilvaniei, astăzi Muzeul Satului din București, Muzeul Brukenthal din
Sibiu, precum și alte muzee județene (din Alba Iulia, Baia Mare, Deva, Miercurea Ciuc,
Oradea, Sf. Gheorghe, Tg. Mureș, Zalău și altele) au anuare ori „caiete" proprii, în care se
publică și lucrări despre unele colecții sau aspecte din colecțiile muzeale respective.
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Muzeului etnografic al Transilvaniei, conform orientării științifice
a inițiatorilor, a concepției organizatorului specialist R. Vuia și a tradi
țiilor muzeografice clujene, i s-a conturat de la început profilul său
complex, exprimat clar și în denumirea instituției. Bineînțeles însă că
denumirea muzeului mult timp a fost numai un steag, pe care conți
nutul nu l-a acoperit de la început: structura actuală a fondului mulzeal
s-a format în urma achizițiilor obositoare în cursul deceniilor, precum
și în urma obținerii și a unor colecții publice sau particulare. Cui dife
ritele aspecte și evenimente din trecut ale muzeului — cu unii inițiatori
ai lui și ideile acestora, cu realizările premergătoare, cu împrejurările
înființării și cu unele etape importante — s-au ocupat și pînă acum
mai mulți autori3, fiind mai puțin stuldiată componența fondului muzeal,
mulțumindu-se cu tratarea sistematizării și depozitării lui4, cu prezen
tarea numai a cîtorva colecții sau grupuri de obiecte5, ori chiar numai
a unor obiecte de muzeu6.
3 Gh. Dăncuș, Sarcinile Muzeului etnografic al Transilvaniei în etapa actuală, în
Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1959 — 61, p. 3 — 10; N. Dunăre, Etnograful
Romulus Vuia la 70 de ani, în Steaua, 1957, nr. 8, p. 125; K. Kôs, Hermann Antal, impor
tanța lui în mișcarea etnografică de la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX, în Anuarul Mu
zeului etnografic al Transilvaniei, 1957 — 58, p. 183 — 203; K. Kôs, Nèprajztanitàsunk halado
hagyomănyai, în Korunk, 1958, p. 1218 — 24; T. Morariu și T. Onișor, Romulus Vuia, înte
meietorul Muzeului și Parcului etnografic din Cluj, în Revista Muzeelor, 1966, nr. 4, p. 298 —
305; T. Onișor, Romulus Vuia, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1962 — 64,
p. 269 — 306; T. Onișor, Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei,
în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1957 — 58, p. 15 — 78; C. Petranu, Muzeele
din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. București, 1922, V. Semayer, Az E.K.E.
kolozsvàri tàj — ès nèprajzi muzeima, în Nèprajzi Ertesitö, 1902, p. 141—9; R. Vuia, Muzeul
etnografic al Ardealului. București, 1928 (38 p.).
4 K. K 6 s. Modul de organizare a colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei, în Anua
rul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1959 — 61, p. 313 — 9; V. Pascu, Depozitarea și
conservarea colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei, în Probleme de muzeografie, Cluj,
1962, p. 117-25;
6 V. B u t u r ă. Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei, în Anuarul
Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1962 — 64, p. 3 — 72; V. B u t u r ă. Muzeul etnografic al
Transilvaniei. Secția în aer liber. Cluj, 1968 ; V. B u t u r ă. Construcții și instalații țărănești
din județul Hunedoara și împrejurimi, în Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei,
în Sargeția, 1968, p. 519 — 29; N. Dunăre, Colecția de cahle a Muzeului etnografic al Tran
silvaniei, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1957 — 58, p. 157 — 79, K. K 6 s,
Az Erdélyi Nemzeti Muzeum Nèprajzi Tărănak faekéi, în Erdélyi Muzeum, 1947, p. 81 — 94;
K. Kôs, Un centru de dulgheri, Bedeciu, în Activitatea Muzeelor. Cluj, 1955, p. 159—79;
K, K 6 s, A vargyasi festétt butor. Cluj, 1971 (64 p.) K. Kôs, Colecția de furci de tors a Mu
zeului etnografic al Transilvaniei, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1968—70,
p. 185 — 224; V. Pascu, Croiuri de cămăși din colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei,
în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1962 — 64, p. 435 — 54.
6 Astfel de exemplu V. B u t u r ă. Un monument al arhitecturii populare tradiționale, biserica
din Cizer, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei. 1959 — 61, p. 323 — 38; K. Kôs,
,.Plugul satului" din colecția Muzeului etnografic al Transilvaniei, în Anuarul Muzeului etnografic
al Transilvaniei, 1957 — 58, p. 295 — 302; P. Mureșan, Despre piedicile de cai, în Anuarul
Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1959 — 61, p. 371 — 5; A. Popa, Biserica de lemn din
Chiraleș, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei. 1962 — 64, p. 421 — 34; R. Vuia,
„Tocălia” și începutul torsului, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei, 1957 — 58
p. 79—87 ; precum și numeroase alte lucrări în care sînt prezentate și diferite obiecte din colec
țiile muzeului (multeori însă fără indicarea originii obiectului).
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în cele ce urmează vom supune întregul fond muzeal unei analize
structurale. De fapt, cu această ocazie ne vom mărgini numai la o prezen
tare sumară, sincronică, dînd o secțiune transversală a fondului existent,
analiza diacronică, mutațiile numerice și schimbările structurale petre
cute în cursul dezvoltării sale constituind subiectul unei lucrări care
va fi prezentată cu altă ocazie. Adevărat că astfel trebuie să renunțăm
la prezentarea unor serii de aspecte și detalii interesante, dar credem,
că nici această primă parte a analizei noastre nu va fi lipsită de unele
recunoașteri de interes muzeografic. Ohiair o analiză numerică succintă
a colecțiilor muzeale ne va dezvălui potențialul real pe care îl oferă
acestea ca izvor de documentare științifică și de inspirație în domeniul
creației, prezentîndu-se în mod automat și unele probleme și sarcini
în domeniul dezvoltării continue, păstrării și valorificării fondului mu
zeal.
întregul fond muzeal astăzi (mai precis la 1 ianuarie 1972), numără
peste 67.000 documente, din Care fondul colecțiilor de obiecte numără
peste 33.000 obiecte originale, împărțite pe 6 secții pavilionare și secția
în aer liber, cu peste 100 construcții și instalații, iar restul fondului
(în jur de 34.000 piese) se Compune din colecțiile documentare, ca negativoteca (cea — 24.000 piese) diapozitivo'teca (peste 3.800 piese) și biblio
teca de specialitate (cca. 9.000 volume) și alte colecții mici mai puțin
dezvoltate (colecția de stampe, arhiva de folclor, filmoteca etc.). Nu
mărul total al documentelor păstrate în muzeu, oricît de impresionant
în sine, abia spune ceva. Valoarea întregului fond muzeal depinde de
componența, structura sa, cum și valoarea părților (a colecțiilor, grupu
rilor de obiecte și a obiectelor) reiese numai pe planul coexistenței,
sincroniei funcționale a lor, privite ca elemente componente ale ansam
blului, sistematizat după o anumită „gramatică“ muzeografică, care îi
asigură înțelesul și importanța științifică. De fapt tocmai acesta este acel
criteriu de bază, ceea ce deosebește o colecție muzeală adevărată de o
oarecare „grămadă de vechituri“.
înainte de a lua la rînd colecțiile, chiar și din cele de mai sus reiese
proporția cam egală între numărul obiectelor originale (49o/o) și piesele
colecțiilor documentare (51°/o), ceea ce corespunde situației constatate și
la alte muzee etnografice vechi și mari, cu o dezvoltare organică. Putem
considera deci această proporție ca normală, fiind de dorit ca ritmul
dezvoltării colecțiilor de obiecte să nu rămînă în Urma dezvoltării colec
țiilor documentare.
în urma grupării obiectelor pe categorii (după materiale, funcții,
tehnici și zone) în vederea depozitării lor sistematice, în urma întocmirii
inventarului tematic, precum și a altor evidențe a căror începuturi da
tează tot din anii 1950, avem o imagine relativ clară asupra structurii
întregului fond muzeal. Colecțiile de obiecte originale, după criterii
funcționale sînt repartizate pe 6 secții cu depozite separate, fiecare sub
îngrijirea științifică a unui muzeograf, cu cite 2.000—9.000 obiecte, gru
pate pe câte 5—10 subsecții și numeroasei categorii de obiecte. începem
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înșirarea cu una dintre cele mai mari și importante secții, care sub
liniază profilul îndr-adevăr etnografic al muzeului, cu
I. Secția Ocupații, care numără în total 6.631 obiecte — în majori
tate de lemn, precum și de scoarță, fier și corn — unelte și semiproduse
—• avînd subsecții: 1) Culesul din natură, 2) Bărcuit-albinărit, 3) Pescuit,
4) Vânătoare, 5) Creșterea animalelor, 6) Agricultura, 7) Păstrarea și
prelucrarea produselor agricole, 8) Transport-comunicație, 9) Industria
casnică textilă, 10) Meșteșuguri. Aceste 10 subsecții conțin în total 148
grupuri (categorii) de obiecte cu funcții similare. Numărul mare al gru
purilor de obiecte arată că avem de lucru, cu cel mai variat domeniu al
culturii materiale populare.
II. Secția Locuință-alimentație, 'cuprinzând în total 3651 de obiecte
de mare varietate, se împarte pe următoarele subsecții: 1) Elemente de
construcții și miniaturi; 2) Mobilier, 3) Vetre, focul și iluminatul, 4) Unelte
și vase de bucătărie, 5) Tacâmuri, 6) Obiecte de uz personal. Obiectele
aparținătoare celor 6 subsecții formează în total 75 diferite grupuri de
obiecte.
Aici trebuie să menționăm că din punct de vedere principial se con
sideră o 'Completare în primul rînd a aceste’ secții unitatea noastră de
sub pădurea Hoia, Secția in aer liber a Muzeului etnografic al Transil
vaniei. Cele 107 construcții originale se împart între cele două sectoare
actuale: 1) construcții sătești (7 gospodării complete, 4 case, 2 poieți,
2 fîntîni, 3 biserici și o troiță) și 2) instalații țărănești (3 mori, 6 oloinițe,
4 pive de postav, 2 instalații de prelucrare a metalului, 1 joagăr, 3 ate
liere, 2 teascuri de struguri etc.). Atît exponatele mari, cît și obiectele
de inventar ale interioarelor actualmente încă figurează în evidența
secției locuință-alimentație, ori în evidența secției Ocupații, Textile și
Ceramică. Este o pretenție absolut motivată din punct de vedere practic
ca această secție, în forma sa actuală — ajunsă în urma eforturilor deo
sebite a colectivului muzeului în ultimele două decenii — să fie
recunoscută o imitate autonomă a Muzeului, cu un colectiv de muncă
aparte, cu evidență proprie, cu un pavilion pentru depozitare, ateliere
și birouri, condiții absolut necesare dezvoltării sale continui și înde
plinirii funcției importante destinate ei în domeniul păstrării, studierii
și popularizării acestui sector important al culturii și artei populare.
Două categorii mari de obiecte, funcțional strins legate de secția
locuință-alimentație, s-au desprins de aceasta din motive practice (creș
terea numerică imensă în cursul deceniilor a unor categorii de obiecte
artistice și de materiale aparte, care pretind depozitare și conservare
specială), constituind secții aparte a ceramicii și a textilelor, cu obiecte de
număr însemnat, dar — relativ — cu puține categorii de obiecte.
III. Secția de Ceramică, dispune în total de 8.784 obiecte, împărțite
pe următoarele subsecții: 1) Vase de bucătărie, 2) Vase pentru ocazii
festive și decor; 3) Vase pentru unități sociale; 4) Jucării și alte produse
speciale; 5) Cahle (plăci de cămin). Cele 5 subsecții se împart numai
pe 24 grupuri de obiecte.
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Fig. 2. — Sectorul vîrșelor din nuiele din depozitul uneltelor de pescuit
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Fig. 4. — Detaliu din depozitul de alimentație populară
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Fig. 6. — Colecția de mobilier pictat
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IV. Secția Textile, însumând 4.524 obiecte, se împarte în următoarele
subsecții: 1) Textile de pat; 2) Fețe de masă și merindări; 3) Covoare și
cuverturi; 4) Ștergare; 5) Șervete și batiste; 6) Fragmente de alesături,
broderii, dantele. Aceste subsecții abia conțin 17 grupuri de Obiecte cu
funcții similare.
V. Secția Îmbrăcăminte, cuprinzând 7.212 obiecte variate de textile
și piele are următoarele subsecții: 1) Piese de pânză, 2) Catrințe-fote,
3) Haine de iarnă, 4) încălțăminte, 5) Găteala capului, 6) Brîie, curele
și pungi, și 7) Podoabe. Cele 7 subsecții se constituie din 72 grupuri
de obiecte.
VI. Secția Obiceiuri și folclor cuprinde numai 1.682 obiecte totuși
datorită componenței variate a ei, se împartei în 6 subsecții: 1) Obiceiuri
de peste an, 2) Obiceiuri legate de vîrstă, 3) Jucării de copii, 4) Medicină
populară și magie, 5) Obiceiuri religioase, 6) Instrumente muzicale.
Aceste 6 subsecții sînt subdivizare încă în 47 grupuri cu funcții deosebite.
*
în afară de obiecțiunile făcute referitoare la unele secții și categorii
de obiecte, o primă și importantă observație asupra componenței în
tregului fond — fără să fi intrat în amănunte (de ex. nici n-am înșirat
grupurile de obiecte) — este complexitatea tematică a acestuia, îmbră
țișând întregul domeniu vast al modului de viață și culturii populare,
despre care obiectele pot să ne comunice ceva. Ceea ce înseamnă că
structura colecțiilor corespunde exact titlului muzeului, la care „etno
grafic“ nu mai este exprimarea Unui scop, ci a unei realități.
Totuși, nici în această scurtă prezentare nu putem trece cu vederea
unele dispoziții, care există încă între diferitele categorii de obiecte.
Ne vom opri numai la unele, care reies din isimple comparații cantita
tive. Astfel, înainte de toate se constată un interes exagerat pentru
„artă populară“, în dauna categoriilor de obiecte de uz, cu executare
mai simplă. Acest fapt se reflectă de exemplu în abundența vaselor
pentru decor — cancee și blide (67% a Secției de Ceramică), adunate
cu sutele din relativ puține centre de olari, ori mulțimea fragmentelor
de broderii și țesături din abia cîteva zone, care constituie o treime
a Secției de Textile. De asemenea cele oca. 500 ouă încondeiate repre
zintă aproape un sfert din colecțiile de obiecte legate de obiceiuri și
folclor. în același timp, cu toată mîndria noastră pentru colecțiile secției
Ocupații, constatăm că uneltele agricole — cu 9% — nu sînt repre
zentate după importanța ce au îndeplinit-o în viața de toate zilele a
marii părți a maselor populare, a țărănimii. De asemenea în Secția îm
brăcăminte, compusă în primul rînd din serii mari a pieselor împodobite,
acoperământul capului și încălțămintea abia cuprind 2%, iar în colec
țiile secției Obiceiuri-folclor, bogatele tradiții cu multe elemente pro
gresiste și de mare importanță științifică, legate de viața comunală, pro
prietatea și munca obștească, abia reprezentate prin 4% ale obiectelor.
în urma întocmirii și analizei listei localităților de unde au pro
venit obiectele, putem afirma, că nu avem o zonă etnografică de seamă
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din Transilvania, care să nu fie reprezentată prin achiziții frumoase și
chiar consistente, ceea ce înseamnă o corespondență reală și din acest
punct de vedere între titlul și fondul documentar al muzeului. Iată
cîteva date cifrice: cu mai multe mii de obiecte sînt reprezentate zonele
ca Țara Hațegului, Zona Pădurenilor, Banatul muntos, Valea Calatei și
Cîmpia Ardealului, și cu peste 1.000 de obiecte: Maramureșul,
Năsăudul, Bihorul muntos, Țara Moților, Mărginimea Sibiului, zona
Odorhei, Ciucul, Trei Scaune și zona Bistriței. Numeric relativ bine
sînt reprezentate și zone ca Oașul, Țara Bîrsei, Țara Făgărașului, zona
Lăpușului, Buciumanii, Sălajul, Scaunul Mureș și Trascăul, și ceva
mai slab Țara Zărandului, satele cu populație săsească din Valea Tîrnavei Mari, satele cu populație rutenească din nordul Maramureșului și
altele. Trebuie să menționăm totuși -că abia sau de loc nu s-au făcut
achiziții în unele zone, mai puțin cunoscute, ori considerate ca „șterse“,
ca de exemplu: Bazinul Nerei, Valea Jiului, zona Tîrnavelor, întorsura
Buzăului, Gurghiul, Zona Topliței, Scaunul Arieș, Sătmarul, Valea Erului,
zona săsească sibiană și cea cu sate de coloniști din Banat și altele, cu
toate că unele informații mai noi promit achiziții de obiecte cu valoare
documentară și pe aceste meleaguri ale ariei de activitate a Muzeului
etnografic al Transilvaniei. Referitor la cele spuse înainte ne dau
indicații concrete hărțile întocmite cu răspândirea obiectelor muzeale din
diferite categorii (vezi harta anexată).
Menționăm totodată că în colecțiile Muzeului se găsesc obiecte și în
afara zonelor transilvănene. Remarcăm în primul rînd grupurile piese
lor ornamentate de port femeiesc, de covoare, de ceramică și de alte
obiecte de peste Carpați — din Mehedinți, Romanați, Teleorman, Gorj,
Muscel, Buzău, Vrancea și Moldova de Nord — precum și unele grupuri
de obiecte din zonele învecinate ale Ungariei și Uniunii Sovietice, din
Istria, Dalmația, Albania și alte țări europene. Toate acestea oferă un
material comparativ concret în unele categorii ale artei populare. Pe
lingă acestea Muzeul are și o colecție de obiecte extraeuropene, mai ales
din Orientul apropiat și Extremul Orient, Africa de Nord, America de
Nord și Oceania.
*
Pe lingă reprezentarea tuturor temelor și zonelor importante con
form profilului său, importanța științifică a colecțiilor muzeului este
asigurată și prin valoarea documentară a obiectelor însăși. Este de re
marcat, lipsa aproape totală a obiectelor cumpărate de la anticari sau alți
mijlocitori, precum și numărul redus al celor donate sau cumpărate de la
colecționari amatori. Obiectele, în majoritatea lor covîrșitoare (92®/0)
rezultă din achiziții directe pe teren, însoțite de obicei și de cercetări,
efectuate de specialiștii muzeului. Astfel în colecțiile muzeului au
intrat obiecte alese după criterii științifice, reprezentative atît din punct
de vedere al temei studiate, cît și al specificului local.
Practicarea achizițiilor legate de cercetări — pe lîngă alegerea justă
a fiecărui obiect — a avut drept rezultat procurarea unor complexe
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întregi, inventare complete de obiecte legate de tema cercetată (agricul
tura, prelucrarea laptelui, ateliere meșteșugărești, interioare, port, obi
ceiuri de iarnă etc.), dispunând lin acest context fiecare obiect de valori
documentare în plus față de obiectele ajunse cite unul în muzeu.
Ajunge și o scurtă privire în inventarul muzeului, pentru ca să se
observe stăruința multora dintre cercetătorii muzeului, pentru a contribui
la îmbogățirea anumitor categorii de obiecte. Astfel în urma achizițiilor
prin mai multe generații, astăzi Muzeul dispune de exemplu, de o
colecție de pescuit de peste 500 obiecte, o colecție de mobilier cu peste
700 de piese, sau o colecție cu peste 1700 unelte meșteșugărești ș.a.m.d.,
ca să nu vorbim de unele colecții de obiecte împodobite, cu caracter de
artă populară (ceramică, textile, unele piese de port etc.).
Ca rezultat al interesului mai multor specialiști ai muzeului față
de același fenomen au luat ființă chiar și unele grupuri de obiecte cu
zeci și sute de piese cu funcții similare, dar cu variante evolutive și
zonale bogate fiind astfel și foarte instructive. Din sutele de astfel de
grupuri înșirăm aici numai cîteva, ca de exemplu: coșuri de scoarță (38
obiecte), ostii (113), vîrșe (41), plase de pescar (66), tocuri pentru praf
de pușcă (184), bîte de păstor (262), căuce (253), răboaje — de păstor,
de cărăuș, și comunale (121), biciuiri (64), pluguri de lemn (68), hîrlețe de
lemn (30), tocuri pentru coasă (77), îmblăciuri (23), șei (21), topoare (54),
furci de tors (334), maluri pentru ispălat rufe (124), închizătoare de lemn
(123), scaune (158), lăzi cioplite și pictate (122), amnare (395), mîțe de
fier pentru vatră (53), frigări de fier (77), solnițe —■ de scoarță, de corn
și de lemn (230), piulițe (55), linguri de lemn (416), plăci de cahle (392)
și multe alte grupuri mari de obiecte, cum am văzut și mai sus.
Studierea temeinică morfologică, tipologică și comparată a acestor
grupuri de obiecte, așa cum au procedat unii dintre noi în cazul colec
ției plugurilor, formelor de cămeși, a cahlelor sau a furcilor de tors7,
— chiar și fără cunoașterea detaliilor referitoare la confecționarea și
folosirea lor — prin confruntarea variantelor existente ne permit unele
precizări valoroase atît în ce privește stabilirea variantelor locale, regio
nale și naționale, a influențelor interzonale și interetnice, cît și în ce
privește reflectarea în formă a tehnicii de confecționare, a modului de
viață, a modului de aplicare practică ori a funcției sociale.
Intrarea cîte unul în cursul unei perioade îndelungate a obiectelor
de aceeași categorie permite unele precizări și în ce privește evoluția
formei lor la ultimele generații. Munca de reconstituire a evoluției
obiectelor este mult ajutată prin precizarea originii și vîrstei obiectelor
cu ocazia achiziționării lor. Astfel de exemplu despre o laviță, oferită
de un țăran de 60 de ani despre care spune că a făcut-o însă bunicul său
ca tînăr căsătorit, se poate aprecia ca dată a confecționării ei anii 1880.
în precizarea cronologică a formelor evoluate au un rol important ca
puncte de sprijin obiectele datate și cu alte inscripții. în colecțiile
muzeului avem 11 obiecte din secolul XVII, 113 obiecte din sec. XVIII.
’ Vezi unele lucrări indicate la nota nr. 5.
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aproape 300 obiecte din prima jumătate a secolului XIX, și peste 500
obiecte din a doua jumătate a secolului trecut — obiecte de ceramică,
unelte de lemn, mobilier, textile, fier, com, construcții.
O importanță deosebită din punct de vedere tehnologic, are procu
rarea numeroaselor așa ziise „faze de prelucrare“ (a lunitrei monoxile,
a căucelor, lingurilor, fuselor, spetelor de țesut, a opincilor, clopoțeilor,
oalelor, fiarelor de plug și de sape, a cahlelor, alesăturilor, broderiilor etc.).
Dacă în procurarea acestor faze de prelucrare s-au distins mai ales
cercetătorii vechi, cercetătorii mai noi au merite deosebite în 'îmbogă
țirea valorii documentare a colecțiilor prin numeroasele achiziții com
plexe, ca de exemplu: construcțiile aparținătoare unei gospodării, aranja
mente de interior, porturi complete, inventare întregi de unelte a unor
ocupații, serii de produse a diferitelor centre meșteșugărești etc.
A vorbi despre „unicate“ în cazul colecțiilor etnografice ar fi un
„non sens“, fiindcă: a) toate obiectele sînt de muncă manuală și nu se
repetă exact, deci sînt unicate și b) etnograful căutând caracteristicul,
tot ce este întîmplător, excepțional și nu are o frecventă răspîndire
(deci nu este adoptată de comunitate și integrată în cultura populară),
nici nu-1 interesează. Cu atît mai mult putem vorbi însă de obiecte tot
mai greu de procurat, deci rare. Muzeul, etnografic al Transilvaniei, avînd
colefoi vechi și bogate, dispune de multe astfel de „rarități“ dintre care
amintim de exemplu luntrele monoxile, 'tiparele pentru xilogravuri,
cahle și turte dulci, șabloanele pentru icoane pe sticlă, plugul comunal
pentru brăzdarea hotarului, o bună parte a construcțiilor și instalațiilor
de tip vechi, deja foarte rare și pe teren — din secția în aer liber —-,
mulțimea obiectelor vechi datate și încă multe alte obiecte, uneori chiar
foarte simple, dar aparținătoare unui mod de viață și cultură populară
de mult depășit. întrucât muzeele înființate mai nou abia mai pot să
ajungă în posesia acestui fel de obiecte, fapt care, pe lîngă celelalte cali
tăți ale colecțiilor, contribuie în mare măsură la importanța de centru
de documentare științifică a Muzeului etnografic al Transilvaniei.
*

Am amintit în introducere, că fondul muzeal, pe lingă colecțiile de
obiecte, originale, se întregește proporțional prin diversele colecții docu
mentare. Dintre acestea oea mai însemnată ieste fototeca muzeului, care
numără circa 24000 negative, executate de cercetătorii și fotografii muze
ului, cu ocazia deplasărilor pe teren pentru cercetări sau achiziții, ori
— în măsură mai mică — în legătură cu studierea vreunui obiect sau
grup de obiecte muzeale, sau în legătură cu diferitele activități, pro
cese de muncă și realizări muzeografice. Fototeca pe lîngă că are registru
de inventar propriu, dispune de un fișier (cu fotocopii după fiecare ne
gativ), aranjat tematic, prin care această imensă colecție documentară a
devenit ușor utilizabilă de cercetători.
Circa o treime (35,5%) a fototecii o formează foto-negativele legate
de muzeu, depozite, expoziții și activitățile muzeale (20,5%) și de dife
rite alte teme de însemnătate momentană (15%), pe cînd două treimi
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(mai precis 64,5%) o constituie fotografiile etnografice propriu zise,
repartizate pe capitole mari ale etnografiei — ocupații țărănești, industrie
populara, așezări-construcții, interiorul și obiecte de interior, alimentație,
portul, obiceiuri — și fiecare capitol cu subcapitolele respective.
Dacă aceste „capitole“ le înșirăm după cantitatea fotografiilor apar
ținătoare, găsim următoarea ordine: 1. așezări-construcții (cu 22,9%),
2. industria populară (cu 14,7%), 3. portul (cu 8,5°/o), 4. interiorul și
obiectele de interior (cu 6°/0), 5. ocupații țărănești (cu 5,8%), 6. obiceiuri
(cu 5,2%) și 7. alimentație (cu 1,4%). Ohiar și această ordine oglindește
interesul majorității cercetătorilor față de temele cu aspecte de artă
populară, rămînînd mai slab reprezentate ocupațiile de bază, 'alimen
tația și obiceiurile populare. într-adevăr, analizând mai detailat com
ponența diferitelor capitole, observăm că jumătatea fotografiilor repar
tizate la aceste capitole — deci o treime (34°/0) a întregii fototeci —
reprezintă diferite porturi de sărbătoare și piese de port decorate, case
și detalii de construcție cu elemente decorate, diferite produse artistice
de lemn, de textile și de ceramică, inclusiv ilustrarea și tehnica de exe
cutare, a fasonării și decorării acestora, precum biserici de lemn, inte
rioare de biserici, troițe, icoane pe sticlă, pecetare etc. Interesul pentru
arta bisericească (reprezentată deja prin 7% din totalul fotografiilor foto
tecii) este în legătură cu unele cercetări efectuate mai nou în zonele
limitrofe ale etnografiei cu istoria artei.
Chiar dacă numărul lor este mai redus (între 1.200—1.300 fotografii),
din punct de vedere științific reprezintă o valoare documentară deose
bită fotografiile legate de diferitele ocupații țărănești (5,8°/o) — (agri
cultură, olărit, ocupații primitive etc.) Și obiceiuri (5,2% — obiceiuri de
peste an și cele după vîrste etc.). Trebuie să precizăm că o parte în
semnată a fotografiilor legate de aceste două teme importante ale etno
grafiei au fost executate într-o proporție însemnată încă de Romulus
Vuia, fapt ce ilustrează în mod concret atî't conduita lui ca cercetător
muzeolog etnograf, cît și abaterea de la această linie în direcția căutării
aspectelor de artă populară, de către unii dintre urmașii săi la muzeu.
Mica colecție de diapozitive însumând peste 3.800 de piese, a luat
ființă în ultimii ani din diapozitivele colorate executate ca material
ilustrativ a unor ghiduri publicate sau prezentări pentru popularizarea
muzeului, mai ales a secției în aer liber, precum și din diapozitive mari
pe sticlă, executate încă din anii 1925—1926.
Se deduce și din împrejurările înființării colecției dominarea aspec
telor de artă populară (costume, case, biserici de lemn, interioare, textile,
ceramică, icoane etc. și detalii ornamentale).
*
O unealtă științifică de mare importanță pentru specialiștii muzeului,
constituie biblioteca cu cele 8.823 volume, dintre care mai mare parte,
5.673 volume sînt cărți (inclusiv albume și broșuri), iar restul de 3.150
înregistrări aparțin la 164 titluri (total cu 1276 „ani1“) reviste. La această
cifră respectabilă muzeul a ajuns — pe lîngă abonări la unele reviste
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din țară și cumpărarea regulată a cărților publicate la noi, prin schimb
de publicații în cursul ultimilor 14 ani. Muzeul, cu Anuarul său, a
instaurat relații de schimb ide publicații cu 166 institute (de cercetare
și muzee) etnografice din 33 țări. Folosirea bibliotecii este înlesnită prin
cele două feluri de fișier: pe autori și tematic.
După fișierul tematic 52,5 a cărților sînt de etnografie, iar 45°/0
sînt din domeniul științelor înrudite și numai 2,5% diferite alte cărți
„rătăcite“ întâmplător la muzeu.
Etnografia, după cum se știe — are mare suprafață de tangență cu
multe alte științe. Astfel faptul în sine că aproape jumătate din numă
rul cărților bibliotecii sînt de Sociologie-sociografie, de istorie, de lingviistică-dialectologie, de geografie, de științe naturale și de antropologie, nu
ne surprinde (bineînțeles ținînd seamă și de dezvoltarea relativ târzie
și inegală a cercetării etnografice în România). în același timp însă con
statăm o mare disproporție în ceea ce privește „prezentarea“ acestor
științe susmenționate. Astfel, pe cînd din totalul cărților aparținătoare
științelor înrudite, cele de geografie fac 10,2%, de sociologie-sociografie
fac 9%, de lingvistică-dialectologie 6,8%, iar cele de antropologie nu
mai 4,1% și cele de zoologie, botanică și mineralogie numai 2,3°/0, cărțile
de istorie cuprind 64,6%, adică 2/3 din totalul cărților aparținătoare
științelor înrudite (ceea ce înseamnă 30,3%, aproape 1/3 a întregii biblio
teci). Iar analizînd compoziția acestor „cărți de istorie“, observăm că
dintre ele doar 27% sînt -arheologie și de istoria economiei, culturii, artei
și literaturii, pe cînd aproape 3/4 -o constituie cărțile de istorie politică
și de evenimente, care, bineînțeles, abia pot -să ajute cercetarea etno
grafică.
Revenind la jumătatea bibliotecii ce ne interesează mai mult, la
cărțile etnografice, observăm și aici dominarea interesului pentru aspecte
artistice. Publicațiile de artă populară (2O,6°/o în majoritate albume și
mai puțin studii), precum și culegerile de folclor (20,6% în primul
rînd poezii populare și mai puțin culegeri de muzică, dansuri și jucării
populare) împreună cuprind peste 40% din totalul cărților etnografice.
Abundența (relativă) a albumelor și culegerilor de poezii reflectă
nu numai interesul esteticist al specialiștilor muzeului, ci în primul
rînd al editurilor, cărora s-a dovedit mai rentabilă publicarea acestor
fel de materiale de mare popularitate, decît a lucrărilor cu teme și cu
analize științifice interesante numai pentru cercul foarte restrîns al
specialiștilor. Etnografia, pînă în ultimii ani, n-a fost o știință repre
zentată la Academie — și astfel, cu excepția cărților valoroase ale lui
T. Pamfile (apărute înainte de primul război mondial), lucrările etno
grafice de interes pur științific n-au putut beneficia de subvenția aces
teia. Iar faptul că după arta și literatura populară tema cea mai bine
reprezentată în bibliotecă este „etnografia generală“ (cu 15,9% din tota
lul cărților), se explică prin aceea că o bună parte a acestor cărți au
sosit din străinătate. Dat fiind această situație, biblioteca muzeului s-a
îmbogățit din cărțile ce au apărut „pe piață“, precum și din extrase de
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lucrări etnografice apărute în cele mai deosebite reviste, oferite bibliotecii
de înșiși autorii lor. Astfel în ceea ce privește temele etnografice care
ne preocupă mai de aproape, zilnic — diferite ocupații țărănești, modul
de viață, obiceiuri, credințe etc. — lin biblioteca muzeului sînt reprezen
tate prin cărți în număr relativ redus, compuse în bună parte din extra
sele lucrărilor apărute în cele mai deosebite reviste, cerute de biblio
tecarul însuși sau oferite direct de autor.
Este semnificativă ordinea reprezentării numerice în bibliotecă a
cărților aparținătoare temelor principale: folclor (20,6%), arta populară
(20,1%), etnografie generală (15,9°/o), obiceiuri, științe populare, credințe
(15,5%), istoria etnografiei, metodologie, muzeologie (10,60/0), monografii
zonale mixte și etnografice (7,6%), așezări, construcții, interior, alimen
tație, îmbrăcăminte (5o/0), ocupații, comunicație, schimb (4,7%). Ceea ce
înseamnă — pe lîngă cele spuse măi sus — că etnografia materială —
„zonă“ principală a preocupărilor unui muzeu etnografic
este repre
zentată numai cu 10% între cărțile etnografice și 5»/o din întreaga
bibliotecă de specialitate a muzeului. Dar nu este fără interes ordinea
după numărul lucrărilor aparținătoare diferitelor subteme ale etnografiei
materiale: 1. Vase (de ceramică), 2. îmbrăcăminte (de sărbătoare), 3. con
strucții (arhitectură), 4. creșterea animalelor, 5. meșteșugurile, 6. indus
tria casnică textilă, 7. agricultura, 8. vînătoarea, 9. interiorul, 10. pescu
itul, 11. schimbul produselor, 12. transport-comunicație, 13. alimentație,
14. albinăritul, 15. culesul din natură. Este semnificativ că chiar și în
fruntea acestui șir cu cele mai multe lucrări stau temele cu aspecte de
artă populară, cu toate că în afară de acestea, „arta populară“ are un
grup mare, distinct de cărți, pe cînd temele importante ca de exemplu
alimentația, tranisportul-comunicația sau culesul abia sînt reprezentate
prin una-două lucrări.
Considerăm, că faptele constatate în cursul acestei scurte analize
caracterizează nu numai structura bibliotecii muzeului etnografic, ci
— după cît mi-am dat seama atît din conspectarea bibliografiei perso
nale, a unor bibliografii parțiale recent publicate8, vădită și din mate
rialul expoziției „Cărți etnografice din România“, organizată de noi
tocmai pentru această ocazie9 — în linii esențiale este semnificativă
pentru întreaga situație a literaturii noastre de specialitate.
Cele constatate mai sus în cursul analizei structurale a fondului de
cărți, nu contrazic nici componența periodicelor bibliotecii. Dintre cele
164 periodice, 29% sînt de etnografie și 6% de muzeografie pe cînd
restul de 65% sînt organe ale diferitelor institute sau asociații de istorie,
geografie, sociologie, statistică, de informare generală etc. Socotind numă
rul anilor (volumelor) periodicelor, proporția este cu ceva mai favorabilă,
370/0 aparțin periodicelor de etnografie (periodicele etnografice avînd în
8T. Onișor — V. Pascu, op. c.
9 Expoziția amintită a fost deschisă în cadrul festivităților aniversării semicente
narului muzeului.
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medie 10 volume), rezultatul interesului mai deosebit al personalului
muzeului față de acestea, la reînoirea anuală a abonamentelor, și la
schimbul de publicații.
*
Supunerea fondului documentar muzeal unei analize obiective struc
turale, necesită, și din partea unui vechi lucrător al muzeului, prin
mina căruia au trecut în repetate rînduri toate „documentele“, în mod
obligatoriu cunoașterea statistică exactă și multilaterală a situației
prezente. Astfel și analiza noastră de mai sus a pretins întocmirea prea
labilă a unei situații numeric amănunțite, a diferitelor statistici, tabele,
calculații de procentaje și comparative.
Firește însă că nici scopul lucrării n-a pretins, dar nici extinderea
sa n-a permis prezentarea acestui întreg material „brut“; folosind aceasta
ne-am mărginit numai la prezentarea selectivă a unor cifre, numere pro
porționale și procente, ori a unor serii, combinații sau comparații nume
rice, considerate specifice, și potrivite pentru recunoașterea unor trăsă
turi specifice, a înțelesului unor grupuri de obiecte în contextul altora,
în cadrul unor colecții mai mari, în scopul aprecierii întregului fond
documentar.
Socotim că prin procedeul ales — scoaterea la iveală a unor gru
puri de cifre importante și stabilirea unor indici numerici și raporturi
cifrice caracteristice — am reușit să redăm trăsăturile principale ale
structurii tematice a întregului fond documentar. Corespunderea esen
țială a componenței acestui fond cu profilul instituției (exprimat în
numele acesteia) constituie aceeași bază după care Muzeul etnografic al
Transilvaniei este nu numai cel mai vechi și cel mai mare, dar și cel
mai însemnat centru de documentare etnografică în țară.
Firește însă, că chiar și în cursul acestei scurte analize ne-aim
izbit și de unele disproporții ca rezultate ale dominării interesului pentru
arta populară și dezinteresul pentru viața socială și a altor unilatera
lități ale specialiștilor muzeului în diferite perioade. Scoaterea în evi
dență a acestor disproporții tematice încă persistente, iată una dintre
condițiile importante a întocmirii acelui plan științific de dezvoltare
care va asigura și pe viitor importanța mare a acestui muzeu în cer
cetarea etnografică.

Kăroly Kos
SUBJECT STRUCTURE OF THE COLLECTIONS OF THE
ETHNOGRAPHICAL MUSEUM OF TRANSYLVANIA

Summary

The present paper is a brief analysis of the collections structure of
the oldest ethnographical museum in our country. Even a numerical
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brief analysis of the museum collection's would reveal their real poten
tialities as a source of scientific documentation, and artistic inspiration.
This analysis would inherently present some problems and tasks related
to the continuous development, custody land turning to good accounts of
the museum stock.
According to functional criteria, the collections of original objects
are divided into 6 sections with separate deposits, each of them under
the scientific supervision of a keeper and having 2000—9000 objects,
each grouped in 5—10 subsections and a lot of cathegories.
The detailed analysis pointed out a direct relation between the
structure of the documentary stock and the type as well as the impor
tance of the institution as a remarkable centre of ethnographical docu
mentation in our country.
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— Part of the ceramics deposit
— The deposit of textiles. Detail
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VASE DE LEMN
ÎN COLECȚIA MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI
O colecție din bogatul patrimoniu al Muzeului etnografic al Tran
silvaniei neprezentată pînă acum ieste cea a vaselor de lemn1. Din dife
ritele categorii componente ale acestei colecții —■ vase de scoarță și
bostan, vase cioplite dintr-o bucată de lemn și vase din doage — ne
vom ocupa de acestea din urmă. Astfel de vase confecționate din doage
au ajuns în colecțiile muzeului, făcând parte în mod firesc din inventarul
minim al gospodăriilor țărănești. Atît prin frecvența, cît și prin formele
și tehnicile tradiționale se poate spune că și aceste obiecte de uz aparțin
stratului vechi al culturii populare.
Din cele mai vechi timpuri inventarul de vase al stînelor, ca și al
majorității gospodăriilor au fost în miare parte din lemn. Dovadă că
aceste vase și recipiente au fost confecționate și din bucăți de lemn cio
plite rotunjit și încheiate în vase de formă circulară, nu numai vase
scobite dintr-o singură bucată de lemn cum. se mai întîlnesc și azi prin
unele regiuni, o constituie următorii termeni: brad, butuc, gărdinar —■
din substratul autohton traco-dac și cuțit din culter-i, scîndură din
scandula-ae, secure din securis-is, d’aratore-dinitoare, doagă din
doga-ae, găleată din galeta-ae, bute din butis-is, din limba latină.
In colecțiile muzeului nostru există circa 230 de vase din doage,
achiziționate din peste 50 de localități, repartizate în următoarele cate
gorii: fedeleșuri .16 bucăți; butoaie, butoiașe 15 buicăți; ciubere, ciuberașe
37 bucăți; cofe, cofițe, șuștare 72 bucăți; donițe 20 bucăți; diferite vase
folosite la prelucrarea laptelui la stînă, 70 bucăți. Ele sînt repartizate
în depozitele de locuință-bucătărie și de păstorit. Cele mai noi achiziții
de obiecte de acest gen, în majoritate, s-au făcut în ultimii ani în cadrul
1 în același timp însă, cercetarea directă, pe teren a unor categorii de obiecte este rela
tiv dezvoltată avînd o bogată literatură.
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achiziționării întregului inventar al fiecărei gospodării din secția în
aer liber (fig. 1).
După funcții, pot fi clasificate în felul următor: vase de băut (căuce,
cofițe); vase de transportat (cofe, ciubere, fedeleșuri, putini pentru cules
struguri); vase pentru ținut diferite lichide (ciubere pentru apă, budacă
pentru lapte, bute, butoaie pentru vin, butoiașe pentru țuică); vase pentru
păstrat diferite produse (berbințe, pultini pentru brînză, chiagomițe,
cadă pentru varză, butoi pentru murături, cofițe pentru sare); diferite
vase folosite ca unelte (untamițe, șiș'tare pentru muls lapte, găleți pentru
scos apă, supurlău pentru opărit tortul, albii pentru spălat, cadă pentru
sfărîmat struguri, ciubăr de adăpat vite, cîulbăraș pentru lături) și vase
de măsură (cupe, fele, mierțe).
Un criteriu de clasificare al vaselor din doage poate să-1 constituie
esența lemnului din care sînt confecționate. Majoritatea acestora sînt
lucrate din lemn de brad; în același timp însă o altă parte, mai ales cele
folosite în zonele viticole, sînt făcute din lemn de stejar. în funcție de
aceste esențe, chiar dacă tehnica de confecționare este similară, se dis
ting cele două ramuri de meșteșuguri: văsari sau ciubărari pentru vase
din brad și butnari sau dogari pentru cele din stejar. Pe lingă aceste
două esențe principale, în unele cazuri mai speciale, eventual la co
mandă, se execută vase din doage și din alte esențe ca: dud, paltin,
cireș etc.
Frecvența celor două esențe principale a determinat și dezvoltarea
centrelor acestor meșteșuguri. Astfel dacă centrele de ciubărari le găsim
în zona bradului, cele de butnari se află în zona mai joasă a stejarului.
In același timp observăm o mare deosebire și în ceea ce privește mări
mea acestor centre. în zona stejarului, majoritatea vaselor de lemn a
provenit tot din ținuturile bogate în păduri de brad. Vasele din doage
de stejar, necesare mai ales pentru viticultură (putini pentru cules
strugurii, căzi pentru zdrobit, pîlnii de turnat muistul în, butoaie, ciubere
pentru must și butoaie pentru vin) au fost confecționate, aproape în fieca
re sat, de cîțiva meșteri locali, majoritatea locuitorilor avînd ca prin
cipală sursă de trai, agricultura și creșterea vitelor2. De altfel pădurile
de stejar, de extindere mai mică, sub administrarea directă a comunei,
care dădea anual fiecărui gospodar partea necesară, nu oferea material
brut suficient unor sate specializate. în schimb, în zona bradului, pădu
rile întinse constituiau o sursă inepuizabilă pentru diferite ramuri de
meșteșuguri bazate pe prelucrarea lui: tăiatul lemnului la pădure, plutăritul, cioplitul și fasonatul lemnului (în grinzi, lețuri, etc.), dulgheri tul, șindrilăritul, văsăritul, confecționarea diferitelor unelte și obiecte
(scări, citerne, cozi de coase, fluiere, etc.). Astfel datorită abundenței
materiei prime — lemnul de brad —■ și a insuficienței veniturilor din ce
lelalte ocupații (agricultura și creșterea vitelor), locuitorii din anumite
regiunii s-au specializat în exploatarea și prelucrarea lemnului. Necesi’ Chiar și satul Birtan, considerat ca centru de butnari din zona Tîrnavei — Mari, avea
numai 15 — 18 meșteri care lucrau mai ales butoaie mari pînă la 1000 de litri (cf. Kôs K.,
Népélet és néphagyomàny, Bukarest, 1972, p. 190).
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Fig. 1. — Vase de lemn în inventarul gospodăriei din Bedeci (jud. Cluj), din secția

în aer liber a Muzeului.

11 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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tatea de valorificare a acestor produse a determinat și dezvoltarea unui
cărăușit intens, prin care ele ajungeau să fie vîndute în zone foarte
îndepărtate.
Cel mai dezvoltat și mai caracteristic meșteșug dintre cele enume
rate, dezvoltat mai ales în Munții Apuseni este cel al vaselor de lemn
„văsăritul“ sau „ciubărăritul“, care forma principala ocupație a moților
de pe cursul superior al Arieșului (fig. 2). Meșteșugul însă s-a practicat
și în alte părți, dar pe o scară mai redusă. Astfel la Nereju-Vrancea,
se lucrau vase mărunte, asemănătoare atît ca tipologie cît și ca tehnică
de lucru cu cele pe oare le făceau moții din Munții Apuseni3. De ase
meni în zonele din apropierea munților Ciuc și Harghita sînt semnalate
cîteva sate cu meșteri ciubărari, ca de exemplu: Dealu cu 27 ciubărari
permanenți (pe lîngă alții care lucrează ocazional), Vărșag și Sîncraî cu
cîte 18 ciubărari (ale căror produse aveau o arie relativ mică de desfa
cere: către Band spre Cîmpie și Sighișoara — Mediaș și Tîrnava)4; Zagon,
Ghelînța5 și Harale6 din județul Covaisna.
Desigur că vase din doage, fie din lemn de brad sau de stejar,
s-au făcut și în alte sate, de către meșteri locali cu unelte identice, în
aceeași tehnică simplă, pentru uzul curent al gospodarilor din satul lor
sau din cele vecine7. Dar în Munții Apuseni acest meșteșug ajunsese un
fenomen specific: o regiune întreagă cu o populație de zeci de mii de
locuitori, ca în fabrică, specializați înltr-o anumită preocupare89
. După o
statistică publicată în 1932® în cele 12 comune locuite de moții din ju
dețul Turda, se găseau: 270 ciubărari, 1010 șîndrilari, 1366 scîndurari,
2060 cerourari, 210 dulgheri, apoi 2750 tăietori de pădure specializați
și 142 de alți meșteri. Comunele ai căror locuitori se ocupau mai intens
cu producerea și valorificarea vaselor de lemn erau: Vidra de Jos, Vidra
de Mijloc, Avram Iancu, Ponorelu, Secătura, Neagra. Albacul și Scări
șoara cu satele Gîrda, Lăzești și Arieșeni. în realitate nu toți oamenii
erau meșteșugari în tăiatul lemnului și prelucrarea lui în vase, dar toți
erau angajați într-un fel sau altul în această industrie casnică și anu
me: pe cînd unii erau meșterii propriu-zis, alții se ocupau cu vînzarea
produselor pe loc, fie cu prelucrarea și vînzarea produselor prin țară
sau, în sfîrșit, cu vînzareia prin țară a mărfii cumpărate sau numai pres
tare de muncă pentru repararea de vase în toate regiunile locuite de ro
mâni, ba pînă la primul război mondial și dincolo de frontieră.
3 F 1. F 1 o r e s c u, Vidra, un sat de moți negustori și meșteșugari ambulanți, în 60 de
sate românești, V, București, 1942, p. 113.
4 Haăz Ferenc, Udvarhelyszéki famésterségek, în Kôzlemények az Erdélyi Ncmzeti
Muzeum Erém — és Regiségtâràbol, 1942, I, p. 160.
5 Or b â n Balâzs, A Székelyfôld leiràsa, Pest, 1870, III, p. 135, 159,
6 Informații primite de la tov. Kôs K.
7 Ca de exemplu meșterul butnar Nistor Dumitru din Mesentea, care lucra pentru satele
Benic și Galda de Sus.
8 FI. Florescu, o.c., p. 113.
9 I. L. C i o m a c, dr.. Probleme economice din Munții Apuseni și ai Maramureșului,.Cluj,
1932, p. 13.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

163

Unelte, vase și tulnice în casa-atelier din Vidra, din secția în aer liber a Muzeului.

Vasele de lemn

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

164

Aurelia Tița

Extinderea mare a pieței de desfacere a- produselor moților se reflec
ta bineînțeles și în colecțiile Muzeului, motiv pentru care am considerat
oportun să ne ocupăm în primul rînd de latura meșteșugărească a
acestora.
în acest meșteșug, învățat și practicat din generație în generație,
uneltele folosite sînt puține și simple (fig. 3). Printre puținele piese de
mobilier care se găsesc în casele de locuit, face parte și scaunul de văsărit, care nu lipsește aproape din nici o casă. Pe el își fixează meșterul
materialele de lucru și le cioplește cu mezdreala. Dintre uneltele pentru
tăiat, doborît, despicat, cioplit fac parte: firezul, securea și malul
pentru tăiat și doborît, securea scobită cu care se despică doagele,
mezdreala scobită și dreaptă (o cuțitoaie cu două minere de lemn cu
ajutorul căreia se cioplesc doagele), gilăul cu care se giluiesc doagele,
dîndu-li-se forma definitivă. După împreunarea doagelor, interiorul
vasului urmează să se mai șlefuiască de neregularitățile rămase și
această operațiune se face cu ghenătoarea, un fel de răzuitoare cu coadă
lunga. La o distanță de 3—6 cm. de la marginea de jos a doagelor se
face o scobitură cu gărdinarul, un gilău mic cu miner oval,
numită gardină, șănțuleț în care se va fixa fundul vasului. Pe scîndura
pregătită pentru fundul vasului se trage circomferința acestuia cu
măsura sau țîrcalăul, care nu este altceva decît un compas de lemn cu
vîrfuri ascuțite de fier, pe urma căruia se va tăia cu un fierăstrău mic
de mînă. Custura se folosește la tăiatul și despicatul nuielelor pentru
cercuri. La fixarea fundului vasului cît mai exact în gardină, cît și pen
tru bătutul cercurilor pe vase se întrebuințează un ciocan de lemn ■—
măiuțul sau bătătoarea. Cu el se bat pe potenzău —■ o riglă ascuțită la
un capăt — care se fixează pe cercuri ca să fie așezate cît mai bine.
La cercurile de lemn se întrebuințează potenzău din lemn tare (frasin
sau paltin), iar pentru cele de fier, potenzău de fier în formă de cio
cănel. Printre ultimele unelte se numără trăgătorul, un clește cu care
se string și se fixează bine cercurile pe vas și un cuțitaș ascuțit cu care
se dă forma definitivă a gardinei, se taie capetele cercurilor și se în
dreaptă micile defecte ce se mai constată după încheierea vasului.
Lemnul pentru ciuibere trebuie să aibă anumite calități: să fie
drept, uniform, fără cioturi căci acolo se crapă de obicei. La pădure
pleacă tatăl, fratele, copilul și stau acolo pînă-și fac cantitatea necesară
pentru un anumit număr de vase. Ei colindau pădurile în căutarea celui
mai bun lemn10. De obicei se lucrează în lunile mai, iunie, iulie și de
la 15 august pînă la începutul iernii. Se folosesc copacii drepți, care
după ce au fost doborîți și curățați de crengi cu securea, se taie cu fierăs10 M. R. Paraschivescu, Oameni și așezări, București, 1938, la pg. 21 spune:
.,1'ii ai munților, moții au privit pădurile de brad ca pe un bun al lor, cucerit, iar nu dăruit.
Și acolo, în crestele munților, ei ciocănesc — din primăvară — lemnul moale, parfumat al molif
tului și fac din el, cu mîini meștere și scule sărace, ciubere, donițe, putini, fedeleșuri, liîrdaie,
zdrîncane”.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

165

Unelte pentru tăiatul și prelucratul lemnului, în expoziția de bază
Muzeului,
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trăul între intervalele dintre cioturi, numite mîtcă. Bucățile tăiate se
numesc bocuri, și ele variază între 20—60 cm., fiind în (strictă depen
dență de mîtcile lemnului, deoarece o secțiune cu cioturi nu poate fi
folosită la fasonatul doagelor. Dimensiunile acestea erau notate pe coa
da securii și difereau după mărimea vaselor ce trebuiau confecțio
nate11. Bucățile rezultate din partea de jos a copacului, fără crengi erau
bune pentru vasele mari, iar din bocurile rezultate de la o distanță de
aproximativ 5—6 m. în sus pe tulpină, de unde apar crengile, se faso
nau secțiunile mai mici. Bucățile acestea cilindrice se despicau cu secu
rea lovită cu malul în 8 'părți (mai întîi în patru părți egale și fiecare
sfert se crăpa de asemeni în două). Din ele, cu ajutorul securii curbe se
făceau apoi doagele în forma lor brută. Duipă o perioadă de uscare,
urmează cioplitul parțial al doagelor cu ajutorul scaunului de văsărit
și al mezdrelei curbe.
Pentru buna calitate a vaselor trebuie să se țină seama, de două
condiții: lemnul să fie de calitate, cu fibre drepte și doagele ajunse în
faza de semifinisare să fie lăsate să se usuce (2—3 luni), știut fiind că
vasele lucrate din doage verzi se desfac. Odată uscate, doagele se nete
zesc pe margini cu mezdreaua și gilăul ca să se lipească exact una de
cealaltă; se formează vasul, i se face gairdina și se fixează fundul. Vasul
se cercuieiște cu 2—3 rânduri de cercuri (în funcție de mărimea lui).
Pentru vasele din lemn de brad se folosesc cercuri din nuiele de alun:
se aleg nuielele tinere, care se taie, se despică în două și 'Cioplesc cu
custura. Nuielele care se întrebuințează imediat se cojesc, iar pe cele cu
care se duc cercurari „în țară“' le lasă cu coajă, ca să nu se usuce
prea repede. Pentru vasele mici se întrebuințează și cercuri făcute din
crengi tinere de brad, numite cepuri, care însă nu se pot folosi decât
verzi, fiindcă după uscare își pierd din flexibilitate.
La vasele făcute din lemn de fag se întrebuințează numai cercuri
din fier, care se fixează pe vas cu nituri, ipe cînd cercurile din lemn se
împletesc la capete prin cele două crestături care 11 se fac.
La sfîrșit meșterul examinează vasul și retușează micile defecte
ce le mai are.
Vasele se fac de diferite dimensiuni, astfel că ele pot intra
unul în celălalt, pentru a ocupa loc puțin în căruță, sau a se putea așeza
pe spinarea calului cîte două legături de vase, egale ca număr, volum și
greutate. Puse astfel, vasele formează o unitate numită tișită, care se folo
sește în comerțul din târgurile moților sau din sate. Cea mai mare
tișiță este de 16 vase și are două urechi, în sensul că dacă se pune
samar pe un cal, jumătate din vase sînlt așezate înitr-o parte și jumătate
11 I. Popa, Industria casnică a lemnului din Munții Apuseni, Cluj, 1932, la p. 11
dă următoarele dimensiuni : „pentru șuștarul mic : 1 șchioapă (cca. 20 cm.) ; pentru șuștarul
mare : 1 palmă (cca. 23 cm.) ; pentru ciubăraș : 1 palmă și 3 degete (cca. 38 cm) ; pentru
fereț : .1 palmă și de două ori 3 degete (cca. 33 cm) ; pentru ferdeleț : 1 palmă și de trei ori
3 degete (cca. 38 cm.) ; pentru pătrăreț : 1 palmă și de patru ori 3 degete ( cca. 43 cm) ; pen
tru părlăul mic : 2 palme (cca. 46 cm) ; pentru părlăul mare : 2 palme și 4 degete (cca.
54 cm.).”

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Vasele de lemn

167

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

168

Aurelia Tița

pe cealaltă parte. în ordine descrescîndă vasele se numesc: cușniță, pîrlău,
(mare și mic), pătrari, ferdelă, mijlocari, ferăț (mare și mie),ciubăr aș,
șuștar, șuștăreț, cupă. Forma vaselor mici este la fel ca și a celor mari;
de asemeni și denumirile sînt cam aceleași : pîrlău de vaitaie, pătrar de vaitaie, ferdelă, ferăț, ciubăraș, vaitai mic (de fele, de cupă), șuștar, cofă. In
aceeași categorie intră și donițele12. Spre deosebire însă de cele mari, va
sele mici sînt aproape întotdeauna decorate în tehnica pirogravării (fig. 4)
de moții din Munții Apuseni.
Meșteșugul așa cum se praotica în această regiune, a dus la cel de-al
doilea fenomen caracteristic și anume desfacerea produselor pe o arie
foarte mare, la distanțe considerabile, moții devenind ounoscuiți în aceas
tă dublă calitate de meșteșugari și negustori ambulanți. Cutreierînd zone
diferite, ei au ajuns la diversificarea produselor, fiindcă așa cum spuneau
„sînt anumite țări care cumpără anumite feluri de vase“. De aceea
fondul cel mai important al colecției îl constituie vasele de doage, lucrate
de moții din Munții Apuseni.

HOLZGEFÄSSE IN DEN BESTÄNDEN DES ETHNOGRAPHISCHEN
MUSEUMS TRANSSILVANIENS
Auszug

In der vorliegenden Arbeit werden die hölzernen Daubengefäße
aus den Beständen des Ethnographischen Museums Transsilvaniens
besprochen. Da jene zum Großteil von den Motzen des Westgebirges her
gestellt wurden, die in der Verarbeitung von Tannenholz zu Gefäßen
verschiedener Formen und Ausmaße spezialisiert sind, werden idie
Geräte und Arbeitsgänge dieser Handwerker beschrieben.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Fig. 1 — Holzgefäße im Inventar der Bauernhofs aus Bedeci (Cluj), aus der

Freilichtsektion des Museums.

Fig. 2. — Werkzeuge, Holzgefäße und „tulnice“ im Atelierhaus aus Vidra (Sieben-

bürgische Westkarpathen), aus der Freilichtsektion des Museums.

Fig. 3 — Werkzeuge für Holzschneiden und-bearbeitung in der Hauptausstellung

des Museums.

Fig. 4 — Holzgefäße mit Brandverzierung 'aus der Museumskollektion.

12 F1. Florescu, o.c., p. 115.
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COLECȚIA DE JUCĂRII A MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI
între numeroasele și bogatele colecții ale Muzeului etnografic al
Transilvaniei, organizate în cele opt secții1, există și o colecție de jucării
pentru copii — 230 numere de inventar. Necesitatea și importanța
acestei colecții a fost relevată de întemeietorii Muzeului etnografic2 încă
în anul 1923, cînd se împlinise niuttruai ujn an de cînd luase ființă muzeul.
Astfel, în toamna anului 1923, adresîndu-se îndeosebi intelectualilor
de la sate, conducerea de atunci a muzeului publica un chestionar în
revista „Lamura“ (apărut și în extras), prin care îi îndemna să colec
ționeze obiecte de interes etnografic pentru noua instituție. în partea
a treia a chestionarului, la numărul de ordine 5, sînt menționate Obiecte
de joc ale copiilor3. Este meritul întemeietorilor muzeului de a fi dat
încă de la început importanța pe care o prezintă din punct de vedere
etnografic jucăriile de copii, ele fiind reprezentate în expoziție încă din
1928 (fig. 1).
Și nu este întîmplător faptul că prima conducere a muzeului și-a
îndreptat atenția și spre obiectele de joc ale copiilor, deoarece tocmai în
vremea aceea, dar mai ales în anii următori:, aveau să apară lucrări de
mare interes în domeniul cercetării psihologiei copilului. De pildă:
1 Secțiile, stabilite încă în 1957, sînt următoarele : ocupații, ceramică, așezări (locuințe,
alimentație), textile-îmbrăcăminte, obiceiuri și folclor, fototeca, biblioteca și parcul etnografic,
cf. Teodor Onișor, Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei, în Anua
rul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957—1953, Cluj, 1958, p. 67 — 70.
2 în primăvara anului 1922, Fundația principele Carol numește o comisie cu însărcinarea
de a face propuneri pentru înființarea unui muzeu etnografic la Cluj. Din această comisie
făceau parte : George Vîlsan, Emil Panaitescu și Romul Vuia. Ulterior au fost cooptați și Alexan
dru Eapedatu, George Oprescu și Sextil Pușcariu. Cf. T. Onișor, o. și loc. cit., p. 16.
3 Muzeul etnografic al Ardealului și Banatului, Chestionar în Lamura, București, 1923,
nr. 1 — 2 (oct. — nov.) p. 49 — 55. Extrasul 8 p.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

170

Fig.

Delia Bratu

1. — Jucării pentru copii în expoziția din 1928 a Muzeului etnografic al

Transilvaniei din Cluj

Ed. Claparède45
, J. Piaget3, William Stern6, Charlotte Bühler7 etc., iar
dintre români, M. Biciulescu8 și Paul Godin9.
Cercetările în domeniul psihologiei copilului se lărgeau și în ace
lași timp se aprofundau, îndeosebi asupra vîrstei preșcolare al cărei
semn distinctiv este jocul, fără a neglija însă și vîrstă școlară. Se căutau
explicații pentru a se scoate în evidență valoarea funcțională a jocului,
se formulau definiții asupra jocului, se clasificau jocurile. Toate teoriile
de atunci cu privire la joc, dar și cele actuale, scot în evidență faptul
că, in vreme ce activitatea adultului este „serioasă“, cea a copilului
este un joc iar cea a adolescentului este intermediară între joc și serios,
este un joc serios10.
Dintre numeroasele teorii privind definiția jocului, ne oprim asupra
uneia, care, pentru preocupările noastre, ni se pare mai scurtă și mai
4 Ed. Claparède, Sur la nature et la fonction du jeu, Genève, 1924.
5 Jean Piaget, La representation du monde chez l’enfant, Alcan, 1926
6 William Stern, Psychologie der frühen kindheit bis zum sechsten Lebens Jahre, Leipzig,

1923.
’ Charlotte Bühler, Das sechenleben des Jugendlichen, Jena, 1929
8 M. B i c i u 1 e s c u. Desenul și modelajul la copii. București, 1923.
9 Paul Godin, Creșterea copilului în epoca școlară, București, 1935
10 Obișnuit, definițiile asupra jocului se formulau prin comparație cu munca. Vezi în
această privință mai pe larg, Ilie Popescu Teiușan, Psihologia copilului și a adolescentului, Ed.
II-a, f.a. p. 137-155.
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cuprinzătoare, potrivit căreia jocul, răspunzînd anumitor nevoi de ordin
organic și psihic, pregătește în copil pe omul matur înlesnindu-i acest
lucru serios în chip ușor și plăcut11.
Copilul este cuprins de o nepotolită nevoie de a se mișca, de a
observa, de a întreba, de a avea cu orice preț o ocupație, urmărind
mereu tot ce îi cade sub ochi, în acel du-te-vino neîntrerupt, de 'dimi
neața pînă seara. Lumea externă îl cheamă și îi vorbește cu puterea
în care în primii doi ani el era atras de nevoile organice. Iar activitatea
principală prin care copilul răspunde solicitărilor mediului înconjurător,
lumii externe, este jocul alimentat la rîndul său de imitație, imaginație,
curiozitate.
' Clasificările jocurilor fiind și ele multe, am ales pe cele pe care
cercetătorii de specialitate le consideră ca avînd o circulație mai largă.
a) Jocuri de exercițiu — după unii cercetători, jocuri ale func
țiunilor generale sau de experimentare — după alții, care, răspunzînd
nevoii de activitate senzorio-motorie, nu se supun nici unei reguli sau
tehnici, ele rămînînd individuale chiar atunci cînd sînt practicate de
copii în grup. Copilul se joacă pentru că el simte nevoia de a pipăi,
de a simți, de a prinde lucrurile, de a le clădi, de a le dărîma etc.
El își vorbește singur, își explică singur, lăsînd impresia că se întreține
cu ceilalți copii. Aceste jocuri răspund, așadar, și nevoii de activitate
senzorio-motorie dar și unsei nevoi de ordin intelectual. De pildă, copilul
prinde un obiect nu numai pentru a-1 pipăi, dar și pentru a-1 auzi după
ce l-a lovit. Sau el repetă un sunet pentru plăcerea de a-1 repeta.
Jocurile din această categorie sînt caracteristice pînă la vîrsta de
2—3 ani dar ele continuă și după această vîrstă.
b) Jocuri simbolice —■ după unii cercetători, jocuri ale funcțiunilor
speciale — după alții. Aceste jocuri implică o oarecare tehnică, adică
o oarecare ordine și reguli. După unii cercetători de specialitate, astfel
de jocuri sînt practicate pînă la vîrsta școlară dar ele continuă și după
aceea. De pildă jocurile de luptă, de vînătoaire, de imitație, de fabricație,
familiare (cu păpușa), sociale, prin care se dezvoltă percepția, atenția,
memoria etc.
Jocurile, indiferent dacă avem în vedere una sau alta din cele două
mari categorii amintite mai sus, se practică cu sau fără jucării. Cu
deosebirea că primei categorii de jocuri îi corespunde, drept jucărie, tot
felul de obiecte ce-i cad la îndem'înă copilului, ou care el se poate juca,
în privința jocurilor grupate în cea de-a doua mare categorie, acestea
se practică obișnuit cu jucării confecționate potrivit specificului jocului,
după cum unele jocuri, din această a doua categorie, se pot practica
tot atît de bine și fără jucării12.
11 I 1 i e Popescu T e i u ș a n, o.c., p. 149 Cf. și D. Teodosiu, Pedologie, București,
f.a., p. 85 — 88
12 Gîudindu-ne la jocurile din cea de a doua categorie, practicate fără jucării, care pre
zintă și interes folcloric, facem trimitere la Tudor Pamfile, Jocuri de copii, II, extras
din Analele Academiei Române, Seria Il-a, tom. XXIX, București, 1907, p. 2—79, unde sînt
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Colecția de jucării de care dispune pînă astăzi Muzeul etnografic
al Transilvaniei — circa 230 numere de inventar —1 datează de la
înființarea muzeului. Așadar, marea majoritate a obiectelor care alcătuiesc
această colecție prezintă un mare interes din punct de vedere etnografic
deoarece ele au fost colecționate mai înainte ca influența tehnicii noi să
se facă resimțită în lumea satului prin jucăriile de fabrică. Astfel incit
putem spune că, de la prima privire pe care vizitatorul o aruncă asupra
vitrinei din cadrul secției obiceiuri în care sînt expuse doar o mică
parte din obiectele de joc pentru copii, el rămîne cu convingerea că
toate au fost confecționate de părinții copiilor, din materialul care le
stătea la îndemînă, la care se adaugă, icum e și firesc, priceperea și
puterea de improvizație a fiecăruia. Dar despre o „artă“ sau de vreo
măiestrie deosebită în confecționarea jucăriilor pe care le prezentăm, nu
se poate vorbi. Ceea ce iese însă în evidență, într-o măsură mai mare
sau mai mică, este „migala“ de care a dat dovadă „constructorul“ fie
căreia din jucăriile de care este vorba mai jos.
Colecția de jucării de care dispune Muzeul etnografic al Transil
vaniei n-a constituit pînă azi, cu excepția arșicelor*13, obiectul vreunui
studiu special.
Jucăriile de care ne ocupăm sînt dispuse, avîndu-se în vedere mai
mult un criteriu didactic, în șase compartimente, după cum urmează:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Jucării care imită unelte de muncă;
Jucării care imită arme;
Jucării care imită instrumente muzicale;
Jucării de inventivitate (dibăcie);
Jucării servind ca mijloace de sport;
Păpuși.

Încercînd să facem o sumară descriere asupra celor mai reprezen
tative, ele se prezintă astfel:
I. JUCĂRII care imita unelte de MUNCA
1. Plug (fig. 2). Această jucărie este prezentă în colecție prin
cîteva exemplare, fiecare avînd toate elementele componente ale plu
gului unealtă de muncă. Numai rotilele, care nu prezintă spițe, sînt
tăiate și rotunjite dintr-o singură bucată de lemn ușor de prelucrat,
brad sau tei. Remarcăm la această jucărie că unele părți componente,
descrise multe jocuri în grup, unele pe bază de melodii. Cf. și FI. Capsali, Jocurile din co
muna Fundul Moldovei, în Arhiva pentru Stiintă si Reformă Socială, București, 1932, an. X,
p. 1—4, 413-427.
13 N. Dunăre, Jocul arșicelor la români, în Anuarul Muzeuhii etnografic al Transilva
niei pe anii 1957—1958, p. 321—323.
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ca de pildă cuțitul lung, coamele etc., sînt fixate în grindei prin 'îm
bucare1'’.
Plugul jucărie din fig. 2, inv. 2364, achiziționat în 1928 din Lunca
Cernii, județul Hunedoara, are următoarele dimensiuni: grindeiul: 25 cm:
înălțimea bîrsei: 8 cm; lungimea plazuiui: 11 cm; lungimea cuțitului:
8 cm; lungimea cormanului (care la exemplarul pe care îl descriem
este schimbător) are 9 cm; coarnele, care sînt dintr-o singură bucată,
au lungimea de 17 cm; lungimea Ibrăzdarului : 3,5 cm; lungimea dricului
rotilelor: 18 cm; lungimea cîrCeluluii: 4 cm.
2. Grapă (fig. 3, inv. nr. 5014) achiziționată în 1924 din comuna
Apahida, județul Cluj. Este confecționată din tuleie de porumb în care
sînt înfipți dinți oblici lucrați din lemn de brad. Prin felul în care sint
dispuși dinții, oblici spre stânga la rîndurile 1, 3 și oblici spre dreapta
la rîndurile 2, 4, această jucărie imită cu exactitate grapa, unealtă de
muncă. Dimensiunile ei sînt următoarele: lungimea: 18,5 cm; lungimea
grindeiiului: 12 cm; lățimea: 10 cm; lungimea grindeielor intermediare:
14 cm.
Un alt exemplar din această jucărie imitînd grapa propriu-zisă, este
confecționat în întregime din lemn de brad. (inv. nr. 7387, achiziționat
în 1924, din aceeași localitate, Apahida — Cluj).
3. Tînjeală cu jug și vite înjugate (v. fig. 3). Achizițio
nată în 1924 din Apahida, județul Cluj, și înregistrată sub nr. 7262.
această jucărie simbolizînd și riespectînd structura jugului propriu-zis.
este confecționată din lemn de fag, ou excepția resteielor oare sînt repre
zentate prin două vergele de fier terminate în partea superioară prin
cîte o ureche. Dimensiunile acestei jucării sînt următoarele: lungimea
tînjelei: 22 cm; lungimea poliței: 11 cm; lungimea jugului: 12 cm; lăți
mea: 4 cm; bulfeiele: 5 cm; lungimea resteielor: 6,5 cm. Vitele confec
ționate din tuleie de porumb, cu excepția picioarelor, coarnelor și cozilor
care sînt reprezentate prin bețe, au lungimea de 13 cm. Funia, oare în
mod obișnuit leagă cele două vite înjugate, este reprezentată aici printr-o
nuia de salcie în forma unui arc de cerc.
Alte jucării asemănătoare: tînjele (inv. nr. 7653/1959), jug cu vite
(inv. 6692/1924), proțap (inv. 5010/1924) și proțap cu jug (inv. 5024/1924),
toate achiziționate din aceeași localitate, Apahida, diferă doar ca dimen
siuni.

4. Căruță (inv. nr. 5284/1943). Confecționată în întregime din
lemn de brad, această jucărie are prezente toate părțile componente
mai importante ale unei căruțe propriu-zise. In schimb, roțile care nu
au spițe, sînt rotunjite, înitr-o formă mai- mult sau măi puțin reușită,
din scînduri. Are lungimea de 31 cm, iar carâmbii de 38 cm. Lipsa
furcii la osia de dinainte, cane la căruța propriu-zisă permite cîrmirea
14 Pentru descrierea plugului, în părțile lui componente, precum și evoluția sa de-a lun
gul timpului, vezi N. Edroiu — P. Gyula i. Evoluția plugului în Țările Române în epoca
feudală, în Acta Musei Napocensis, III, 1945, p. 307 — 343.
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la stânga sau la dreapta, face ca, la prima vedere, această jucărie să
fie luată drept un căruț sau cărucior, de pildă ca cel de la inv. nr.
4095/1924, achiziționat din Apahida—Cluj, pentru care motiv nu-i mai
facem descrierea aparte.
5. Teleguță (inv. nr. 2364), achiziționată în 1928 din Lunca
Cernii, județul Hunedoara, și confecționată tot din lemn de brad, se
aseamănă cu jucăria de la inv. nr. 5284 dar îi lipsesc cărîmbii și spetezele.
6. Greblă (inv. nr. 4934/1943), avînd lungimea de 15 cm, este
confecționată din lemn de tei iar dinții din lemn de stejar sau fag
sînt înmănușați prin găuri. Coada, lungă de 30 cm și avînd două brațe,
este înmănușată și ea prin găuri.
7. Ciocane din lemn (inv. nr. 5024/1924, inv. nr. 5322/1943
și inv. 7415/1924), toate trei exemplarele sînlt achiziționate din Apahida^—
Cluj. Fiecare din cele trei ciocane 'prezente în colecția muzeului sânt
confecționate din lemn de fag și au partea inferioară în forma unui
paralelipiped iar cea superioară în forma unui trapez, așa încât ele pot
imita și ciocanul de bătut coasa dar și pe cel de bătut cuie; Dimensiunile
lor variază între 6 cm și 8 cm, iar lungimea cozii între 11—12 cm.
8. Imblăciu (inv. nr. 4818), achiziționat în 1924 din Apahida—
Cluj, este confecționat din două bucăți de lemn de fag legate una de
alta printr-o sfoară. Partea fixă, ce se ține lîn mină, are lungimea de
55 cm iar cea mobilă de 14 cm.
9. Cuțit din lemn (inv. nr. 5133), achiziționat în 1924 din
Lunca Cernii, județul Hunedoara, este confecționat, inclusiv lama, din
lemn de tei. Lungimea lamei este de 8 cm, iar minerul (plăselele) de
10 cm.
10. Bici uri (inv. nr. D 2733, D 2734 și D 2735), toate trei exem
plarele sînt achiziționate în 1908 idin comuna Cociu, județul Cluj. Alte
două exemplare (inv. nr. 5049 și 5053) sînt achiziționate din Apahida —
Cluj în 1924. Cele cinci biiciuri din colecția de jucării au lungimi ce
variază între 60 și 100 cm și sînt lucrate în două pînă la șase zvilțe de
cânepă. Mînerele, lucrate mai mult sau mai puțin îngrijit, prezintă un
gît în jurul căruia se rotește, prin intermediul unui laț, biciul, în mo
mentul în care se acționează cu el.
Biciul poate fi 'Considerat și ca unealtă de muncă, la minatul vitelor
la jug dar și ca obiect de datini și obiceiuri, de pildă la „plugușor
*
1.
11. Ciubăr aș (inv. nr. 76), achiziționat în 1903 din Mera, județul
Cluj, are diametrul gurii de 5 cm, diametrul fundului de 4 cm, iar înăl
țimea de 4,5 cm. Două dintre doage sînt mai înalte (7 cm) și prezintă
cite o ureche de care se prinde. Doagele, confecționate din lemn de
brad, sînt strînse prin cercuri împletite din nuiele de tei.
12. Roată de moară (inv. nr. N 870), achiziționată din Vădaș,
județul Mureș, în 1910. Confecționată din lemn de stejar, are diametrul
de 18 cm și înălțimea de 5 cm.
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13. Sucitor pentru tăiței (inv. nr. N 3651), achiziționat în
1943 din Cluj și confecționat din lemn de brad, are lungimea de 19 cm
și diametrul de 3 cm.
14. Co vă ți că (inv. nr. N 4406 și N 4407), ambele exemplare sînt
achiziționate în 1943 din Cluj și sînt 'confecționate din lemn de plută în
forma unor copăi. Lungimea uneia ieste de 18 cm iar a alteia de 23 cm.
15. Covată (inv. A 29), achiziționată din C-împeni în 1955. Con
fecționată, de asemenea, din lemn de plută, are lungimea fundului de
12 cm iar la suprafață de 21 cm.
16. Mai pentru bătut rufe (inv. N 4627, N 4628, N 5297),
toate trei exemplarele sînt achiziționate în 1943 din Cluj și sînt confec
ționate din lemn de brad. Dimensiunile diferă de la un mai la altul:
15—17 cm.
17. Vîrtelniță (inv. nr. 5022), achiziționată în 1924 din Apahida ■— Cluj, are înălțimea de 13 cm, lungimea brațelor de 11 an, iar
pana de 5 cm. Este confecționată din lemn de brad.
18. Război de țesut (fig. 4, inv. D 2940 și inv. nr. 2359). Pri
mul, cu nr. de inv. 2940, este achiziționat în 1928 din Lunca Cernii,
județul Hunedoara, iar celălalt, cu nr. de inv. 2359, este achiziționat în
1924 din comuna Valasut, județul Cluj. Ambele jucării respectă cu stric
tețe toate părțile componente ale unui război de țesut propriu-zis, ne
lipsind nici chiar pedalele cu care se manevrează ițele. Are următoarele
dimensiuni: lungimea stativelor (tiara): 21 cm; lățimea: 14 cm; lungimea
unui sul: 17,5 cm; lățimea la brîgle: 16 cm (fig. 4).
19. U r z o i (inv. nr. 1074), achiziționat în 1924 din Lunca Cernii,
județul Hunedoara, este confecționat din lemn de brad și are înălțimea
de 22 cm iar lățimea de 12 Cm.
II. JUCĂRII CARE IMITA ARME

1. Arcuri cu săgeți (inv. D 3409), achiziționat în 1912 din
zona Bîrs-ei, fără să se induce localitatea. Alte două exemplare (inv.
nr. 4874 și 5547) au fost achiziționate din Apahida dar fără să se indice
anul. Avîn-d însă în vedere faptul că multe Obi-ecte din muzeu, nu1 numai
dintre jucării, dar și din alte colecții achiziționate din Apahida au pe
ele indicat anul 1924, -credem, fără a greși, că și aceste -două arcuri
trebuie că au purtat cândva pe ele anul 1924 și au făcut parte din
colecția învățătorului Andrei Oros-z din Apahida, una din colecțiile -care
au stat la baza- înființării muzeului. Alte două exemplare au fost achizi
ționate în 1943, dar pe cîn-d unul (inv. N 4203) nu are indicată locali
tatea, celălalt (inv. N 4627) poartă numele localității Satu Mare care
aparține azi -comunei suburbane Brădești (municipiul Odorheiul Secuiesc).
Toate aceste jucării descrise mai sus sînt confecționate -din nuiele de
alun a căror lungime variază între 45 cm și 90 cm. La unele, sfoara,
împletită în două sau trei zvilțe din cînepă, este bine conservată pe
cînd la altele lipsește. Săgețile sînt simple cîrlige, rotunjite mai mult
12 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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sau mai puțin îngrijit, din lemn de alun. Lungimea lor variază între
14 cm și 36 cm.
2. Pușcă cu arc (inv. N. 4202), achiziționată în 1943, fără să fie
indicată localitatea. Pușca, foarte îngrijit lucrată din lemn de brad,
imitând cu strictețe părțile principale componente ale armei (patul, tră
gaciul și țeava) are lungimea de 32 cm. Trăgaciul, introdus într-o scobi
tură a patului puștii, declanșează sfoara 'arcului.
3. Pistoale. Colecția de jucării dispune de 22 exemplare, unele
lucrate din lemn de brad iar altele din lemn de tei, toate foarte bine
conservate. La fiecare exemplar, „constructorul“ a scos în evidență, în
aceeași bucată de lemn, părțile componente ale unui pistol adevărat:
patul, trăgaciul și țeava. La unele exemplare, trăgaciul este înmănușat
într-o scobitură făcută în „pat“ și fixat printr-un cui de lemn (fig. 5),
la altele este fixat pe o (parte a patului iar la unele chiar pe țeavă..
Jucăriile din aceasită categorie, miai îngrijit confecționate, sînt cele achi
ziționate din Apahida—Cluj în 1924 (inv. nr. 5441 — 5444 și 7411/1928)
și cele două achiziționate în 1932 din Jucul de Mijloc, județul Cluj
(inv. nr. 5440 și 5445). Dimensiunile, pat și țeavă luate împreună, va
riază la cele 22 exemplare între 12 și 27 cm.
4. Puști de soc. Colecția dispune de 14 puști de soc, de lungimi
ce variază între 10 cm și 16 cm și nu prezintă nici una vreo „măiestrie“
în confecționarea lor sau vreun ornament cît de simplu care să le
deosebească. Pur și simplu, dintr-o bucată de soc a fost scoasă măduva
și introduse „gloanțele“ —■ mici dopuri de cînepă. Trăgaciul este confec
ționat dintr-o vergea de fier prevăzută cu miner de lemn. Interesul
etnografic îl reprezintă doar prin vechimea lor, de pildă cel achiziționat
din Geaca, județul Cluj (inv. N 1118/1903) și trei exemplare achizițio
nate în 1924 din Apahida—Cluj (inv. 5012, 5436, 5437 și 7412).
5. Buzdugan (fig. 6, inv. N. 7612), achiziționat în 1959 din.
Inlăceni sat ce aparține azi comunei Atid, județul Harghita Minerul,
lung de 61 cm, este un simplu băț de alun dar ghioaga, pentru a-i im
prima o oarecare greutate și rezistență, este confecționată din mai multe
bucăți de fag tăiate oblic la capete și dispuse astfel: patru la vîrf, ce
se îmbucă în miner, două cite două, formând o rozetă; urmează apoi
două bare, lungi de 11 cm, avînd la capete cîte o rozetă egală și ase
mănătoare, alcătuită din patru bare, așa cum este cea din vîrf. „Pose
sorul“, se vede, a fost fiul unui tîmplar sau- dulgher.
6. Bite (inv. N 4843 și 5005), ambele achiziționate în 1943 din
Apahida — Cluj. Una este confecționată din lemn de brad și alta din
lemn de alun dar nici una nu prezintă vreun semn decorativ, în afara
faptului că partea care se ține în mină este rotunjită cu o oarecare
răbdare. Lungimea amîndorura este de 72 cm.
7. Praștii (fig. 7, inv. N 872) este achiziționată în 1910 din județul
Mureș, fără să se indice satul. Din felul în care este înmănușată guma
la furcă, prin intermediul -unor curele, precum și scaunul în care se
așează piatra, deducem că „posesorul“ acestei praștii a fost fiul unui
cunelar. Alte două exemplare (inv. N 4097/1945 și N 6895/1950), sînt
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achiziționate din Cluj. Lungimea gumei celor trei praștii, de care dis
pune colecția, variază intre 62 cm și 93 cm.
8. Lațuri de prins păsări (înv. 4939, 4873, 4896, 4929) toate
sînt achiziționate din Apahida—Cluj și bănuim «că vor fi purtat cîndva
anul 1924 și că au făcut și ele parte din colecția învățătorului Andrei
Orosz. Sînt niște simple funii, de lungimi variabile (3—5 m.) împletite
în trei sau patru svilțe de cînepă, bine conservate.
III. JUCĂRII OARE IMITA INSTRUMENTE MUZICALE

1. Fluiere. Colecția de jucării dispune de 11 fluiere confecțio
nate din lemn de salcie (inv. 5503/1924, achiziționat din Apahida —
Cluj și inv. N 6867/1950, achiziționat de pe Valea Călatei), altele sînt
confecționate din răchită (inv. 1521/1925, achiziționat din Ialomița, fără
să se indice satul și nr. 5504—5505, achiziționate în 1924 din Apahida —
Cluj). Un singur exemplar este confecționat 'din coajă de salcie (inv.
N 4504) achiziționat în 1943 fără să fie indicată localitatea. Un alt
fluier-jucărie este confecționat dintr-un cartuș (inv. N 1507/1915) și
poartă pe etichetă mențiunea „lucrat de soldați“. Cu excepția ultimelor
două exemplare (fluierul din coajă de salcie și fluierul-cartuș), celelalte
fluiere — jucării sînt minuțios lucrate, „constructorul“ dînd dovadă că
a fost un bun cunoscător al acestui instrument muzical. Lungimile lor
variază între 20—40 cm.
2. Fluierice. Această jucărie este prezentă, în colecția pe care
o decriem, prin opt exemplare dintre care șase sînt confecționate din
lemn de salcie sau soc și două din trestie (inv. 5508 și 5510). Acestea din
urmă au fost achiziționate în 1924 dar nu este indicată localitatea. Fluiericele se deosebesc de fluiere prin 'dimensiunile lor ce nu depășesc 8 cm.
precum și prin faptul că ele prezintă numai două sau trei găuri în loc
de opt, cite au fluierele. Patru fluierice prezintă interes etnografic deo
sebit fiind lucrate cu mai multă îngrijire. Una a fost achiziționată în
1935 din comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud (inv. 4790), iar alte trei
(inv. 2345 — 2347), au fost achiziționate în 1928 din Lunca Cernii, ju
dețul Hunedoara.
3. Vioară (fig. 8). Toate cele șapte viori-jucării, câte există în
colecție, sînt executate din tuleie de porumb, pe 'porțiunea dintre două
noduri. Numai un singur exemplar poartă mențiunea „cetera“, cea
achiziționată din Cueșd, județul Maramureș, în 1925 (inv. 1543). Patru
viori-jucării sînt achiziționate în 1924 'din Apahida—Cluj (inv. 7384 —
7388), iar alte două au fost achiziționate în 1930 'din Spini, județul
Hunedoara (inv. 3727—3728).
4. Tulnic (fig. 9). Trei exemplare sînt prezente în colecția de
jucării: două achiziționate în 1950 de pe Valea Călatei (inv. N 6863 și
N 6864), iar unul din Cordoș, municipiul Cluj (inv. 4148/1932). Cel pe
care-1 prezentăm în fig. 9 are diametrul bazei inferioare de 12 cm iar
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lungimea de 36 cm. Toate sînt confecționate din coajă de salcie și sînt
bine conservate.
5. T r î m b i ț ă. Colecția dispune de patru exemplare confecționate
din coajă de alun avînd ca model tulnicul din fig. 9, cu deosebirea că
lungimea lor este mai mică și prezintă fiecare dte o coardă de alun
ce imită minerul instrumentului adevărat. Toate cele patru exemplare
au fost achiziționate în 1943 dar nu este indicată localitatea (inv. N 4873
— N 4876).

IV. JUCĂRII — MIJLOACE DE SPORT
1. Săniuțe. Vorbind despre săniuțe, am putea spune mai curind
că ele imită sania, mijlocul de transport fie pentru om, fie pentru
povară, dar, în același timp, ele imită și săniuțele ou care copiii se dau
iama pe derdeluș, atît de mult diferă cele cinci jucării existente în
colecție. Ele sînt confecționate cu multă „migală“, fie din lemn de
brad, fie din lemn de tei, cu excepția tălpicilor care sînt confecționate
din lemn de fag și care sînt mai mult sau mai puțin încovoiate în față.
Prin faptul că toate elementele componente ale lor se îmbucă unele
în altele, se vede că cel care le-a lucrat a fost un tîmplar sau dulgher,
sau cel puțind un om care a avut înclinații către dulgherie. Două din
aceste jucării au fost achiziționate din Galda de Sus, județul Alba
(inv. D 2969/1910 și N 6726/1948), iar alte trei din Odorheiul Secuiesc
(inv. N 4167 — N 4169/1943).
2. Patine. Din cele 30 de bucăți (15 perechi), 14 (7 perechi) sînt
confecționate din os bine șlefuit iar 16 (8 perechi) din lemn. Acestea
din urmă au improvizată cîte o mică șină de fier (probabil frînturi de
cerc) nituită sub podiumul pe care se așează piciorul. Unele păstrează
și curelele, cu care, obișnuit, se leagă patina de picior. Dacă, în registrul
inventar, în dreptul fiecărui exemplar, figurează localitatea din care
a fost achiziționat, începînd din Maramureș și sfîrșind cu Țara Bîrsei
sau Țara Moților, în schimb, nu figurează data. Excepție fac doar două
exemplare (inv. D 2969/1910 și N 4167/1943), confecționate din lemn, și
achiziționate din Țara Moților.

V. JUCĂRII DE INVENTIVITATE
în această categorie care cuprinde 21 numere de inventar, am
introdus jucării confecționate cu siguranță de către copii din materialul
care le-a stat la îndemână, la care s-a iadăugat, firește, imaginația, în
demânarea, dar și puterea de improvizație a copilului din localitatea
de unde provine jucăria. Excepție fac doar două jucării care sînt con
fecționate, fără nici o îndoială, de ladulți. Este vorba de un cărucior
(fig. 10, inv. 9604), achiziționat din părțile Sălajului!, fără să se indice
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precis anul și satul. Este construit dintr-o scîndură, simbolizînd o plat
formă așezată pe patru roți, lungă ide 30 cm, lată de 15 cm și groasă de
3 cm. Roțile sînt rotunjite de asemenea din scînduirele de brad. Osiile
sînt improvizate din cuie. în centrul platformei, fixat de un suport
oblic, este improvizat un călăreț cu cal ce pare că trage căruciorul. La
capătul de dinainte al platformei se află două figurine simbolizînd doi
copii. Una dintre figurine este prinsă prin.tr-un mecanism de sîrmă de
roată în așa fel încît, în momentul în oare roata se învîrtește face ca
cele două figurine prinse printr-o bară să se aplece simultan spre
dreapta și să revină la poziția verticală în momentul în care cuiul, de
care este prins mecanismul de sîrmă, ajunge deasupra. Calul este legat
printr-o sîrmă de osia dinainte. A doua jucărie, confecționată de aseme
nea de un adult, este, ca să-i respectăm „inscripția“, un zurgălău
(fig. 11, inv. 5462), achiziționat din Apahida—Cluj, fără să se indice anul.
Este construit din șase scîndurele din lemn de brad crestate la capete
și îmbucate două cîte două, alcătuind un fel de tron în forma cubică.
Celelalte jucării din această categorie, sînt steluțe, scărițe, bețigașe,
doi clopoței (aceștia din urmă confecționați dintr-o jumătate de nucă),
precum și o jucărie de sîrmă împletită ce poartă denumirea de „jucărie
evreiască, hanolei“, din care există în colecție cinci exemplare, de altfel
singurele datate și achiziționate de pe Valea Călatei. Celelalte jucării
din această categorie, pe care le-am numit de inventivitate, nu sînt
datate. Și fiind în general minuscule, am renunțat să le mai dăm.
dimensiunile. Mai merită să ne rețină atenția și o cîrîitoare (fig. 12,
inv. 7409 nedatată), confecționată dintr-un tuleu de porumb despicat
la un capăt, unde se introduce o rotiță de lemn zimțată. Peste zimț cade
o așchie din tuleu așa încît în momentul în care rotița este pusă în
mișcare printr-un miner ce ține și loc de osie, se produce un zgomot
neîntrerupt ce se întețește pe măsură ce rotița este învîrtită mai
repede.
Tot în categoria jucăriilor de inventivitate (dibăcie) am introdus
și sfîrlezele, numite în unele regiuni, nu numai din Transilvania ci și
de pe cuprinsul întregii Românii, titirez sau prîsnel. Nu numai tehnica
execuției, dar și materialul din care cele 40 de sfîrleze, cîte numără în
prezent colecția de jucării, scot în evidență dibăcia „constructorului“.
Unele, puține la număr, au fost lucrate cu siguranță de adulți (vezi fig.
13, inv. 2342/1943, achiziționată din Lunca Cernii, județul Hunedoara).
Lucrată prin cioplire și șlefuire din lemn de brad, această sfîrlează are
două părți: a) conul, care-i dă greutatea și în vîrful căruia se învîrtește,
are înălțimea de 12 cm iar diametrul bazei de 5 cm; b) tija, care face
corp comun cu conul și a cărei lungime este de 10 cm. La unele exem
plare tija este înmănușată în baza conului prin intermediul unei găuri
(inv. D 3242/1910, achiziționată din Cubleșul Someșan, județul Cluj și
inv. N 1615/1941, achiziționată din Apahida — Cluj). Cele mai multe
sfîrleze sînt confecționate de copii, mai mult sau mai puțin îngrijit,
din materialul ce le-a stat la dispoziție: o rotiță de plumb sau de fier,
la unele chiar o simplă greutate de metal, înmănușată în vîrful unui
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băț bine lustruit. La altele tija este improvizată dintr-un fus de tors
(inv. 7621/1951 și 7623/1954), ambele achiziționate din comuna Mișchiu
(Cheia), județul Turda. Ci te va șfîrleze sînt improvizate dintr-o jumătate
de mosor de ață în gaura căruia este înlmănuișalt un băț (inv. N 3994/194S,
achiziționată din Raicoșul de Sus). Cele mai multe șfîrleze sînt improvi
zate însă dintr-o rotiță cioplită și șlefuita, obișnuit din lemn de fag,
în gura căreia este înmănușată tija. Dintre acestea din urmă, dăm ca
exemplu pe cea achiziționată din comuna Mărtinuș — Tîrgu Secuiesc,
(inv. 7626/1959).
Tot în grupa jucăriilor de inventivitate am găsit de cuviință isă in
troducem și arșicele improvizate din oscioare de miel sau ied cu care
se puteau juca tot atît de bine și copiii dar și adulții. Pentru descrierea
lor, dar și a practicării jocului cu ele, facem trimitere la studiul lui
Nicolae Dunăre, citat mai sus, cu mențiunea că jocul era cunoscut
încă din timpul lui Ov'idiu15.
VI. PĂPUȘI

în cadrul colecției de jucării, un capitol aparte îl constituie păpușile
— 28 de exemplare. Cele mai multe dintre ele sînt improvizate din
zdrențe, unele sînt făcute din lemn (inv. N 4186/1943 și N 4191/1943,
ambele achiziționate din Icland, județul Mureș), iar cîteva sînt improvi
zate din știuleți de porumb, ca cea de la nr. inv. 4204/1924 (fig. 14), pre
cum și cea cu nr. de inv. 4205/1924, ambele achiziționate din Țara Oa
șului. Fie că sînt confecționate din zdrențe, fie că sînt lucrate din lemn
toate păpușile sînt „costumate“ cu iișoare, fotițe, încinse cu bete, iar
capul înfășurat în întregime într-o basma. Fac excepție cele două exem
plare provenite din Țara Oașului, al căror „bust“, în loc de iișoare, este
acoperit cu pănuși de porumb împletiți în așa fel încît lasă „bustul“
descoperit pe jumătate. La aceste două exemplare capul este improvizat
dintr-un mănunchi de mătase de porumb.
Interesul etnografic pe care păpușile îl prezintă, constă nu numai
în dibăcia și inventivitatea cu care au fost improvizate, dar și în „costu
mația“ lor care diferă de la o regiune la alta a țării. Păpușile, prezente
azi în colecția de jucării, au fost achiziționate după cum urmează: opt
din Apahida — Cluj (inv. 7625—7632/1924); două din Bumbești, județul
Gorj (inv. 1481 și 1483/1925); unsprezece din Alun și Lunca Cernii, ju
dețul Hunedoara, achiziționate în anii 1927—1928 (inv. 1977, 1983, 1997,
2715 etc.); una din Stîna de Vale, județul Bihor (inv. 4741/1924); două
din Icland, județul Mureș (pomenite mai sus); două din Țara Oașului (po
menite mai sus) și două din Buciumi, județul Sălaj (inv. A 3541 și A
3542/1962. Una din cele două păpuși provenite de la Buciumi este băiat
16 P. Ovidius

Nas o, Tristele, Cartea II, p. 69.
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(inv. A 3542/1962), singura păpușe de acest gen din întreaga colecție,
„costumată“ în port de buciuman. Dimensiunile păpușilor variază între
17 și 32 cm.

CONCLUZII

în comunicarea de față ne-am. propus să valorificăm colecția de ju
cării care, alături de celelalte colecții mai mari ale Muzeului etnografic
al Transilvaniei, contribuie și ea, prin specificul ei, la completarea fon
dului muzeistic. Colecția de jucării materializează îndeletnicirile și preo
cupările generațiilor de copii din 'trecutul relativ îndepărtat (50—60 de
ani în urmă) în principala lor activitate, care a fost și este jocul, despre
a cărui importanță în pregătirea copilului pentru viața de adult am vor
bit în introducere.
Desoriindu-le pe baza fișelor și a registrului de inventar pînă în cele
mai mici amănunte și clasificîndu-le în cele șase categorii, am căutat să
redăm acestor jucării, ce însumează cifra de 230, valoarea documentară
pe care o au din punct de vedere etnografic, pedagogic și sociologic.
Le-am pus, adică, la îndemîna acelor cercetători care, în preocupările
lor, s-ar putea interesa și de colecția de jucării a Muzeului etnografic al
Transilvaniei, necunoscută pînă iacum, cu excepția cîtorva exemplare din
expoziție. Se știe bine astăzi de către toți că cercetarea științifică se ca
racterizează, printre altele, prin gradul său mare de cuprindere. Astfel,
în mediul rural, unde cu 50—60 de ani în urmă școala n-a fost pusă în
suficientă valoare, jucăriile, prin semnificația lor documentară, comple
tează realmente un gol, restructurînd din puinct de vedere etnografic,
pedagogic și sociologic, imaginea unei mentalități de oameni gospodari,
harnici și inventivi, mentalitate care a caracterizat totdeauna poporul
nostru. Trudind de dimineața pînă seara pe ogoare sau la pădure, iar
iarna pe lîngă casă, părinții se regăseau pe ei înșiși cînd se reîntorceau
în mijlocul familiei, juCîndu^se cu copiii și confecționîndu-le jucării, imitînd uneltele cu care ei își câștigau pâinea. în timpul jocului, băieții
erau învățați să „mînuiască“ plugul, carul, grapa etc., erau chiar puși să
încerce să improvizeze și ei asemenea jucării din materiale ușor de „pre
lucrat“, de pildă tuleie de porumb. Tot astfel și fetițele erau învățate
de mamele lor cum să „mînuiască“ războiul de țesut, vîrtelnița, urzoiul,
sucitorul de tăiței, etc., cum să legene și să plimbe păpușa. Urmărindu-i
și imitîndu-i pe părinți în timpul acestui joc serios, copiii, nu numai că
deveneau mai ascultători, mai atenți, mai ordonați, dar în același timp ei
intuiau toată „tehnica procesului de muncă“. într-un cuvînt, jucîndu-se
cu astfel de jucării-unelte, băieții căpătau încrederea în sine dar și
deprinderi de oameni maturi, harnici și buni gospodari care se îngrijeau
ca „lucrul“ să meargă bine. Iar fetele, în jocul cu păpușa, se simțeau
„mame“, cînd duioase, cînd severe, după cum în războiul de țesut sau la
bucătărie căpătau deprinderea de harnice gospodine.
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Vorbind de jucăriile care imită arme, s-ar părea, la prima impresie,
că ele ar constitui un apanaj al băieților. Dar mînuirea arcului cu săgeți,
a puștilor de soc, a praștiei, a buzduganului, le puteau face tot atît de
bine și fetele cînd ele se jucau în grup cu băieții. Luîndu-se la întrecere
fiecare, băiat sau fată, căutau să-și dovedească puterea, curajul, îndemînarea, agilitatea, „strategia“. Unele din astfel de deprinderi le dobîndeau
copiii și în jocul cu jucăriile care imită mijloacele de sport: săniuța sau
patinele.
Revenind la jucăriile de inventivitate, n-am putea restrînge numai
în jurul lor cîmpul în care copiii își manifestă nestingherit dibăcia,
îndemînarea, inventivitatea și puterea de improvizație. Dimpotrivă, dibă
cia și puterea de improvizație își găseau destul cîmp liber de manifes
tare și în jocul cu celelalte categorii de jucării. Nu atît în confecționarea
lor căci cele improvizate de copii puteau fi foarte stîngace sau chiar ru
dimentare, ci mai ales în diversitatea formelor în care un copil se putea
juca cu una și aceeași jucărie. In acest caz însă intervenea și răbdarea
părinților. Căci de porunca jocului ascultă și adultul, deoarece în viața lui
sînt așa de mult amestecate jocul serios cu munca, îneît ele ori se con
fundă ori alternează.
Formulînd aceste concluzii, avem în vedere faptul că toate jucă
riile, cite numără azi colecția — 230 — au intrat în fondul, muzeistic cu
50—60 de ani în urmă, adică mai înainte ca ele să fi suferit influența
jucăriilor de fabrică. Comunicarea noastră tratează, așadar, această pri
mă etapă în dezvoltarea și îmbogățirea colecției de jucării, urmînd ca
a doua etapă, achiziționarea de jucării influențate de cele de fabrică, să
constituie obiectul unor cercetări viitoare.

Delia Bratu
LA COLLECTION DE JOUETS DU MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
DE LA TRANSYLVANIE

Résumée

Dans cette étude l’auteur s’occupe de la collection de jouets du
Musée ethnographique de la Transylvanie, des jouets dont ,l’acquisition
a commencé au moment même de la création du Musée (1922).
Pour souligner l’importance de cette collection, l’auteur, basé sur une
bibliographie de psychologie et de pédagogie, met en évidence l’impor
tance du jeu comme une forme principale d’activité dans la préparation
de l’enfant pour la vie adulte.
Après avoir classifié les jeux, l’auteur décrit la collection de jouets,
en faisant 6 catégories de jouets:
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1. Jouets qui imitent les outils de travail
2.
les armes
99
3.
les instruments musicaux
99
99
4.
les objets sportifs
99
99
„ d’inventivité
5.
6. Poupées.
Pour donner un caractère documentaire à cette collection, l’aiuteur
décrit les jouets jusqu’aux plus petits détails: les matériaux dont on
fait les jouets, les parties composantes de chaque exemplaire, elle note
le numéro de la fiche d’inventaire, fait des appréciations sur la manière
dont les enfants, en se distrayant avec ces jouets, acquisent diverses
habitudes pratiques et développent aussi leurs facultés intellectuelles.
En guise de conclusion, l’auteur souligne le fait que tous ces 230
jouets dont dispose aujourd’hui le Musée d’etnographie de la Transyl
vanie, ont été acquisitionnés beaucoup avant qu’ils aient subi l’influence
des jouets de fabrique, et par conséquent ce fait donne à la collection
un caractère documentaire pour une période antérieure de 50—60 années.

EXPLANATION DES FIGURES
Fig.

1. — Joujoux pour les enfantes dans l’exposition de 1928 du Musée ethno

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2.
3.
4.
5.
6.

—
—
—
—
—

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

—
—
—
—
—
—
—

7. —

graphique de la Transylvanie a Cluj
Charrue — jouet
Des animaux attelés à la herse — jouet
Métier à tisser — jouet
Pistolet — jouet
Masse d’arme — jouet
Arme de jet — jouet
Flûte — jouet
Buccin — jouet
Charette, voiture d’enfantes — jouet
Grelot — jouet
Crécelle — jouet
Giruette — jouet
Poupée — jouet
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CONTRIBUȚII LA STUDIUL AȘEZĂRILOR
ȘI ARHITECTURII POPULARE DIN ȚARA ZĂRANDULUI
Țara. Zărandului sau a „moților crișeni“ este o regiune geografică
bine individualizată, cuprinzînd depresiunile mai mici sau mai mari
din lungul cursului superior al văii Orișului Alb și a afluenților lui,
caracterizate printr-un relief calmar intens fragmentat și pTintr-o climă
de adăpost favorabilă plantelor submediteraneene1. Delimitarea ei este
ușurată de lanțurile muntoase Ice o înconjoară: Masivul Bihariei spre
nord-est, Masivul Codrului spre nord-vest, Munții Zărandului spre sudvest și sud și Munții Metaliferi spre est2. Condițiile de Viață asemănă
toare determinate de vecinătatea munților nu prea înalți în general
accesibili și bogați în păduri de stejar și fag3 sau în pășuni mănoase, po
sibilitățile de practicare a agriculturii în luncile mai largi sau mai înguste
sau chiar pe înălțimi ca și cultivarea intensivă a pomilor fructiferi cu
varietăți create pe plan local ca rezultat al unei îndelungate experiențe
ne fac să credem că zona etnografică a Zărandului (fig. 1) cuprinde ur
mătoarele depresiuni: Brad, Baia de Criș, Hălmagiu și Gurahonț, cu li
mita de vest la o linie ce ar uni localitățile Prunișor, Sebiș, Buteni,
Chișindia, Păiușeni. Includerea regiunii din jurul tîrgușorului Gurahonț
în zona etnografică a Zărandului se 'bazează între altele pe faptul că ar
hitectura țărănească din aceste localități se încadrează pe linia tradi
țională a 'Celei din regiunile bogate în păduri de foioase, în cadrul căreia
construcțiile sînt ridicate prin suprapunerea bîrnelor de diferite esențe,
spre deosebire de regiunea învecinată din vest, respectiv cursul inferior
al Crișului Alb și afluenții isăi, unde predomină arhitectura din chirpici.
Zona Țării Zărandului cuprinde deci nu numai așezările ce gravitează
mai mult sau mai puțin în jurul centrelor miniere, ci întreaga arie depresionară a Crișului Alb pînă la ieșirea lui din munți. Acest rîu izvorăș1 Monografia geografică a R.P.R. I. Geografia fizică, București, 1960, p. 723.
2 Monografia....... I. Anexe, XI
3 Ibid.
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te din Munții Metaliferi și adună toate pîriaiele de pe versantul sudic
al Munților Bihorului, cît și apele de pe cel nordic al Munților Zărandului. Pînă la Crișcior el curge spre sud iar de acolo spre vest*4, cu o
vale în general îngustă, cu străpungeri cum sînt cele de la Tălagiu și
Cociuba sau bazine scufundate5, luncile mai largi fiind adăpostul așeză
rilor omenești mai importante (Brad, Baia de Criș, Hălmagiu, Buteni,
Sebiș etc.) intercalate de așezări mai mici, ca: Țebea, Rișca, Ociu, Tăla
giu, Aciuța, Pleșcuța, Gura Văii, Almaș și altele, așezate de obicei la
confluențele Crișului Alb. Bogățiile subsolului au atras populația chiar
atunci cînd valea a fost mai puțin largă (Crișcior). Un număr însemnat
de sate sînt așezate în amantele afluenților. Astfel pe valea Luncoiului,
la sud de Brad, sînt așezate satele Luncoiul de Jos și de Sus, pe valea
Bulzeștilor, ce izvorăște de sub Muntele Găina, satele Ribîța, Uibărești,
Bulzești, iar pe pîriul afluent — Ribicioara, Grohot, Tomnatec, pe valea
Rîșculiței așezările Rișca, Baldovin, Rîșculița ș.a.m.d. în sfîrșit, un număr
mai restrîns de așezări sînt cele cu casele risipite pe fețele însorite ale
munților.
Șesurile reduse, ca și coastele mai domoale ale dealurilor sînt cul
tivate pînă la 1200—1300 m. Ocupațiile de totdeauna ale „moților crișeni“ au fost creșterea animalelor, lucrul la pădure, la care s-a adăugat
în timp practicarea unor meșteșuguri6 între care spălarea aurului din alu
viuni și mineritul țărănesc au tradiții străvechi pe aceste meleaguri7.
Niciodată ei n-au renunțat însă la practicarea agriculturii pe ogoarele
relativ sărace. Străveche este și locuirea acestei regiuni. Urmele vieții
omenești aflate în peșterile de la Crăciunești, constând din material cera
mic, instrumente din piatră sau os, fosile de animale, ne conduc în pa
leolitic și neolitic8. Mai tîrziu, ținutul de care ne ocupăm s-a găsit nu
4 Octavian Floc a, Regiunea Hunedoara. Ghid turistic. Deva, 1957, p. 22
6 Robert Fieheux, Munții Apuseni în Transilvania, Banatul, Crisana, Maramure
șul. 1918-1928, I, București, 1929, p. 163, 166
4 Pentru studiul meșteșugurilor din această zonă vezi, de exemplu. Ion L. Ciomac
și Valeriu Popa-Necșa, Munții Apuseni, București, 1936, p. 219—226; Vaier
B u t u r ă, Rîșculița, un sat de spătari din Țara Zărandului, extras din Lucrările Institutului
de Geografie Cluj, voi. VIII, 1947. Cluj, 194*8, p. 19.; Nicolae Dunăre, Sate din Zărand specializate în meșteșuguri țărănești, în Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara, Deva,
1956, pp. 117—171 ; Gheorghe Pa v.e 1 e s c u, în publicația de față.
’Valeriu Butur ă. Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc din Munții
Apuseni în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965—1967, Cluj, 1969, pp.
25—93; Octavian Bloca, Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criș în Sargetia,
IV, Deva, 1966, pp. 41-49.
•Octavian Floc a. Regiunea Hunedoara, p. 7. Iată, de altfel, lista descoperiri
lor arheologice din zonă. (Da localitățile unde nu se indică nici o sursă, datele au fost extrase
din Repertoriul săpăturilor arheologice păstrat în manuscris la Institutul de istorie din Cluj) :
Aciuța : carieră de piatră din epoca romană și un opaiț roman ; Baia de Criș : binecunoscutele
statui antropomorfe din epoca dacică, reprezentînd probabil zeițăți protectoare ale minerilor
(vezi Octavian Floca, Statuile ...), secure plată de trahit (din Cultura Coțofeni), mîner de bronz
(de la sfârșitul epocii bronzului), 70 monede de argint, un cercel de argint, o așezare din epoca
sclavagistă romană, un rezervor pentru apă din epoca romană, unelte de minerit din fier;
Basarabasa : atelier cu unelte atribuite acheulieanului și micoquianului, o așchie clactoniană,
un nucleu poliedric, un percutor ; Băița : galerii de extracție, așezare de mineri cu substrucție
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departe de centrul administrativ al regatului dac. După părăsirea Daciei
de către administrația romană, ținutul Zărandului a devenit loc de tre
cere a popoarelor migratoare. Poate de atunci să dateze toponimicul de
origine veche bulgară Prihodiște (astăzi nume de sat, așezat pe culoarul
Crișuilui Alb, la circa 20 km de Brad, în aval) care în această limbă
avea tocmai sensul de „loc de trecere“9. Din mărturiile cronicarului Ano
de piatră, țigle, cărămizi, mozaicuri, resturi de picturi murale, o fibulă mică de aur, un tezaur
cu mai multe sute de monede dintre care unele de la Traian la Septimiu Sever, monede din
timpul lui Marc Aureliu într-o galerie, urme de spălătorii de aur ; Brad : topor de piatră neoli
tic, așchii neolitice, un vîrf de lance, un celt și două brățări de bronz de la sfîrșitul epocii bronzu
lui, un denar republican, galerii și materiale romane, un vas de bronz, o monedă de bronz
cu „provincia Dacia” de la Filip Arabul, două opaițe de lut ; Brotuna : două percutoare, un nu
cleu și așchii de opal din paleoliticul superior (C. S. Nicolăescu-Plopșor și Bassa Beniamin,
Cercetări ... (1957), 284); Buciava-Șoimuș : topor de piatră neolitic; Bucuresci : se presu
pune că minele de aur au fost exploatate și în epoca romană ; Buhani : monede de aur de la
Marc Aureliu ; Căraciu : ciocan de diorit probabil din epoca bronzului, ciocan de fier da
cic sau roman, o groapă adîncă (exploatare auriferă?) unde s-a găsit o baghetă de piatră,
se presupune că pe dealul „Măgura” a existat o așezare a minerilor din epoca romană ;
Chișindia : un cimitir cu morminte zidite din cărămidă și piatră, cu schelete în poziție închir
cită dintr-o epocă nedeterminată, două monede de argint de la Antoninus Pius și una de
bronz de la Filip Arabul ; Cil : un celt de bronz de la sfîrșitul epocii bronzului ; Crăciunești : obiecte din piatră și os din paleolitic și neolitic găsite într-o peșteră ; obiecte de aur din
epoca bronzului (Dorin Popescu, Prelucrarea aurului . .. (1956), 199) ; Crișcior : piulițe de
fier romane ; Dezna : un fragment de topor neolitic, un topor neolitic de aramă cu tăiș în
cruce, un vas de topit și turnat metale, monede dacice, o fibulă, patru fragmente de fibulă și un
lanț de argint dacice, monede de argint și bronz de pe timpul lui Marc Aureliu, un cimi
tir cu morminte de inhumație și fibule romane de argint, monede republicane, tumuli ;
Dieci : 171 drahme din Apollonia și Dyrrachium ; Feniș : resturi litice mousteriene (nesigur
însă) ; Grohot : o așezare din epoca comunei primitive cu ceramică grosolană ; Gura Văii :
celturi de bronz de la sfîrșitul epocii bronzului, 70 drahme de Apollonia, podoabe dacice de
argint din sec. I î.e.n. ; Gurahonț : lame de silex prelucrate, bulgăre de silex chellean ;
Hărțăgani : urme de aurărit roman ; Iosășel : bolovani de opal calcedon, cuarțit cu urme de pre
lucrare paleolitică (chellean), unelte clactoniene, levalloisiene și mousteriene, vîrf de lance
de opal gălbui în formă de frunză de laur (solutrean) ; Mădrijești : șase monede dacice de
argint și aramă ; Mesteacăn : urme miniere romane ; Mihăileni : topor de cuarțit din cul
tura Coțofeni ; Ociu : monede de argint de pe timpul lui Marc Aureliu ; Podele : nos de
bronz cu obiecte de bronz, brățară de bronz ; Rădești : ceramică dacică determinată de specia
liști, cf. inf. localnicului Rada Giurcă ; Ribița : urme de exploatare și spălare a aurului din
epoca romană ; Ruda-Brad : exploatări miniere de aur romane, resturi de roți pentru scoa
terea apei din mină, unelte de pisat minereul, un opaiț, două monede tomane de la Septimius Sever și Plautilla ; Slatina de Criș : monede dacice ; Stănija : aurărit roman cu urmele
unei așezări de mineri, cu galerii săpate în stîncă, lemn de brad folosit în epoca romană în
mina „Roșia”, substrucții de piatră și cărămidă, piulițe, rîșnițe, opaițe romane ; Tîrnăvița :
două securi de aramă cu brațele încrucișate (trecerea spre epoca bronzului) ; Tomești : doi
denari romani (unul cu Dioscurii, altul din anul 84 î.e.n. ; Tomnatec : cimitir cu morminte orien
tate E—V, cu inventar format din săbii, verigi, inele de păr, vîrfuri de lance din fier, un mormînt de călăreț cu cal din epoca prefeudală, probabil sec. X —XI ; Trestia : urme de exploatare
a aurului din epoca romană ; Țebea : un topor-ciocan de piatră lustruită cu gaură de înmănușare (neolitic sau începutul epocii bronzului), urme de exploatare minieră a aurului din epoca
romană pe „Măgura” ; Valea Bradului : așchii numeroase de opal comun (nesigure) ; Vidra :
urme de spălare a aurului din epoca romană ; Zimbru : nuclee de silex paleolitice, obiecte mezolitice.
’Ion Conea(în capitolul Toponimia. Aspectele ei geografice din Monografia geogra
fică a R.P.R, I, p. 65) îl consemnează cu acest sens, ca toponimic minor foarte răspîndit în
țara noastră
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nymus reiese că în partea de nond-vest a Transilvaniei trăia la venirea
ungurilor o parte din populația roimâno-slavă condusă de Meniumorut,
ducele vechii Dacii Porolissense, al «cărui ducat pare să fi cuprins și
Ținutul Zărandului, de vrane ce nobilul ce realizase tranzacția politică
și matrimonială între Arpad și conducătorul politic autohton primește
în dar numitul ținut („comitatum de Zarand“)10. în veacurile XIV—XV,
comitatul Zărandului cuprindea nu mai puțin de 435 sate, 7 Cetăți, câte
va centre miniere și tîrguri (Baia de Criș, Țebea, Băița)11. Cele mai mul
te știri ne-au parvenit în legătură cu domeniul cetății Șiriei unde provi
zoriii domeniului, Ladislau Moga, ridicat din rîndul voievozilor români,
este „întărit“ la 1451 de «către Iancu de Hunedoara în voievodatul Kapolnă, Hălmagiu și Bălța, pe care-1 avusese și pînă atunci, împreună cu
cei doi fii ai săi. Domeniul acesta al Șiriei avea mai multe subdiviziuni
printre care voievodatele lui Ștefan Moga și al lui Bota, însumînd 48 de
sate, ca și cele două din Ținutul Kapolna, compuse din 47 de sate12.
Nu este lipsit de interes faptul că Zărandul păstrează două dintre
cele mai vechi și cunoscute monumente istorice de arhitectură: bisericile
din Crișcior și din Ribița, construite la începutul secolului XV de către
jupanul Bălea și, respectiv, jupanul Vladislav, doi dintre voievozii aces
tor locuri13. Către mijlocul secolului XVIII se mai păstra încă pe valea
Crișului Alb vechea organizație cnezială14. în curs«ul veacurilor urmă
toare comitatul Zărandului a aparținut pe rând, cînd Ungariei, cînd
Ardealului. în statistica românilor ardeleni din 1760—62 comitatul mai
cuprindea doar 91 de sate, cu o populație românească de 6.478 capi de
familie, adică circa 32.390 de suflete15. în anul 1876 el a fost definitiv
desființat16.- Datele recesămîntului din anul 1900 ne dau un total de
105.893 de locuitori, din Care 96.461 români și 6.299 maghiari la un
număr de 167 sate cîte sînt cuprinse în zona etnografică a Țării Zăran
dului17.
10 Vezi Ion N i s t o r, Ungurii în Dacia Carpatină, București, 1942, p. 4 — 5, unde se
mai arată că, după cucerirea Transilvaniei, pentru o mai bună administrare a ei, „s-a menținut
împărțirea în străvechile jupanii geto-dacice, pe care ungurii le războtezară după limba lor în
„ispany”, ... în actele latinești jupanul a fost tradus prin comes, iar jupănia prin comitatus, comitat” (p. 14). Relatarea lui Anonymus ar putea fi deci considerată ca prima mențiune
documentară a acestei țărișoare condusă de voievozi și jupani.
11 V. M e r u ț i u. Județele din Ardeal si Maramureș pînă în Banat. Evoluția teritorială.
Cluj, 1929, p. 163.
12 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVI, II, București, 1968, p.
68-71.
13 Silviu Dragomir, Vechile biserici din Zărand și ctitorii lor în sec. XIV și XV
în An. Corn. Mon. 1st. pe 1929, Cluj, 1930, pp. 226 — 254
14 Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor din Ardeal în sec.
XVIII, Sibiu, 1920, I, Anexe, p. 125 — 126
16 Datele au fost prelucrate după Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din anii
1760—1762 în Anuarul Institutului de Istorie Națională, III, 1925 — 1926, Cluj, 1926, pp. 616 —
700 ; totalul de 32.390 persoane l-am obținut prin înmulțirea cu 5 a numărului de familii
16 V. M e r u ț i u, o.c., p. 168
17 Datele au fost extrase din lucrarea lui I. Russu Șirianu, Românii din statul ungar.
București, 1904
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Răspîndirea așezărilor umane, gruparea lor sub formă de sate,
structura acestora ca și a gospodăriilor ce le compun sînt determinate de
factori multipli, de natură economică, geografică, istorică și etnică, care
se întrepătrund și de care trebuie să ținem seama în studierea lor. în
Țara Zărandului, așezările se grupează în toate cele trei tipuri cunoscute:
risipite, răsfirate și adunate.
Așezările risipite sînt caracteristice îndeosebi ariei depresionare
înalte a Zărandului, unde exploatarea spațiului agricol pastoral a în
tâmpinat greutăți datorită întinderii mari a hotarului satelor, pe de o
parte și văilor în general înguste și cu versanți abrupți, pe de altă parte.
Agricultura neputîndu-se practica pe cursul văii înguste și nici pe coas
tele abrupte, lipsite de soare și uneori împădurite, oamenii au început
să cultive platourile înalte, dar mai însorite. Astfel aceste așezări se
caracterizează prin apariția unor nuclee în porțiunile mai lărgite ale
văilor și prin întemeierea de gospodării noi, tot mai mult înspre culmi18,
de către o parte a tineretului, pe locul din hotar pe care-1 primiseră
ca moștenire. în felul acesta vatra satului nu este delimitată de restul
hotarului, ea acoperind aproape întreg hotarul19, gospodăriile sau gru
purile de gospodării (crîngurile) fiind așezate la distanțe mari unele de
altele. Crîngurile s-au format și ele prin împărțirea locului între moș
tenitorii primului gospodar care s-a așezat acolo și de aceea poartă, de
multe ori, numele acestuia. Tipul de așezare risipită mai apare și din
faptul că, întotdeauna, casa și construcțiile economice sînt amplasate în
mijlocul proprietății. Este cazul satelor Blăjeni (fig. 2), Stănija, Buceș,
Dupăpiatră, Criș, Bulzeștii de Jos, Tomnatec etc. Ultimele două, împreună
cu crîngurile lor formează o comună ce ocupă o suprafață de 11.000
ha. Crîngurile sînt denumite, cum am spus, după familia care le lo
cuiește, în înțelesul larg și uneori după toponimicul locului respec
tiv. Astfel, în comuna Bulzeștii de Jos există următoarele sate și
crînguri: Bulzeștii de Jos, Bălitești, Stănculești, Stoicești, Jurgești,
Rusești, Furdești, Păulești, Inășești, Tomnatec, Mărcușești, Drăiești, Sîrbești, După Dealu Stînii, La Feredeu, Toplice, Vale. Cei ce locuiesc pe
vale, în Bulzeștii de Jos, au terenurile de cultură tot pe platouri unde,
avînd în vedere și distrugerile ce le pot cauza porcii mistreți, oamenii
și-au construit adăposturi temporare, pentru a le putea exploata mai efi
cient. Satele risipite sînt așezate uneori la altitudini de 300—500 m
(Mesteacăn. Podele, Dealu Mare, Crișan, Cuieșd) sau chiar la 200 m
(Ociu, Ribița).
Cele mai multe așezări din Țara Zărandului sînt însă cele răsfirate.
de altfel tipul cel mai răspîndit pe teritoriul țării noastre20, în cadrul că. 18 Valeriu Butur ă. Adăposturile temporare din Tara Moților în Anuarul .. ., Cluj,
1966, p. 342, 344
19 Romulus Vuia, Satul românesc din Transilvania si Banat. Studiu antropogeografic, Cluj, 1945, p. 13
80Vintilă Mihăilescu, O hartă a principalelor tipuri de așezări rurale din Româ
nia în B.S.R.G., XLVI (1927), pp. 62 — 75; Ion Conea, Geografia satului românesc. Așezare,
formă, structură în Sociologie românească, an. II (1937), nr. 2 — 3 (febr. — mart.), p. 64
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rora vatra satului este bine delimitată de restul hotarului dar în care, pe
lingă curte și grădină, se pot întîlni terenuri cultivate. Astfel, în cadrul
proprietății individuale, există o distincție netă între intravilan (curtea,
grădina) și extravilan (terenul arabil, pășuni, finețe, pădure). O astfel de
așezare se prezintă sub forma unei rețele de uliți lungi, cu traseul nere
gulat. Gospodăriile sînt înșiruite de-a lungul ulițelor, relativ depărtate
unele de altele, formînd uneori nuclee. Astfel de sate sînt: Vîrfurile,
Zdrapți, Aciuța, Gura Văii, Valea Mare, Pleșcuța, Joia Mare etc. O par
te a așezărilor răsfirate au o singură uliță ce urmărește firul văii princi
pale, uneori cu ramificații pe cursul pîraielor afluente (Rîșculița, Baldovin, Leauț, Dobroț, Ribița, Băltele, Dumbrava, Lescioara, Bodești, Mermești). Desigur că nu putem face o clasificare rigidă. Se observă totuși
că o parte a așezărilor răsfirate au tendințe de îngrămădire: Rîșculița,
Leauț, Dobroț etc.
Al treilea tip de așezări, cele adunate, sînt reprezentate în Zărand
mai ales prin sate așezate în vecinătatea culmilor mineralizate ale' Mun
ților Metaliferi (Vața, Crișcior, Țebea, Ruda, Brad etc.) și de tîrguri sau
orășele: Hălmagiu, Gurahonț, Buteni, Sebiș etc.
O categorie specială de așezări adunate sînt acelea „aduse la linie“
în cazul acestora, factorul istoric a avut o importanță hotărîtoare. Este
vorba despre satele Buteni (fig. 3), Bonțești, Dieci, Crocna, Sălăjeni,
Dezna, Slatina de Criș, Cil, Rădești și Almaș, de unde s-a achiziționat
o gospodărie pentru Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Tran
silvaniei. După mărturia lui Rada Giurcă din Rădești, tradiția orală
arată că aceste sate fuseseră așezate inițial la poalele Munceilor Zărandului, dar au fost forțate să se mute pe terasele Crișului, în anul 1826,
din cauză că locuitorii erau în strînse legături cu vestiții „lotri“ din
părțile Aradului și Zărandului. Circulația caravanelor cu mărfuri se
făcea pe culme și de multe ori negustorii apelau la ajutorul „lotrilor“
pentru a putea ajunge cu bine la Șiria21. Tradiția orală este pe deplin
confirmată documentar pentru secolul al XVIII-lea, cînd această formă
de luptă socială a premers desigur marea răscoală țărănească de la 17 8 422.
Ea n-a putut fi înfrîntă nici la începutul secolului următor23.
La mutarea satelor, oficialitățile, împreună cu nobilul, au trasat uli
țele largi, drepte (fig. 4) și au repartizat fiecărui cap de familie un lot.
în termen de doi ani locuitorii trebuiau să-și mute casa din vatra veche
a satului pe lotul destinat, sub pedeapsa aprinderii ei. în felul acesta,
înfățișarea satelor s-a schimbat radical. Fostele sate răsfirate de la
poalele Munților Zărandului, cu gospodăriile înconjurate de livezi
cu pomi, au devenit sate adunate de-a lungul drumului. O mare parte
din livezi se găsesc și acum la poalele muntelui, pe terenurile mai puțin
fertile. Spațiul relativ mic repartizat fiecărei gospodării a impus ampla21 Inf. Rada Giurcă, 76 de ani, din Rădești
22 Florian D u d aș. Cronică haiducească. Lotrii Zărandului în Magazin istoric, an.
VII (1973), nr. 3 (72), p. 74-76
23 Ibid., p. 77
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Fig. 3 — Buteni, așezare geometrică (după R. Vuia)

sarea casei și construcțiilor anexe într-o textură foarte strînsă, pe trei
laturi, apropiindu-se de forma curților închise din alte zone.
Dacă în cazul așezărilor risipite, cu excepția luncilor, nu se poate
vorbi de o aranjare uniformă a casei și anexelor economice, amplasarea
lor fiind adaptată pantelor în așa fel încît accesul de la casă la celelalte
construcții să fie cît mai ușor (fig. 5), în cazul celorlalte așezări, intra
vilanul este împărțit în două părți: ocolul casei și grădina. în cadrul
ocolului (curții), amplasarea construcțiilor se face în funcție de locul
casei. în cazul în care casa este așezată în fundul ocolului, cu fațada
spre uliță — și aceasta pare a fi soluția mai veche —, șura24 va fi
amplasată perpendicular pe linia casei, cu grajdul spre uliță. Acest mod
de aranjare se întîlnește și astăzi la gospodăriile așezate pe vale (fig. 6).
O altă modalitate este aceea în care casa fiind construită perpendi
cular pe uliță, șura cu grajdul puteau fi așezate paralel cu casa, dacă
lățimea locului permitea, avîndu-se grijă ca grajdul să nu fie pe un
teren mai înalt decît locuința, din motive lesne de înțeles. De obicei
24 Șura este asociată aproape întotdeauna cu grajdul pentru animale.
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Fig. 4 — Uliță din Almaș, sat „adus la linie“

Fig. 5 — Planul gospodăriei nr. 25 din Bulzeștii de Jos: 1. casă; 2. cămară;
3. grajd; 4. șură; 5. coteț porci; 6. latrină; 7. grădină porumb; 8. grădină legume
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Fig. 6 — Gospodării din Ribița, sat de vale (după Arh. pop. rom. Reg. Huned.)

însă, șura se așeza în acest caz paralel cu ulița, mai ales atunci cînd
îngustimea ocolului, rezultată din moștenirile succesive, nu permitea o
altă amplasare. Totodată, se realiza în acest fel închiderea ocolului și
despărțirea lui de grădina cu pomi fructiferi din spate, accesul cu carul
în livadă făcîndu-se prin șură. Gunoiul provenit de la grajd se depozita
în grădină, păstrîndu-se curtea curată. Menționăm că în satele adunate,
intravilanul are o formă perfect dreptunghiulară, în care construcțiile
sînt amplasate într-o textură foarte strînsă, pe trei laturi. Casa este
așezată cu latura îngustă imediat lîngă uliță („linie“). Perpendicular pe
ea șî paralel cu ulița este grajdul și „colna“ (șura propriu zisă). Pe a
treia latură, paralelă cu casa, uneori chiar sub prelungirea acoperișului
șurii, sînt cotețele pentru porci, iar deasupra lor „cotarea“ pentru păs
trarea porumbului. în continuare, pe aceeași latură este cuptoriștea,
o colnă deschisă și cămara. La multe gospodării, vasele mari pentru
fermentarea fructelor erau adăpostite într-o construcție specială, „colna
pentru căzi“. Ea era amplasată de obicei pe linia casei, formînd un
Unghi drept cu grajdul (fig. 7). La gospodăriile mai înstărite din a doua
14 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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jumătate a secolului trecut, șirul construcțiilor era continuu, formînd
o adevărată curte închisă. Accesul în curte se făcea printr-o poartă
formată din „portiță“, al cărei stîlp era lipit de multe ori de peretele
casei, și din poarta propriu zisă, înaltă, cu două aripi din scînduri traforate în partea de sus, ca și restul gardului de la fațadă. Grădina cu
pomi era împrejmuită cu gard din nuiele împletite pe stîlpi bătuți în
pămînt la distanță de 1 m unul de altul.
Gospodăriile construite în ultimele decenii au un alt plan de organi
zare. în satele „aduse la linie“, casa nu mai este așezată cu fațada prin
cipală spre curte, ci spre uliță. Accesul cu carul se face prin poartă,
care se găsește sau în corpul casei, sau în continuarea ei. în ambele
cazuri, ea face corp comun cu casa, oferind un spațiu acoperit, pavat
și în care nu rareori este săpată fîntîna. Șura este amplasată paralel
cu ulița și cu casa, iar cotețele pentru porci — în grădină. Pe una din
laturile curții, perpendicular pe uliță, este construită bucătăria de vară.
Tipul tradițional al casei pentru cadrul muntos al Zărandului a
fost casa cu cămară25, în timp ce pentru zona depresionară joasă, tipul
frecvent a fost casa cu tindă26. în evoluția fiecăruia dintre aceste două
tipuri surprindem etape de dezvoltare proprii. La casa cu cămară, cea
de a doua încăpere — destinată păstrării unor alimente, dar mai ales
a hainelor — se transformă în cameră de locuit, menținînd accesul direct
din pridvor pentru fiecare dintre încăperi, determinînd în consecință
apariția, în multe cazuri, a unei alte cămări ca o construcție aparte
(fig. 8)27. Uneori pridvorul („tîrnațul“) sau prispa liberă ce ocupa doar
o parte a fațadei a fost înglobată în corpul construcției, închizîndu-se și
devenind o încăpere mică cu uși de acces spre „casă“ și spre cămară.
O evoluție mai tîrzie a determinat întregirea planului cu un tîrnaț bine
individualizat, așa cum este și cel al casei Ianc Petru Blag din crîngul
Măgura —• Stănija, construită în anul 1881 (fig. 9). Alteori, prin renun
țarea la peretele median dintre cămară și încăperea de acces de pe
colț, s-au creat două camere alăturate, de asemenea fără legătură inte
rioară între ele. Și în acest caz cămara apare ca o construcție aparte,
la numeroase gospodării din Blăjeni, Criș, Stănija, Buceș, Bulzeștii de
Jos și de Sus etc.
Construcțiile sînt în general înălțate pe temelii de piatră pentru
protejarea lemnului contra umidității solului și a apelor de scurgere.
25 Casa compusă din odaia de locuit și cămară este tipul tradițional predominant al
Hunedoarei și al Munților Apuseni. El se întîlnește frecvent în Țara Moților, dar și în bazinele
periferice, pe cursul superior al văilor, cum este și cazul Depresiunii Călățele
26 Casa compusă din tindă și odaia de locuit este tipul tradițional cel mai răspîndit pe
teritoriul țării noastre, nu numai în zonele de cîmpie, ci, în mare parte și în cele de podiș și
dealuri
22 Din cele cunoscute de noi, această construcție economică, sub diferite denumiri, are
următoarea răspîndîre teritorială în Transilvania : Maramureș („cămară afară”). Sălaj („grajd”
— cel pentru vite e numit poiată), Dealurile Clujului („găbănaș”) (inf. Ion Toșa), Depresiunea
Călățele („găbănaș” sau „cămară afară”), Cîmpia Transilvaniei („găbănaș”) (inf. Pompei
Mureșan), Țara Zărandului („cămară afară” în cadrul muntos, „cămară” sau „colnă” în aria
depresionară joasă)
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Fig. 8 — „Cămară afară“ din Reți-Buceș
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Fig. 9 — Planul casei lui Ianc Petru Blag din Măgura-Stănija, construită în

anul 1881

Foarte adeseori, în temelia caselor apare pivnița ca loc de depozitare
și păstrare a diferitelor produse. Intr-o fază mai nouă de evoluție, în
satele în care arhitectura tradițională a fost înnoită într-un ritm mai
susținut datorită intensificării economiei de schimb și a legăturilor cu
orașul — înlesnite de pomicultură, care a constituit o sursă tot mai
îmbelșugată de trai — în temelia de piatră, înălțată de la sol, apare
alături de pivniță o cameră de locuit (fig. 10). Sînt cazuri cînd se con
struiesc chiar două cămări, una pentru murături, alta pentru cartofi28,
în Bulzeștii de Jos am întîlnit o casă cu trei nivele: la subsol, pivnița,
care acoperă doar jumătate din planul casei; la al doilea nivel două
camere, cu intrare separată din tîrnaț, iar la al treilea două cămări
(fig. 11). Casa a fost construită cu aproximativ 100 de ani în urmă de
către Drăgan Gheorghe și a fost reacoperită cu paie acum 36 de ani29.
O însemnată parte a caselor cu două sau trei nivele întîlnite pe teren
au acoperișul în două ape, completate pe laturile scurte cu „fundoaie“
(frontoane) din scînduri de obicei, dar și din bîrne.
Pereții construcțiilor sînt din bîrne de brad, fag sau stejar, cu
profil rotund la casele vechi și fățuite pe două sau patru părți la casele
mai noi. Bîrnele sînt prinse la colțuri în „cheotori“ consolidate uneori
cu „melciuri“ (cuie de lemn). Ele sînt introduse la locul de îmbinare
28 „Nu le poți ține laolaltă ; dacă umbli prea mult pe ușă înghiață cartofii. în cămara
de afară țineam mai mult haine, bucatele erau în podul casei, în hambare” (Ionel Traian, 71 de
ani, Bulzeștii de Jos)
29 Inf. Ionel Traian
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Fig. 10 — Casă cu două nivele din satul Dupăpiatră
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Fig. 11 — Casa lui Ionel Traian din Bulzeștii de Jos: a. plan etaj; b. plan parter;

c. plan fundații
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a bîrnelor pentru a contracara împingerile laterale cauzate de greutatea
acoperișului, și în acest caz sînt aparente, ori servesc la fixarea bîrnelor
între ele, la distanță de aproximativ 1 m de la „cheotoare“, nefiind
vizibile (fig. 12).
Pridvorul are în general puține elemente ornamentale. Apar totuși
pe alocuri arcade semicirculare.
Construcțiile vechi erau acoperite cu paie rezultate din culturile
cerealiere cu o mai mare extensiune chiar în Zărandul muntos decît
în Țara Moților, datorită climei mai blinde, de aceea învelitorile de
șindrilă se întîlnesc mai rar.
Interiorul locuinței este organizat în funcție de aparatul de gătit și
încălzit. La gospodăriile vechi din cadrul muntos al Zărandului, unde
locuința era compusă inițial din casă și cămară, cuptorul pentru copt
pîinea a fost construit în curte, ca și în Țara Moților, fiind adăpostit
de un șopron iar mai tîrziu de o construcție aparte, cuptoriștea. Mîncarea
se pregătea pe vatra liberă, deasupra căreia se afla „camnița“ din les
pezi de piatră, care încălzea încăperea. Colțul liber al camniței era
susținut de un picior, după cum relatează bătrînii. Aparatele de gătit
și încălzit s-au modificat în timp, ca și în alte zone, mai ales după
apariția în comerț a tablelor din fontă, care au fost încadrate în diferite
cuptoare și sobe.
Casa din zona depresionară joasă a Zărandului se deosebește de
tipul tradițional din cadrul muntos. De aici s-a achiziționat o gospodărie
pentru Secția în aer liber a Muzeului etnografic din Cluj.
Temeliile de piatră sînt și aici deseori înălțate de la sol pentru a
face loc unei pivnițe în care se păstrau diferite produse agricole sau
pomicole. Cea mai veche casă datată, identificată la Almaș a fost con
struită în 1850 și are planul casei cu tindă. Conform relatărilor bătrînilor din sat, cuptorul pentru copt pîinea era în tindă, de unde a fost
scos în curte și adăpostit de o construcție aparte, cuptoriștea, încadrată
în planul pe trei laturi, uneori, al curților. In tindă fusese de fapt
numai gura cuptorului, cu o vatră pentru gătit (fig. 14 a), în timp ce
corpul de încălzit piramidal era în camera locuită (fig. 14 b). Evoluția
acestui tip de plan a dus la apariția unei a doua camere de locuit în
partea opusă a tindei, pentru încălzirea căreia s-a folosit același tip de
cuptor.
Casa din aria depresionară joasă a Zărandului, construită în 1882
(fig. 13), transferată de la Almaș în Secția în aer liber de la Hoia are
în tindă două guri de cuptor și două hornuri pentru fum în podul casei,
apărute acestea din urmă odată cu adoptarea țiglelor ca material învelitor.
Pereții construcțiilor sînt clădiți din „lodbe“ groase de stejar, în
grijit fasonate, cu secțiune dreptunghiulară, strîns încheiate în cheotori
în coadă de rîndunică (fig. 15). Spre deosebire de aria depresionară
înaltă, gama elementelor decorative este aici mult mai bogată. Stîlpii
și contrafișele pridvoarelor formează arcade deschise, largi, cu bucle,
elemente trilobate, nu numai la case, ci și la cămările construite în a
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Fig. 12 — îmbinarea bîrnelor în sistemul cheotorilor consolidate cu „melciuri“
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Fig. 13 — Casa din Almaș, construită în anul 1882, azi în Secția în aer liber a

Muzeului etnografic al Transilvaniei

doua jumătate a secolului trecut (fig. 16). Mai mult, ele au fost trans
puse și în traforajele care ornamentează scîndurile porților vechi, a
gardurilor și fîntînilor.
A doua construcție importantă a curții este șura. Tipul tradițional
în Țara Zărandului, cel puțin în cadrul ei muntos, ca și în Munții Apu
seni în general, a fost șura poligonală. Ea se întîlnește și astăzi în sate
ca Bulzești, Blăjeni, Buceș, Criș, Stănija, Zdrapți, Crișan etc. Este aco
perită cu paie așezate în straturi și este compusă din șura propriu zisă,
pentagonală, unde se îmblătea grîul pînă toamna tîrziu, și grajdul. Ase
menea șuri serveau și ca adăpost temporar în cuprinsul hotarului, unde
oamenii rămîneau cu ânimalele pînă cînd se terminau nutrețurile, între
timp îmblătind și grîul. Astfel se aduceau în gospodărie doar grăunțele,
iar paiele — împreună cu fînul recoltat de pe pajiști — asigurau între-
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Fig. 14 — Cuptoarele casei din Almaș: a. gura cuptorului cu vatră, din tindă,

b. corpul de încălzit din casă
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Fig. 15 — îmbinarea bîrnelor în sistemul cheotorilor „în coadă de rîndunică“

ținerea temporară a animalelor30. în felul acesta se evita transportarea
din sat a gunoiului necesar terenurilor cultivate, operație de multe ori
anevoioasă pe coastele abrupte.
Treptat șura poligonală a fost înlocuită cu cea dreptunghiulară, mai
încăpătoare. In cadrul muntos al Zărandului ea este încadrată de obicei
de două grajduri. Unele grajduri au două uși: „ușa de vară“ este ase
mănătoare unei scări de lemn, una dintre bilele rotunde învîrtindu-se
în scobiturile practicate în talpa și în cununa construcției; peste ea se
închide „ușa de iarnă“, din scînduri groase (fig. 17).
In aria depresionară joasă, șura propriu zisă, numită pe alocuri
colnă; este încadrată de poiata animalelor, cotețele pentru porci sau
hambarele („cotărcile“) pentru păstrarea porumbului, cum sînt șurile
mai vechi de la Almaș, Cil (fig. 18), Rădești, Dieci, Joia Mare, Cociuba,
Bonțești etc.
în aria depresionară joasă, nelipsite din organizarea curților erau
construcțiile ce serveau la adăpostirea căzilor pentru fructe, la început,
construite în continuarea cămării, față în față cu casa, detașîndu-se mai
tîrziu într-o construcție aparte, denumită „colnă pentru căzi“, cu uși
mari care să permită introducerea sau scoaterea vaselor voluminoase.
Cotețele pentru porci erau construite aparte sau în asociație cu
poiata pentru oi sau miei în cadrul muntos al depresiunii, cu streașină
larg evazată și pod pentru păstrarea nutrețului porcilor (fig. 19), sau
încadrate în corpul șurii — în satele din aria depresionară joasă.
30 Valeriu Butur ă. Adăposturile temporare în sud-estul Munților Apuseni în Anu
arul ....Cluj, 1958, p. 107—120 ; idem. Adăposturile pastorale din Tara Moților în Anuarul
Cluj, 1966, p. 348-351.
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Fig. 16 — Detaliu ornamental de la arcadele cămării din Almaș
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Fig. 17 — „Ușa de vară“ și „de iarnă“ la un grajd din satul Dupăpiatră

Acestea au fost aspectele pe care am dorit să le prezentăm în legă
tură cu așezările și construcțiile țărănești din zona Țării Zărandului.
Arhitectura populară din această zonă prezintă unele tipuri aparte, dar
și elemente comune cu zonele învecinate sau mai îndepărtate. Astfel,
în cadrul muntos al zonei, apar elemente comune cu Țara Moților, ca
de exemplu tipul de așezări predominant, amplasarea construcțiilor în
cadrul curții, folosirea bradului și fagului etc., asemănări care se datoresc modului aproape identic de exploatare economică a spațiului agricolpastoral. Dacă apar unele diferențieri ale ocupațiilor, ele se explică în
parte pe seama geomorfologiei, a condițiilor de sol și climei mai blinde
a Țării Zărandului, condiții care au permis întregirea ocupațiilor cu o
dezvoltată pomicultură, ceea ce a influențat într-o oarecare măsură și
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Fig. 19 — Coteț pentru porci din Bulzeștii de Sus
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înfățișarea satelor și chiar a construcțiilor. în aria depresionară joasă
constatăm unele asemănări cu partea vestică a Munților Apuseni și
Dealurile Crișene: așezări adunate, unele chiar „scoase la linie“, textura
mai strînsă a curților, folosirea cu preponderență a stejarului în con
strucții, prezența aparatelor de încălzit piramidale, cu gura și hornul în
tindă, adoptarea masivă a țiglelor „solzi“ ca material înveli tor, încă
din a doua jumătate a secolului trecut.
Prin tipul așezărilor, prin profilul și planul construcțiilor, prin
detaliile arhitecturale, ca și prin ocupațiile locuitorilor, Țara Zărandului,
acest vechi district românesc, se înscrie în cadrul unitar al culturii ma
teriale a poporului nostru.

Romulus Oșianu

CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF RURAL LOCALITIES AND
ARCHITECTURE IN THE COUNTY OF ZÄRAND
(ȚARA ZĂRANDULUI)
Summary
The author analyses the human settlements and their spreading in
the County of Zărand (Țara Zărandului) — an ancient Roumanian
district already mentioned in the historical records as far as the 10-th
century by the chronicler Anonymus — coming to the conclusion that
all the three types of settlements are encountered in this zone: dis
persed, dissociated and agglomerated villages. Special attention is paid
to the role of the historical factors in the appearance of a group of
villages agglomerated along the road, in the western part of the area.
Then there are presented the different possibilities of placing the
constructions within the households, depending on the economical, geo
graphical and historical conditions. The author shows that the traditional
types of dwellings have been the house composed of living room („casă“)
and larder („cămară“) (1) and that consisting of living room („casă“) and
entrance hall („tindă“) (2), folowing the historical development of each
type and concisely presenting the heating and cooking devices.
The building materials used in the area in older times have been
wood and stone while in modern times brick and cement were added.
As roofing materials, not only the straw have been used, but also the
tiles, as far as the second half of the 19th century.
The author concludes that ■—■ from the point of view of the rural
settlements and architecture based on joist superposition (Blokbau sys
tem) — the zone of Țara Zărandului is part of the unitary material folk
culture of the Roumanian people.
15 —

Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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PROBLEME DE EVOLUȚIE PLANIMETRICÄ
A BISERICILOR DE LEMN DIN TRANSILVANIA
Bisericile de lemn reprezintă formele monumentale ale arhitecturii
populare românești din Transilvania, deoarece situația socială a româ
nilor nu le permitea să-și ridice prea multe construcții impunătoare de
zid, iar pe de altă parte ei fiind ortodocși nici nu aveau voie să-și ridice
astfel de construcții decît cu aprobarea autorităților1. Materialul de
construcție — lemnul — a făcut ca viața acestor monumente să nu fie
prea îndelungată și să dispară fără urme o serie de exemplare ce consti
tuiau odinioară inelele de legătură în evoluția și răspîndirea lor. Pornind
de la considerentul că spiritul conservator al țăranilor de-a nu elimina
formele vechi odată cu adoptarea celor noi a făcut ca-n arhitectura
populară românească să se păstreze alături de tipurile mai noi și cele
vechi și de la conservatorismul solid al arhitecturii religioase, credem
că exemplarele păstrate pot fi considerate copii fidele ale unor biserici
mult mai vechi, ce-au reprezentat la vremea lor etape evolutive de la
formele cele mai simple pînă la cele aproape perfecte.
Specialiștii sînt de acord asupra celor două tipuri esențiale ale arhi
tecturii de lemn2: construcții din birne orizontale suprapuse, caracte
ristice zonelor bogate în păduri, care consumă cel mai mult material
lemnos, dat fiind că utilizează numai birne de aceeași lungime și con
strucții din birne verticale caracteristice Scandinavie! și zonelor mai
sărace în păduri care au folosit o formă a acestui tip și anume con
1 G. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, Buc. 1963, p. 312; Virgil Vătășianu, Istoria artei europene, Buc. 1967 (IAE) I, p. 537 ; Paul Petrescu, Unitatea
de concepție constructivă si decorativă a bisericilor de lemn românești, în Studii și Cercetări de Is
toria Artei (SCIA), 1, 1967, p. 23.
2 R é a u, luis, L’art russe, Paris, 1921, vol. I, p. 256 ; V. Vătășianu, o.c. p. 119;
Vitruviu, P. Despre arhitectură, Ed. Acad. R.P.R. 1964 p. 70; L. Sumbadze, Acoperi
șurile cunună în arhitectura rusă de lemn, în Arhitecturnoe naslestvo, 10, Moscova, 1958, p. 58 ;
Paul Petrescu, Considerații asupra raporturilor dintre arhitectura rurală și cea urbană în S.E.
Europei în secolele XVIII —XIX-lea. în SCIA nr. 2, 1970, p. 227.
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strucția în paiantă. Dată fiind bogăția în păduri a patriei noastre, marele
inel circular al Carpaților din România este sediul uneia dintre cele
mai mari și mai bine păstrate zone de arhitectură ce utilizează cununile
orizontale suprapuse din Europa3. Elementele de bază ale unei construcții
ridicate în acest sistem sînt talpa și cununa.
Talpa este stratul de bîrne de la baza construcției care-i susține
întreaga greutate și-i asigură stabilitatea chiar și-n cazul în care din
anumite motive pămîntul se tasează pe anumite porțiuni. Talpa neutra
lizează în ultima instanță toate împingerile exercitate asupra pereților,
din care cauză cu ocazia restaurărilor unor biserici de lemn s-a constatat
că sub influența acestor împingeri bîrnele prezentau încovoieri înafară4.
Bîrnele de la talpă sînt la toate construcțiile de dimensiuni mai mari —•
formînd un adevărat soclu de lemn — continui și solid îmbinate prin
îmbucare la jumătatea lemnului. De pe talpă se ridică pereții construcției
din bîrne de aceeași lungime, dispuse în cununi orizontale suprapuse,
îmbinate la capete prin sistemul cheotorilor. Bîrnele păstrează în general
subțierea naturală a copacului, iar pentru a se compensa diferența de
cotă rezultată din scăderea diametrului se așeza capătul gros al bîrnei
din cununa de sus pe capătul subțire al cununii de jos. Cînd se folosea
stejarul ca material de construcție se utiliza numai inima, partea cea
mai întunecoasă și mai rezistentă a lui. In partea superioară a pereților
se așeza cununa, un strat de bîrne asemănător cu talpa, care încheie
pereții și neutralizează o parte din împingerile exercitate asupra lor,
prin căpriori, de acoperiș.
Asupra pereților acționează o împingere laterală determinată de
greutatea acoperișului și de presiunea vîntului exercitată asupra lui,
împingere a cărei intensitate maximă se manifestă tocmai în partea su
perioară a lor, în locul unde este fixată cununa. în virtutea legii gravi
tației acoperișul tinde să se prăbușească, dar sistemul de construcție a
lui îl împiedică și atunci o parte a acestei forțe de gravitație se trans
formă în împingere laterală ce caută să provoace o dislocare spre exterior
a părții superioare a construcției pentru a avea loc de cădere. Cu cît
unghiul pe care-1 fac căpriorii cu pereții construcțiilor este mai mare cu
atît pericolul de dislocare scade. Meșterii constructori au căutat să re
ducă această împingere laterală atît prin înălțarea acoperișului ■— înăl
țare cerută și de materialul invelitor care necesită o scurgere rapidă
a apei — cît și prin legarea căpriorilor ce se sprijină reciproc (fig. 1)
printr-o bucată orizontală de lemn, numită în unele părți scleme. La
construcțiile utilitare ■— case, șuri — aceste împingeri sînt neutralizate
și prin grinzile ce sînt așezate transversal pe pereți. La biserici, mai
ales la cele la care bolta semicilindrică se găsește și deasupra pronaosului
și altarului, această neutralizare este rezolvată altfel.
3 P. Petrescu, o.c. p. 227.
4 V. Antonescu, Restaurarea cîtorva biserici de lemn din Maramureș, în Monumente
Istorice. Studii și lucrări de restaurare, 2, 1967, p. 143.
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Fig. 1. — Biserica din Petrindul Mare

Deschiderile practicate în pereții construcțiilor sînt de obicei re
duse la număr și nu taie niciodată cele două cadre de bază — talpa
și cununa — în cazul ușilor. Ușciorii ușilor sînt prinși în talpă și cunună
prin intermediul mucurilor (fig. 2). Pentru a avea stabilitate pereții,
ușciorii au de-a lungul lor scobit un uluc în care intră mucurile bîrnelor
din pereți. Ferestrele la construcțiile vechi au o formă dreptunghiulară
sau patrată practicate într-o singură bîrnă, acolo unde dimensiunile
permit, sau în două bîrne fără a le tăia însă complet. La unele biserici
(Berind, Chiraleș, Vărai, etc.) în pereții naosului și ai altarului se găsesc
practicate niște deschideri circulare, numite răsuflători, care după unii
bătrîni au îndeplinit rolul de ferestre (fig. 3). De altfel originea ferestrei
rotunde a fost pusă de specialiști în arhitectura de lemn tocmai por-
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Fig. 2. — Sisteme de îmbinare a bîrnelor
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Fig. 3. — Biserica din Berind

nindu-se de la exemplele găsite la noi, la cehoslovaci și-n vechea arhi
tectură religioasă de lemn germană5.
Evoluția planurilor bisericilor de lemn a pornit de la construcțiile
de lemn profane care au fost adaptate necesităților liturgice6. Același
lucru este caracteristic și pentru arhitectura bisericească de lemn rusă
despre care L. Réau spune: „Ele derivă direct din casa țărănească față
de care ele sînt mai mari“7. Legătura dintre casa țărănească și biserică
apare ușor de înțeles dacă ținem seama de caracterul popular al crești
nismului la români la care spre deosebire de alte popoare a pătruns nu
prin măsurile coercitive ale organizațiilor politice, ci fiind liber acceptat
de păturile cele mai obidite, neavînd multă vreme nici o organizare
sau autoritate lumească8. In satele mici ce n-aveau posibilitate să-și
construiască biserici, sau în satele ce-și construiau biserici, pînă ce
acestea se terminau slujba se făcea într-o casă țărănească. O astfel de
6 Vezi problema ferestrei rotunde și bibliografia la V. V ă t ășianu, Vechile biserici
de piatră din județul Hunedoara, în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru
Transilvania, pe anul 1929, pp. 129, 130.
* V. Vătășianu, Contribuție la studiul tipologiei bisericilor de lemn din Țările Româ
ne, în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, 1960, p. 28.
7 Réau, o.c. p. 255.
8 V. Vătășianu, Vechile biserici .... p. 175.
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casă biserică a existat în satul Cizer9 pînă la construirea de către Horia
în 1773 a bisericii de lemn, iar o alta se găsește și azi în satul CocaOaș. De altfel canoanele ortodoxe permit oficierea slujbei oriunde, antimisul înlocuind masa sfîntă a altarului10.
Ca edificii destinate adăpostirii unor procesiuni la care participă
un număr relativ mare de oameni, bisericile trebuiau să respecte anu
mite principii legate de cultul ortodox, iar pe de altă parte ele trebuiau
să aibe o durabilitate mai mare. Dacă problema spațiului interior este
determinată de numărul credincioșilor și de dimensiunile materialului
de construcție, problema durabilității este determinată pe lîngă calitatea
materialului de construcție și de felul în care meșterii știau să rezolve
neutralizarea împingerilor- exercitate asupra pereților de acoperiș.
Principiul figurai pe care se întemeiază arhitectura de bîrne orizon
tale este pătratul ușor sau dublu alungit11. Cele mai vechi urme ale
unei arhitecturi de lemn românești din Transilvania s-au găsit la Dăbîca,
unde săpăturile arheologice au scos la iveală locuințe de suprafață, din
care una cu pereții din grinzi de lemn susținuți pe lespezi de piatră,
datată pe baza obiectelor găsite în ea în secolul IX—X, era compusă
din două încăperi de 8/8 m. și un pridvor pe latura estică12. Aceste
descoperiri vin să confirme părerile specialiștilor referitoare la existența
unei arhitecturi de lemn românești — și încă una ce ajunsese la un
stadiu de evoluție avansat13 — anterioară bisericilor de piatră ce s-au
păstrat14, arhitectură care ar fi putut genera o serie de elemente legate
de evoluția planurilor bisericilor de lemn fără ca acestea să fi fost o
influență a arhitecturii romanice sau gotice. Organizațiile religioase ce
existau și depindeau de Bizanț înainte de venirea și mai ales de crești
narea ungurilor15 presupun existența unor lăcașe de cult, dar pînă acum
nu se cunosc decît urmele unei biserici de piatră distrusă spre sfîrsitul
sec. XI16.
Dimensiunile relativ mari ale acestei biserici precum și materialul
de construcție i-a determinat pe istorici s-o considere biserică voievo
’ V. Sutură, Un monument al culturii populare transilvănene. Biserica de lemn din
Cizer, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei (AMET) pe anii 1959—1961, p.
326.
10 Preot Aga Victor, Simbolica biblică și creștină, Timișoara, 1935, p. 17.
11 I<- R é au, o.c. p. 257 ; V. Vătășianu, Bolțile moldovenești. Originea și evoluția
lor istorică, în Anuarul Institutului de Istorie Națională, Vol. V, 1928—30, Cluj 1930, p. 424 ;
Idem, Vechile biserici..., 101; Sumbadze, o.c. p. 58.
12 St. Pascu, Mircea Rusuși colab. Cetatea Dăbîca, în Acta Musei Napocensis,
vol. V, 1968, p. 168.
13 Pe baza descoperirilor de la Dăbîca se poate urmări succesiunea locuințelor de aici :
bordeie, semibordeie, locuințe cu pereții din bîrne pe lespezi de piatră.
14 V. Vătășianu, Vechile biserici ...., p, 101; Coriolan Petranu, Monu
mentele istorice ale județului Bihor, I, Bisericile de lemn, Sibiu, 1931, p. 43.
15 V. Vătășianu, Istoria artei feudale în Țările Române, I, Ed. Acad. R.P.R, 1959,
p. 4.
14 Biserica era construită din piatră cu pereții groși de 0,80—1 m. și era compusă din
altar și navă, cf. S. P a s c u, M. R u s u, și colab. o.c. 169 ; Șt. Pascu, Voievodatul Transil
vaniei, Cluj 1971, p. 76.
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dală17, tot așa cum voievodală era și cetatea și așezarea sătească de
alături. Din ce vor fi fost construite lăcașurile așezărilor rurale din
această perioadă nu știm, dar istoricii de artă consideră că „populația
românească se folosea exclusiv de materialul lemn și pentru construcțiile
religioase“18, considerație întărită și de descoperirile de la Dăbîca ce
reprezintă urmele tălpilor unei biserici de lemn19. Lipsa mărturiilor
arheologice este compensată de faptul că planul bisericilor descoperite
la Dăbîca — biserici sală — are premize ce trebuiesc căutate în arhitec
tura de lemn20, arhitectură care așa cum am văzut ajunsese la un
stadiu de evoluție avansat la sfîrșitul primului mileniu în Transilvania
spre deosebire de primele monumente ale noilor veniți, care fiind ridi
cate de meșteri străini nu prezintă analogii cu arhitectura de lemn băș
tinașă21.
Obștile românești din starea lor de libertate aproape desăvîrșită,
conduse numai prin puterea tradiției și-a obiceiurilor, ajung începînd
cu secolul al XIII-lea într-un stadiu de continuă decădere provocată
de numeroasele hotărîri ce se iau împotriva lor și-a credințelor lor.
în 1204 papa Inocențiu al III-lea amintește într-o scrisoare adresată
episcopului din Oradea de numeroasele mănăstiri grecești — quod quedem ecclesie monachorum Graecorum in Regno Hungariae constituite22 —
propunînd să se întemeieze o episcopie din sînul lor. Că sub aceste
mănăstiri și credincioșii lor trebuie să-i înțelegem pe români rezultă
dintr-o scrisoare a papei Grigore al IX-lea adresată în 1239 principelui
Bela unde se specifică că acești greci de credință se numesc valahi —
Qui Valahiii vocatur... sed a quibusdam pseudoepiscopis Graecorum
ritum tenentibus23. Această scrisoare este importantă pentru cunoaș
terea organizării religioase a românilor deoarece ea confirmă existența
unui creștinism popular condus doar de „pseudoepiscopi“ fără nici o
putere lumească, urmăriți de autoritățile regatului ungar și de biserica
oficială. în anul 1279 Sinodul de la Buda hotăra ca schismaticilor să nu
le fie permis să ridice capele și biserici, precum nici să se îngăduie
credincioșilor să asiste la serviciu divin, sau să intre în aceste capele,
în caz de nevoie să se întrebuințeze constrîngerea24.
în pofida opoziției îndîrjite din partea autorităților și-a clerului
catolic25 cnezii și voievozii români reușesc să ridice ■— în baza privile
17 Ș t. P ascu, M. Rusu și colab. o.c. p. 169 ; Ș t. Pascu, Voievodatul Transilvaniei,
p. 76.
18 V. V ă t ăși anu, Istoria artei feudale, p. 20.
19 S. Pascu, M. Rusu și colab. o.c. p. 170.
110 V. Vătășianu, o.c. p. 71.
21 Ibidem, p. 20.
22 V. Vătășianu, Vechile biserici ..., p. 174.
23 Ibidem
24 Ibidem, p. 180
25 Această opoziție se accentuează în secolele XIV—XV-lea ajungînd ca în urma inter
venției lui Ioan de Capistrano pe lîngă Ioan de Hunedoara să fie prins și trimis la Roma
chiar episcopul ortodox Ioan de Capha. în 1456 același Capistrano îndeamnă pe nobili și autori
tățile transilvănene să extermine pe românii și pe sîrbii schismațici, să le ardă bisericile și
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giilor dobîndite în schimbul participării la diferitele campanii militare —
biserici de zid, biserici ce prezintă interferențe cu arhitectura catolică26,
lucru explicabil dacă ținem seama de faptul că timp de cîteva secole
Transilvania dominată de economia agrară nu dispunea de-o categorie de
meșteșugari care să ridice monumente de zid în spiritul tradiției locale27.
Activitatea de ctitori a cnezilor și voievozilor români transilvăneni va
înceta în urma măsurilor de deznaționalizare luate de autoritățile feu
dale împotriva poporului român, măsuri ce vor atinge punctul culminant
în secolele următoarele ajungînd ca-n legislațiile de la mijlocul secolului
al XVII-lea să fie considerat numai tolerat28.
Dintre bisericile ctitorite de cnezii și voievozii români o importanță
deosebită o au bisericile sală, ale căror premize trebuiesc căutate în
arhitectura popoarelor ce trăiesc într-un mediu bogat în păduri, unde
lemnul este materialul de construcție cel mai ușor de procurat29. Pentru
arhitectura nord-europeană Strzygowschi a demonstrat originea tipului
patrat în arhitectura de lemn30. La bisericile de zid românești pătratul
sau dreptunghiul prevalează la toate încăperile, iar dimensiunile cores
pund dimensiunilor impuse de construcția de bîrne orizontale, ceea ce
i-a determinat pe specialiști să caute originea acestui tip în arhitectura
de lemn anterioară lor31.
E drept că despre această arhitectură știrile sînt foarte sărace, dat
fiind că lemnul nu îngăduie monumentelor să dăinuie, dar știrile pe
care le transmit documentele ca cel din 1334 în care se menționează
„dreptul și îngăduința pe veci și nestrămutată de-a tăia lemne pentru
clădirile trebuitoare“32 sau cel din 1370 care menționează o biserică parte
din lemn parte din piatră în Banat pe pămîntul lui Tyman de neam
român33 dar mai ales originea latină a unor termeni populari ce desem
nează elementele de bază și indispensabile ale construcțiilor ceea ce
indică folosirea lor continuă de către o populație românească34 suplinesc
lipsa mărturiilor arheologice. între casa țărănească cu pereții din bîrne
orizontale — lungimea de bîrnă determinînd lungimea construcțiilor —
prototipul bisericilor sală3536
și primele biserici de piatră longitudinale vor
fi fost bisericile de lemn lăcașurile comunităților sătești ortodoxe.
să-i alunge de pretutindeni pe preoții ortodocși, cf. Ș t. P a s c u. Răscoale țărănești în Transil
vania. I Epoca voivodatului. Cluj, 1947, p. 191.
23 V. Drăguț, Pictura murală din Transilvania, Ed. Meridiane, 1970, p. 10; Radu
Popa, Țara Maramureșului în sec. al XIV, Ed. Acad. RSR, 1970, p. 126.
27 V. V ă t ă ș i a n u. Istoria artei feudale, p. 20.
28 D. Prodan, Supplex Libellus valachorum, Buc. 1967, p. 63.
29 V. Văt ășianu, o.c. p. 71.
30 Apud V. V ă t ă ș i a n u. Vechile biserici ..... p. 101.
31 V. V ă t ă ș i a n u, o.c., p. 101 ; Idem, Istoria artei feudale, p. 175.
32 Documente privind Istoria României. C. Transilvania, sec. XIV (1331 — 1340) p. 316,
doc. 175.
33 V. Drăguț, Pictura .. ., p. 17.
31 I. I. R u s u. Elemente autohtone în terminologia așezărilor și-a gospodăriei, în AMET
pe anii 1962—64, p. 76.
36 V. V ă t ă ș i a n u. Istoria artei feudale, p. 71.
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Fig. 4. — Tipuri de planuri ale bisericilor de lemn

Cel mai apropiat plan de biserică de lemn de cel al unei case țără
nești este cel compus din trei încăperi dreptunghiulare înscrise unui plan
dreptunghiular unitar, adică planurile aparținînd tipului I36 (fig. 4).
Biserici cu acest plan s-au mai păstrat două în Deag37 (jud. Mureș), iar un
plan asemănător cu excepția unui foișor retras în dreptul pronaosului
l-a avut o biserică de la Gilău cunoscută după o stampă de pe la mij
locul secolului trecut38 (fig. 4). La acest tip de plan problemele legate
de stabilitatea construcției sînt rezolvate la fel ca și la casa țărănească.
Talpa și cununa sînt unitare pentru întreaga construcție și au o formă
dreptunghiulară, pereții dintre ele fiind formați din bîrne de aceeași
86 Idem, Contribuție la studiul tipologiei..., p. 29.
8’ Eugenia Greceanu, Tipologia bisericilor de lemn din zona centrală a Transil
vaniei în Monumente Istorice. Studii și lucrări de restaurare, 3, 1969, p. 55.
38 Paul Stahl și P. Petrescu, O biserică locuință românească, în SCIA nr.
1—2, 1957, p. 330.
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lungime îmbinate la capete prin sistemul cheotorilor. Acoperișul înalt,
unitar pentru întreaga construcție este în patru ape cu căpriorii așezați
pe cunună. încăperile sînt acoperite în interior cu o boltă semicilindrică
unică39. Bolta semicilindrică ca înveliș interior unic pentru toate încă
perile o mai găsim în centrul Transilvaniei la 10 biserici40, la Chiraleș41,
la biserica din Piștești din Deal42, la biserica lui Dragoș de la Putna43.
După părerea specialiștilor bolta semicilindrică derivă din arhitectura
de lemn44.
Am arătat mai sus că tipul de construcții din cununi orizontale este
unul din tipurile esențiale ale arhitecturii de lemn45. La rîndul său acest
tip cuprinde două grupuri de construcții: a) longitudinal și b) patrat
sau centric. Grupul longitudinal caracteristic arhitecturii românești, slo
vace46, ruse4"1, are un sistem de acoperiș interior ce constă din retragerea
bîrnelor pereților — după ce aceștia ating o anumită înălțime — sime
tric spre axul longitudinal, susținute fiind de bîrnele pereților trans
versali ce se scurtează treptat48. Deasupra acestor bîrne ce formau aco
perișul se puneau bucăți de lemne, ramuri etc. peste care să bătea lut
și pămînt, avînd ca rezultat creșterea unei ierbi foarte dese pe acope
riș49. Sistemul acesta de acoperire „cunună“ dădea acoperișului o formă
în două ape și putea lua în interior orice formă dat fiind că prelun
girea pereților transversali reprezenta suportul bîrnelor longitudinale.
La prima vedere bolta semicirculară e forma cea mai străină arhitec
turii de lemn, dar lucrurile nu sînt chiar așa50. Sumbadze ocupîndu-se
de acoperișurile în arhitectura de lemn rusă dă formele pe care le
pot lua aceste acoperișuri (fig. 5). Astfel acoperișul unei biserici din
regiunea Arhanghelsc51 prezintă o ușoară curbură. La noi, pivnițele
gorjenești longitudinale sînt acoperite cu o boltă ce tinde să devină
39 Eugenia Greceanu, o.c. p. 57.
40 Ibidem, p. 47.
41 Biserica a fost adusă și restaurată de D.M.I. în Secția în aer liber a Muzeului etnogra
fic al Transilvaniei. Cu ocazia restaurărilor deși fotografiile făcute înainte de-a fi adusă arăta
clar bolta semicilindrică de peste pronaos, acesta a fost tăvănit.
42 Andrei Pănoiu, Un monument de arhitectură populară, în Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, nr. 4, 1970, pp. 48—49.
43 Ioana Cristache Panait și Tit u Elian, Bisericile de lemn din Mol
dova, în B.C.M. I. nr. 2, 1972, p. 49.
44 C. P e t r a n u. Bisericile de lemn din județul Arad, recenzie de V. Vă t ă ș i a n u în
Anuarul Institutului de Istorie Națională din Cluj V, 1928—30, p. 697.
45 V. V ăt ă și a n u. Bolțile moldovenești ...,p. 42 ; L. Réau, o.c. p. 259, L. Sumbadze,
o.c. p. 58.
46 V. V ă t ă ș i a n u, o.c. p. 42
47 L. Réau, o.c. p. 259; P. Constantinescu Iași, Arhitectura veche rusă, Ed.
Cartea Rusă, 1949, p. 44 ; L. Sumbadze, o.c. p. 60.
48 Vezi discuția problemei la Sumbadze, o.c.
49 Ibidem p. 65.
60 V. Vătășianu, Contribuție la cunoașterea bisericilor de lemn din Moldova, extras
din închinare lui Iorga cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani. Cluj, 1931, p. 17.
31 E. Sumbadze, o.c. p. 62.
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Fig. 5. — Forme de acoperișuri interioare

semicirculară52. Marea majoritate a bolților bisericilor de lemn transil
vănene sînt construite din birne de aceleași dimensiuni ca și pereții
ceea ce ne face să ne punem întrebarea dacă nu cumva acest sistem de
acoperire a îndeplinit înainte de apariția celui de al doilea înveliș —
acoperișul extern — și funcția de suport pentru un înveliș mai greu.
Grupul patrat sau centric, cunoscut încă din antichitate53 și întîlnit
sub numele de tente și-n arhitectura religioasă rusă54 și la pivnițele
52 Paul Petrescu și N. Al. Mironescu, Construcții viticole din Gorj, în
Cibinium, 1967 — 68, p. 302.
53 Vitruviu, o.c. p. 70.
64 L. R é a u, o.c. p. 260.
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Fig. 6. — Pivniță viticolă din Gorj
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gorjenești55 (fig. 6) cunoaște forma de acoperiș piramidală obținută prin
retragerea treptată a bîrnelor de pe cele patru laturi ale construcției.
Cunoașterea planurilor și-a formei de acoperiș interior a bisericilor
de lemn transilvănene, credem că are o deosebită importanță pentru
stabilirea locului ocupat de aceste monumente în cadrul arhitecturii de
lemn europene și-a relațiilor juste dintre arhitectura de lemn și cea
de zid.
Dezavantajul pe care-1 prezintă tipul I de planuri de biserici de
lemn este că el nu se deosebește prin nimic de-o casă țărănească. Dife
rențierea bisericii de casa țărănească s-a făcut prin scoaterea în evi
dență a unei încăperi — altarul în special — fie prin retragerea ei față
de restul construcției, în care caz a dat naștere unui nou tip de plan
— compus din două încăperi dreptunghiulare ce formează un corp
comun, la care se adaugă la est altarul, o încăpere mai mică56 — fie
prin primirea unui contur poligonal. S-ar putea face o analogie între
bisericile aparținînd tipului II și casa țărănească cu tîrnaț pe colț. Am
arătat mai sus că o biserică cu un plan asemănător unei case cu tîrnaț
pe colț se găsea pe la mijlocul secolului trecut la Gilău. Atît la casa
țărănească cît și la biserica de la Gilău talpa și cununa au o formă
dreptunghiulară unitară, cununa pe porțiunea tîrnațului fiind susținută
de stîlpi. Acoperișul unitar pentru întreaga construcție are căpriorii sus
ținuți de cunună. Peretele retras al cămării la casă sau a pronaosului
la biserică este construit pe o talpă ce se îmbină cu cele două tălpi
transversale la jumătatea lemnului, iar cununa este la fel îmbinată cu
cele două cununi transversale în așa fel încît prin retragerea peretelui
stabilitatea construcției nu slăbește, din contră se întărește. O dată
fiind rezolvate problemele legate de retragerea unui perete față de
linia construcției fără ca stabilitatea acesteia să sufere, această retra
gere se putea face și la altar.
Tipul II derivă după părerea specialiștilor57 din tipul I, etapele
evolutive putînd fi marcate de bisericile păstrate pînă azi. Considerăm
că o primă etapă ar putea fi marcată de acele biserici la care numai pe
o latură peretele altarului este retras față de linia construcției. Biserici
cu acest plan nu cunoaștem ci numai o formă evoluată a lor la care
altarul are o încheiere poligonală care se întîlnește în toate provinciile
românești. Astfel bisericile din Poarta Sălajului (fig. 7), Comănești58,
Bălești59, Starchiojd60 au pe latura de nord respectiv sud peretele alta
rului retras față de linia construcției. La biserica din Bălești talpa se
continuă pe latura pe care peretele altarului a fost retras, pînă aproape
de talpa estică a altarului.
ss P. P e t r eseu și N. Al. Mir ou eseu, o.c. p. 303.
56 V. Vătășianu, Contribuție la studiul tipologiei .... p. 29.
57 Ibidem.
68 C. P etr a n u, Monumentele istorice ale județului Bihor I, Sibiu, 1931, planșa LXXXI
planul 11 și p. 11.
69 G. I o n e s c u, Arhitectura populară în România, Buc. 1971, p. 36.
60 P. Petrescu, Unitatea .... p. 26.
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Fig. 7. — Planul bisericii din Poarta Sălajului
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Fig. 9. — Biserica din Bica Română

O altă etapă a acestei evoluții ar putea-o constitui bisericile la care
ambele laturi ale altarului sînt retrase față de pereții naosului, dar la
care talpa și cununa sînt prelungite formînd un dreptunghi unitar
pentru întreaga construcție, colțurile estice ale cununii fiind susținute
în unele cazuri de cîte un stîlp. Bisericile din Baica (fig. 8), ComăneștiPojojeni61 reprezintă o formă evoluată a acestei etape, altarul avînd un
contur poligonal. O altă formă a acestei etape o reprezintă bisericile
din Bica Română (fig. 9), Gălpîia (fig. 10) și Hida, la care altarul este
retras față de restul construcției, dar cununa acoperișului este susți61 Andrei Pănoiu, Contribuții la cunoașterea tipologiei bisericilor de lemn din Olte
nia, în Sesiunea de comunicări științifice a Muzeelor de Artă, Buc. 1968, p. 266.
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Fig. 11. — Biserica din Pîglișa

nută de stîlpii pridvorului, care se continuă pînă la extremitatea estică
a altarului. La biserica din Pîglișa (fig. 11) retragerea pereților alta
rului s-a făcut puțin față de linia construcției ceea ce a făcut posibil ca
acoperișul să aibă o bază dreptunghiulară fără a mai fi nevoie să fie
sprijinit la colțurile estice.
Distanța în timp și spațiu dintre aceste biserici exclude posibili
tatea unor influențe sau a considerării lor ca variante locale și ne în
dreptățește să le considerăm drept forme ce-au reprezentat odinioară
etapele evoluției planurilor bisericilor de lemn de la tipul I la tipul II.
Credem că aceste etape reprezintă rezolvarea pe care meșterii au
găsit-o unor probleme legate de stabilitatea construcției și-a acoperișului
în momentul în care au încercat unele inovații în ridicarea construcțiilor.
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Fig. 12. — Șură poligonală din Munții Apuseni

O etapă importantă în evoluția planurilor bisericilor de lemn a
constituit-o introducerea formelor poligonale62. Originea formelor poli
gonale a fost pusă de specialiști în arhitectura de lemn pornindu-se de
la faptul că ele apar pretutindeni unde s-a practicat arhitectura de
bîrne, atît în regiunile unde poate fi invocat contactul cu arhitectura
gotică cît și acolo unde acest contact pare exclus63, și de la existența
unor altare poligonale încheiate cu o muchie — formă necunoscută de
arhitectura gotică — ce apare în Transilvania numai la unele biserici de
piatră din jud. Hunedoara6465
. Specialiștii au arătat că formele poligonale
pot fi tot așa de ușor de explicat din materialul lemn ca și pătratul63.
62
63
64
65

V. Vătășianu. o.c. p. 31.
Ibidem.
V. Vătășianu, Istoria artei europene, vol. I, Buc. 1968, p. 537.
Idem, Vechile biserici..., p. 102.
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exemple caracteristice fiind acele șuri cu altarilx, construcții ce serveau
pentru treieratul cerealelor (fig. 12). Explicația apariției formelor poli
gonale o găsim în necesitatea economisirii materialului lemnos lung,
prin folosirea bîrnelor mai scurte la pereții oblici. Trecerea la formele
poligonale de la cele dreptunghiulare a ridicat meșterilor probleme
legate de stabilitatea construcției și mai ales de legarea pereților oblici
de cei longitudinali. O rezolvare a asigurării stabilității pereților alta
rului o găsim la bisericile din Baica (fig. 8), Poarta Sălajului, Bica
Română (fig. 9) Chiraleș și Colibașu-Bobu66
67, la care tălpile altarului
au o formă dreptunghiulară, dar în partea estică de pe talpa altarului
se ridică pereții oblici. Prin menținerea formei dreptunghiulare a
tălpii se întărește stabilitatea pereților oblici mai ales că la unele bise
rici — Bica și Baica — și cununa are o formă dreptunghiulară.
Deoarece prin sistemul cheotorilor este dificil să îmbini într-un sin
gur loc trei pereți — longitudinal, oblic și transversal — la unele bise
rici s-a recurs la plasarea tîmplei nu la extremitatea pereților naosului
ci mai spre înteriorul acestuia rămînînd astfel o porțiune din ei în altar
(fig. 13). Această soluție o găsim la bisericile din județul Arad68, din
centrul Transilvaniei69, din Chioar70, din Oltenia71, din Muntenia72 și
din Moldova73 ceea ce arată că ele pot fi considerate drept o etapă a
evoluției planurilor bisericilor de lemn.
O formă evoluată a acestei etape o reprezintă bisericile la care
pereții oblici ai altarului sînt legați de cei ai naosului în dreptul tîm
plei. La bisericile din Honțișor, Țărmure, Căpruța (fig. 14) numai talpa
și cununa tîmplei taie și se îmbină cu pereții longitudinali, restul pere
telui fiind format din bîrne dispuse în căței.
Apariția acestei etape și-a variantelor74 a2, a3, bl, b2, b3, la tipurile
I și II credem că este strîns legată de folosirea unui nou sistem de
îmbinare a bîrnelor — în coadă de rîndunică — care nu mai permite
ieșirea lor din încheieturi chiar dacă acestea sînt tăiate la nivelul pere
telui (fig. 2).
66 Denumirea pe care o au șurile poligonale în satele Brădești și Cheia Brădești jud. Alba
informație primită de la colegul P. Mureșan pentru care țin să-i mulțumesc și pe această
cale.
•’ A. P ă n o i u, o.c. p. 226.
•8 C. Pe tr anu. Bisericile de lemn din jud. Arad, Sibiu, 1927, pl. 45.
69 Ioan To ș a. Contribuție la cunoașterea bisericilor de lemn din apropierea Clujului,
în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei (AMET) pe anii 1965—67, p. 692; Euge
nia Greceanu, Tipologia bisericilor de lemn din zona centrală a Transilvaniei, în Monu
mente Istorice. Studii și lucrări de restaurare, 3, 1969, p. 43.
70 Sabin Șainelic, Arhitectura bisericilor de lemn din Țara Chioarului, în Marmația, 1971, planșa nr. 2.
71 A. Pănoiu, o.c. p. 266 — 267.
72 G. I o n e s c u. Istoria arhitecturii .... p. 92; Radu Crețianu, Bisericile de
lemn din Muntenia, Ed. Meridiane, 1968, p. 10 și tabloul de la pp. 38—46 nr 42 67 72
76, 86.
73 V. V ă t ă ș i a n u. Contribuție la cunoașterea bisericilor de lemn ..., p. 402.
74 Idem, Contribuție la cunoașterea planurilor.... p. 31.
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Fig. 13. — Planurile bisericilor din: a) Cărpiniș; b) Basarabasa; c) Groși; d) Pleș-

cuța; e) Colibaș-Bobu
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Fig. 14. — Planurile bisericilor din Honțișor, Țărmure și Căpruța

Am arătat mai sus că la construcțiile de birne orizontale căpriorii
sînt așezați direct pe cunună și că acoperișul este foarte înalt atît din
cauza materialului învelitor care necesită o scurgere rapidă a apei, cît
și pentru neutralizarea împingerilor exercitate asupra cununii. în arhi
tectura ultilitară acest fel de acoperiș n-a creat probleme deosebite dat
fiind că învelișul interior — tavanul era susținut de grinzile trans
versale ce n-aveau nici o legătură cu căpriorii. La bisericile de lemn
învelișul interior fiind bolta semicilindrică ridicată de pe pereții con
strucției, se punea problema susținerii scheletului acoperișului. Această
problemă a fost rezolvată în două feluri: a. prin construirea unei cosoroabe paralelă cu cununa pe care se așezau căpriorii, sau b. prin ridi
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carea bolții de pe o bîrnă fixată mai în interiorul bisericii pe pereții
transversali.
în primul caz cosoroabele erau susținute de consolele ce le formează
capetele bîrnelor din partea superioară a pereților. La origine aceste
console au putut fi capetele bîrnelor ce formau pereții construcției, îmbi
nate prin sistemul cheotorilor (fig. 2) sistem prin care bîrnele nu sînt
tăiate la nivelul pereților ci sînt lăsate înafară. Aceste ieșinduri ale
bîrnelor nu îndeplinesc nici un rol înafară de acela de-a permite îmbi
narea dar pentru aceasta nu erau necesare atît de lungi.
Construcțiile vechi, atît casele cît și bisericile erau ridicate acolo
unde terenul permitea direct pe pămînt sau pe niște pietre puse din loc
în loc sub talpă care datorită greutății se afundau în pămînt. Din cauza
acoperișului foarte înalt, de peste două ori înălțimea pereților, unghiul
pe care-1 făceau căpriorii cu cununa este foarte mic și apa cădea foarte
aproape de pereți creind pericolul unei putreziri rapide a acestora și-n
special a tălpii. Pentru apărarea lor de umezeală s-a recurs la amena
jarea unei prispe sau la lărgirea sprîncenelor de acoperiș.
Prispa este un brîu de pămînt și lut ce mărginea la început con
strucția de toate părțile75. La construcțiile ridicate pe o temelie prispa
se ridica și ea pînă la nivelul tălpilor, dar din cauza spațiului mic
adăpostit apărea pericolul dărîmării ei, ce a dus la mărginirea ei cu
bîrne. Dimensiunile reduse ale prispei nu permiteau utilizarea ei și-n
alte scopuri.
Lărgirea sprîncenelor de acoperiș s-a făcut prin aplicarea în partea
inferioară a căpriorilor a unor bucăți de lemn, numite în Sălaj aruncă
tori de apă76 (fig. 15) care îndulcesc panta acoperișului și fac ca apa de
ploaie să cadă cît mai departe de construcție. Aceste aruncători de apă
nu se mai păstrează decît la bisericile de lemn și sînt aplicate pe căpriori
la distanțe variabile de la coama acoperișului. La biserica din Chiraleș
aruncătoarele de apă sînt aplicate pe căpriori aproape de coama acope
rișului (fig. 16) și sînt susținute în partea inferioară de-o cosoroabă
fixată pe consolele ce le formează capetele bîrnelor din partea supe
rioară a pereților (bolta semicilindrică fiind ridicată de pe o bîrnă din
interiorul bisericii). Capetele bîrnelor ce formează consolele nu puteau
fi prelungite prea mult în exterior din care cauză la unele biserici la
capetele consolelor sînt fixați niște stîlpi care le susțin (fig. 15). Este
foarte posibil ca această combinație dintre stîlpii ce erau fixați la
capetele consolelor și tălpile ce mărgineau prispele să fi dat naștere
pridvorului. De altfel originea pridvorului în necesitățile practice de-a
apăra pereții de umezeală a mai fost pusă de specialiști77, iar existența
75 P. Stahl, Planurile caselor românești țărănești, în Muzeul Brukenthal Studii și
comunicări, 9/1958, p. 15.
76 loan Gode a, Monumente de arhitectură populară din N—V României, Oradea,.
1972, p. 16.
77 C. P e t r a n u. Monumente Istorice..., p. 14; G. Ionescu, Istoria. .
p. 41; V.
Vătășianu, Contribuții la studiul tipologiei..., p. 34
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Fig. 15. — Sisteme de fixare a căpriorilor
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Fig. 16. — Aruncătorile de apă la biserica din Chiraleș

a o serie de biserici la care lățimea pridvorului este foarte mică și
nu permite accesul în el decît cu greutate vine să întărească această
ipoteză.
Din cele prezentate mai sus rezultă că se poate urmări o evoluție
proprie a planurilor bisericilor de lemn românești, evoluție determinată
de problemele pe care le ridică materialul de construcție. Pentru stabi
lirea acestei evoluții este însă nevoie de cunoașterea tuturor bisericilor
de lemn românești păstrate pînă astăzi.
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THE PLANIMETRY EVOLUTION OF THE WOODEN CHURCHES IN
TRANSYLVANIA
Summary
The author presents, based upon the monuments preserved up to
date, some problems concerning the planimetry evolution of the wooden
churches in Transylvania, beginning with the simplest forms and con
tinuing with the most advanced ones.
Showing that the wooden churches of Transylvania belong to the
group of constructions made of horizontal longitudinal beams, the
author presents the basic elements of these buildings as well as the
technical problems of their stability, the resolving of which — by the
carpenters — has led to the appearance of some progressive phases,
encountered by the author in the countryside.
The simplest plan type is that composed of three square rooms
enclosed in a unitary rectangular plan — Type I — which is derived
from the plans of the peasants’ houses. The churches belonging to this
type do not differ from a peasant’s house but by the holly cross placed
on the roof and that is why they are very rarely preserved, In order
to distinguish such a church from the peasant common dwelling, the
joiners tried to evidence one of the rooms either by withdrawing its
walls compared with the rest of the construction, leading to a new
type of plan — Type II — composed of two rooms enclosed in a rectan
gular plan, to which a smaller room was added, or by adopting a
polygonal form.
The author derives Type II from Type I, establishing two progressive
phases: a) churches with only one wall of the altar withdrawn as com
pared to the construction line;
b) churches with both longitudinal walls of the altar withdrawn,
but the base beams and the upper beam frame („cununa“) of which are
of rectangular form and unic for the whole construction.
The appearance of the polygonal forms, caused by the need of
saving the long wooden beams, too raised some questions as to the
joining of the oblique walls with the longitudinal ones. The author pre
sents two evolutive phases: a) churches by which the walls of the nave
are extended in the altar and then joined with the oblique walls;
b) churches with rectangular base beams and with the oblique walls
of the altar erected in the Eastern part.
The author considers that the study of planimetry evolution of the
wooden churches in Transylvania could contribute to their localization
within the European wood architecture.
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MEȘTERII CONSTRUCȚIILOR MONUMENTALE
DE LEMN DIN SĂLAJ
1.0. Cei ce s-au ocupat de arhitectura de lemn din zona etnografică
Sălaj sau Țara Silvaniei, ori au neglijat complet să scrie despre făuri
torii acesteia, ori — dacă i-au amintit — au făcut-o de multe ori ero
nat1. Sînt apoi unii cercetători care afirmă că arhitectura monumentală
de lemn a Sălajului ar fi creată sub influența celei din Maramureș,
Lăpuș, Călata etc., fără a ținea seama de contribuția meșterilor sălăjeni
la crearea unor construcții în zonele amintite și că deci lucrurile s-au
petrecut tocmai invers de cum afirmă ei2. In cele ce urmează ne pro
punem să arătăm numele cîtorva meșteri din Sălaj care au realizat
arhitectură de lemn în locul lor de origine și în alte părți și prin aceasta
să arătăm că mai degrabă Sălajul a fost centrul de iradiere a arhitec
turii construcțiilor monumentale decît zonele învecinate.
2.0. Suprafața județului Sălaj a fost acoperită pînă tîrziu înspre
zilele noastre în proporție de 8/10 parte cu păduri. Era o adevărată
Țară a Silvaniei, dincolo de care se întindea Transilvania. Fiind o zonă
întinsă în care lemnul de lucru se găsea din belșug, Sălajul a avut în
toate vremurile specialiști de seamă în prelucrarea acestui material,
existînd chiar sate întregi specializate într-unul sau altul dintre obiec
tele ce se confecționează din lemn (mobilier, unelte agricole, obiecte
necesare gospodăriei și în industria casnică etc.)3.
Sălajul a avut însă întotdeauna și meșteri vestiți în construirea de
case și acareturi, precum și în construcții monumentale de lemn. Unii
1 Vezi de ex. : S z i n t e Gâbor, Kolozsmegyei fatemplomok (Biserici de lemn din
jud. Cluj), în A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztălyănak értesitôje, XIV, 1913, p. 1 — 32;
T. Jlorariu și colab.. Județul Sălaj, București, 1972.
3 Vezi de ex.: Debreczeni Laszlo, Kalotaszegi tornyok Szilăgyban (Turnuri din zona
Calatei în Sălaj), în Szilăgysăgi ref. naptâr az 1935 évre, Zălau, 1934; T. Bănățean u. Arta
populară din nordul Transilvanidei, f.l. 1969.
3 Leontin Ghergariu, Ocupații anexă ale populației din Sălaj în trecut, în A MET
pe anii 1968-1970, Cluj, 1971.
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Fig. 1. — Fragment din inscripția de la casa din Berbești

dintre aceștia au lucrat pînă departe de satul lor de origine. Nu avem
date prea multe în acest sens. Cele pe care le avem sînt suficiente
însă pentru a demonstra cele susținute:
Meșteri din Sălaj au lucrat pînă prin Maramureș, unde casa din
Berbești — azi dusă în Muzeul Satului din București — a fost construita
în 1775 de meșterul Pașcu din Sălaj, așa cum se vede din inscripția de
pe o grindă a casei: „Meșterul Pașcu de pe Sălaje se roga ca se-l pome
niți în sftele rugăciuni“ (fig. 1).
Sălăjenii Nicoară Feier din Agrij și Gheorghe Petran, probabil
tot de acolo, au construit în anul 1738 bisericile de lemn din Valea
Mare de Criș și cea din Valea Mare de Jos, ambele în județul Bihor4.
Tot din Sălaj, din localitatea Miluan, este și meșterul loan Miluonean, constructorul bisericii de lemn din Așchileu, jud. Cluj5.
2.1. Avînd meșteri constructori iscusiți, este foarte natural ca aceș
tia să facă și o serie de construcții în zona în care trăiau. Se pare că au
existat chiar cîteva sate în care unele familii s-au desprins de agricul
tură, dedicîndu-se în întregime arhitecturii de lemn și în special con
strucțiilor monumentale realizate din astfel de material. Așa sînt, de
exemplu, localitățile Agrij și Chendrea de unde cunoaștem numele mai
multor lucrători. Meșteri de aici sînt — în afară de cei amintiți mai
sus — și constructorii monumentalei biserici de lemn din Fildul de
Sus, una dintre cele mai frumoase și mai îndrăznețe construcții de
acest fel din țară (fig. 2). Pe ancadramentul ușii de intrare a acesteia
este următoarea inscripție cu cirilice: „Meșterii acestei sfinte biserici
Frenț Nicoară din Agrij și unul din Chendrea, A Petri Brudului fecior
Nicolae 1726“. Tot din localitățile acestea sînt și constructorii fostei
biserici de lemn din Ban (fig. 3), cum arată următoarea inscripție:
„Să să știe și aceasta, cine au fost meșteri aceștii sfinte biserici anume
Frenț Nicoară din Agrij, iară unul din Chendre a Petri Brudului ficior
Gligorie. Iară să să știe și aceasta cine au fost preut (. . .) bisericii aceștia
anume Popa Petru atunci vinit de la Fechetău (. . .) anul domnului 1726“.
Inscripțiile sînt interesante și din punct de vedere social. Din ele
desprindem că meseria de dulgher se moștenea din tată în fiu. De
exemplu Nicolae și Gligorie, feciorii lui Petre Brudu din Chendrea, au
învățat construirea de la părintele lor, care a fost și el meșter con
structor.
Din moment ce în Chendrea existau meșteri specializați în con
strucții monumentale de lemn, presupunem că ei au construit și biserica
* C. Petran u. Monumentele istorice ale jud. Bihor, Sibiu, 1931.
5 Szinte Gabor, o.c.
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Fig. 2. — Biserica din Fildu de Sus
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Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Fig. 3.

Biserica din Ban
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Fig. 4.

Biserica din Chendrea
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Fig. 5. — Biserica din Nadiș
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de lemn, din localitate (fig. 4), cu toate că nu avem inscripții în sensul
acesta.
Din Chendrea este și constructorul frumoasei biserici din Nadiș
(fig. 5), cum dovedește următoarea inscripție: „Biserica o au făcut
meșteru Georgie din Chendrea“.
O altă localitate în care au existat meșteri desprinși de agricultură
și specializați în arhitectura de lemn, trebuie să fi fost satul Brebi.
Locuitorii de aici aveau ca ocupație anexă confecționarea de unelte
agricole de lemn. între ei au fost și constructori de case și alte con
strucții de lemn. Pe cosoroaba prispei bisericii de lemn de aici este
următoarea inscripție: „1759 în aceasta vreme au făcut aceasta bise
rică. Meșteri au fost Breazu și Borzan Ionuț, fratele lui popa Dănilă“.
Acest preot este atestat ca existent în comună în conscripția din 1733 a
lui Inochentie Clain6.
Colaboratorul lui Ionuț Breaz, Ionuț Borzan pare a fi din localita
tea Borza, așa cum îl arată numele. Acesta, probabil, a lucrat cu un
an mai devreme la construirea bisericii de aici, în anul 1758.
Una dintre cele mai vechi biserici din Sălaj, cea din Bai ca — cum
apare din inscripția de pe ancadramentul ușii dintre naos și pronaos —■
este opera meșterilor Onuț și Simion: „Meșterii Onuț și Simion meșter
au făcut și au mutat“. Se pare din inscripție că ei sînt numai reconstructorii bisericii mutată aici din altă parte. S-ar putea însă ca ei să
fi construit biserica în alt loc și să o fi mutat gata făcută pe locul unde
au reconstruit-o. Se cunoaște că au existat meșteri care lucrau acasă
sau în pădure unde aveau lemnul la îndemînă și transportau construc
țiile gata fasonate și le reclădeau pe locul unde trebuiau ridicate7.
în comuna Letca sînt două biserici de lemn. Una este numită bise
rica „Iobagilor“ și este închinată Sf. Maria. Pe o grindă a peretelui de
sud a construcției este următoarea inscripție: „Aceasta sfîntă biserică
o au făcut Iacob Ionașcu și cu popa Văsîiu în anul domnului 1665 luna
martie ziua 11“.
Biserica din Sîrbi, o construcție frumoasă, are inscripție deasupra
ușii de intrare, care, fiind mîncată de vreme, nu se poate descifra. Cu
greutate am putut citi anul 1760 și numele Popfa) Achim, probabil
meșterul constructor al acesteia.
Dintre bisericile de lemn existente azi în Sălaj mai avem infor
mații că cea din Zalnoc a fost făcută de meșterul Petre și de iobagii
din sat din goroni tăiați din pădurea satului numită „Codrișor“8.
Alți meșteri constructori ai fostelor biserici din Sălaj al căror nume
îl cunoaștem din inscripții și documente sînt următorii:
Dumitru Donca care a construit fosta biserică din Chichișa. Dea
supra ușii de intrare a acesteia era inscripția: „Aceasta sfîntă biserică
6 Augustin Bune a. Statistica românilor din Transilvania în 1733, anexă la lu
crarea Episcopul Inocențiu Klein, Blaj, 1900.
’ K. Kos, Centrul de dulgheri Bedeciu, în Activitatea muzeelor, Cluj, 1956.
8 I. Butean — Bereanul, Biserica din Zalnoc, în Plugarul, Șimleul Silvaniei,
II, 1924, nr. 16.
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Fig. 6. — Biserica din Aleuș

o au făcut Donca Dumitru 1739 văleat“9. Meșterul Ioan Prodan a lucrat
la fosta biserică din Sîngeorzu de Meseș10. Biserica din Aleuș (fig. 6)
a fost construită de Popa Ioan din Coznici. Meșterul Popa Toader a
făcut biserica din Vălcău de Jos (fig. 7) și probabil și pe cea din Vălcău de Sus. La intrarea bisericii din Vălcău de Jos am mai putut des
cifra următorul fragment din inscripția cu chirilice: „Meșteri de la
temeiu acești sfinte beserici Popa Toader . . .“ Biserica din Camăr a fost
9 Șematismul veneratului cler al arhidiecezei .. . . pe anul 1900, Blaj, 1900, p. 281.
10 Ibid., p. 157.
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Fig. 7. — Biserica din Vălcău de Jos
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construită de Alexa Mocan11, iar biserica din Bulgari a fost acoperită
cu șindrilă la renovare de un oarecare Lazăr meșteru așa cum se vede
din inscripția gravată pe o grindă: „Cîndu o sindilitu 1783 Lazaru m.“
(fig- 8)între meșterii bisericilor din Sălaj se numără și Vasile Nicula Ursu
supranumit Horea, conducătorul marii răscoale țărănești din 1784 din
Transilvania. Horea în vremea cînd se ascundea de furia grofilor a
trăit la Ciucea și prin satele din jur. El a lucrat cu ortacii lui, probabil
dulgheri din partea locului, frumoasa biserică de lemn din Cizer (fig. 9),
așa cum se constată dintr-o inscripție gravată cu litere chirilice într-o
grindă deasupra cununii peretelui de nord a naosului: „Lucrat Ursu H“
(fig. 10). Biserica aceasta, azi mutată în secția în aer liber a Muzeului
etnografic al Transilvaniei, este un adevărat monument de artă popu
lară realizat cu deosebită pricepere și măiestrie12.
2.2. Acestea sînt cele cîteva nume de meșteri ai bisericilor de lemn
din Sălaj despre care avem cunoștință. Puține cum sînt, ele își au
totuși importanța mai întîi pentru stabilirea caracterului național al
construcțiilor pe care le-au realizat.
Meșterii bisericilor de lemn din Sălaj erau țărani agricultori ca
ocupație principală și aveau obiceiurile, mentalitatea, idealurile, cu un
cuvînt factura sufletească a clasei sociale din care făceau parte. Fiind
țărani, ei au operat în realizările lor cu imagini, cu forme și cu mijloace
artistice pe care le cunoaște și iubește poporul, reflectînd în arhitectura
pe care au creat-o nu idealuri estetice izolate și singulare, ci gustul și
concepția despre frumos în arhitectură a oamenilor muncii ai căror fii
erau. Tocmai în faptul că arhitectura noastră țărănească s-a menținut
pe o linie pur populară rezidă importanța ei, întrucît — fiind creată de
oameni din popor — reflectă specificul ei național. Ea este rezultatul
creșterii conștiinței estetice a populației băștinașe care a creat-o, a
adaptat-o condițiilor specifice vieții ei și a transmis-o din generație în
generație, de la epocă la epocă.
2.3. în altă ordine de idei, împrejurarea că meșterii bisericilor de
lemn din Sălaj au lucrat în diferite părți, pînă departe de locul lor de
baștină, a contribuit din plin la unitatea tipologică care caracterizează
bisericile românești de lemn. Circulînd în diferite ținuturi, ei au dus
din satul sau ținutul lor în alte părți anumite metode de construire și
ornamentare, aducînd în schimb de acolo unele împrumuturi pe care le-au
aplicat în construcțiile din ținutul lor. Acest fapt explică, în parte, con
cepția artistică unitară care stă la baza arhitecturii monumentale de
lemn, a planurilor, a structurii și sistemului comun de decorație a lor,
11 D io ni s ie Stoica și Ioan P. Lazăr, Schița monografică a Sălajului,
Șimleul Silvaniei, 1908, p. 217.
12 Vezi descrierea mai pe larg a bisericii la Valeriu Butur ă. Un monument al arhi
tecturii populare transilvănene. Biserica de lemn din Cizer, în AMET pe anii 1959—1961, Cluj,
1963.
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Fig. 9. — Biserica din Cizer

factori care le încadrează între monumentele de același fel din Tran
silvania, fără însă a le identifica cu acelea.
3.0. Vorbind despre meșterii construcțiilor monumentale de lemn
din Sălaj credem că este cazul să facem și cîteva considerații sumare
asupra operei lor, în special în ceea ce privește planul, vechimea, mate
rialul, tehnica și ornamentarea construcțiilor:
3.1. Ținînd seamă de elementele planimetrice, toate construcțiile
de lemn din Sălaj create de meșterii amintiți mai sus formează un sin
gur tip. Este tipul bisericii sală.
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Fig. 10. — Inscripția meșterului girant al bisericii din Cizer

Ca evoluție toate variantele acestea trebuie reduse la un arhetip
care prezintă o analogie completă cu casa țărănească. Acest arhetip este
compus din două încăperi: pronaos și naos corespunzător tindei și came
rei casei țărănești. în naos a fost așezată inițial și masa de altar, fiindcă
în vechime sanctuarul nu era izolat de credincioși. Cînd, mai tîrziu,
în evul mediu, conform concepțiilor religioase ale vremii biserica a fost
împărțită în trei compartimente: pronaos, naos și absidă, dar și pe
măsură ce a crescut numărul locuitorilor din diferite localități, cînd s-a
pus problema rezolvării spațiului pentru a putea cuprinde pe credin
cioși, credem că mărirea s-a făcut prin adjuncția absidelor de diferite
forme la tipul bisericii casă, iar mai apoi s-a adăugat și turnul, fapt
care a rezolvat și problema monumentalizării construcției pentru a o
deosebi de construcțiile profane, lucru spre care a tins de la o vreme
poporul. Aceasta s-a făcut tîrziu, prin secolul al XV—XVI-lea, conco
mitent cu reconstruirea unor biserici, respectiv cu construirea unora
noi. De atunci avem tipurile actuale la planurile bisericilor din Sălaj.
Planurile bisericilor construite de meșterii de care am vorbit sînt
de patru tipuri (fig. 11):

Fig. 11. — Planurile bisericilor despre meșterii cărora vorbim
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Tipul I este format din două dreptunghiuri, unul mai mare care
cuprinde pronaosul și naosul și altul mai mic, aproape patrat care cu
prinde absida.
Tipul II are absida nedecroșată, cu trei laturi.
Tipul III are absida decroșată, de forma poligonului.
Tipul IV se deosebește de cel precedent prin faptul că are și pro
naosul de formă poligonală.
In cadrul fiecărui tip există variante create de faptul că unele
construcții au pridvor pe una sau mai multe laturi.
Ca dimensiuni construcțiile de care ne ocupăm sînt mici. Ele nu
depășesc în lungime 11 m, în lățime 4,5 m, iar înălțimea pereților 2 m.
Ca vechime, nici una dintre construcții nu depășește secolul al
XVII-lea.
Peste pereții construcției din bîrne cioplite cu mîna este așezat
acoperișul foarte înalt și cu streașină mult ieșită în afară.
Construcția acoperișului se sprijină pe cosoroabele („cununi“) care
încheie pereții.
în interior, construcțiile au învelitori diferite pentru cele trei com
partimente. Pronaosul este tăvănit. în naos se găsește o boltă cilindrică,
iar în absidă învelitoarea este de formă cilindrică încheiată cu o semicalotă.
Turnul este așezat în toate cazurile la capătul de vest al construcției
și este format dintr-o prismă paralelipipedică care se sprijină pe grin
zile tavanului din pronaos. Deasupra turnului se înalță un coif, în majo
ritatea cazurilor, foarte zvelt, cu baza piramidală pe plan patrat sau
octogonal.
3.2. Bisericile create de meșterii amintiți merită să fie studiate
însă nu numai pentru valoarea lor istorică și etnografică, ci și pentru
valoarea lor artistică. în arhitectura populară încadrarea construcției în
peisajul înconjurător, apoi problema rapoartelor și proporțiilor între
părțile componente și, în sfîrșit, decorul sînt elemente prin care creatorii
de arhitectură caută să dea construcțiilor elemente de înfrumusețare.
Ținînd seama de elementele acestea constatăm că bisericile despre care
vorbim, ca de altfel și toate bisericile de lemn din Sălaj, se încadrează
într-un mod corespunzător cerințelor respective. Așezate de obicei pe
un loc mai ridicat decît vatra satului, pe o colină sau pe un deal, cu
silueta lor înaltă și zveltă, și cu decorul lor artistic, domină parcă în
treg satul, completîndu-i aspectul, căruia îi imprimă o notă caracte
ristică de simetrie și armonie. In ceea ce privește rapoartele și pro-
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Fig. 12. — Funia care înconjoară clădirea: a) la biserica din Chendrea; b) la biserica

din Cizer; c) la biserica din Ban.

Fig. 13. — Fragment din pridvorul bisericii din Chendrea.
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porțiile dintre diferitele părți componente ale acestor construcții,
constatăm că între ele există un echilibru și o armonie perfectă care
produc asupra ochiului spectatorului efecte remarcabile de frumos și
plăcut.
Dar marea măiestrie artistică a meșterilor populari și pasiunea lor
pentru frumos au dus și la crearea de variate elemente ornamentale ale
detaliilor, realizînd, prin formele decorative întrebuințate, adevărate
monumente de artă populară. Valoarea principală artistică a construc
țiilor făcute de ei o formează decorurile cioplite, dăltuite sau trafora te
pe care le-au întrebuințat pentru înfrumusețarea bisericilor. Iată cîteva
din părțile clădirii care sînt ornamentate și varietatea modelelor deco
rative:
Aripile care sînt formate din bîrnele pereților la încheieturi și
care sînt tăiate în ordine descrescîndă. Pe lîngă rolul tehnic de console

Fig. 14. — Fragment din pridvorul bisericii din Vălcău de Jos.
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C

Fig. 15. — Fragmente de chenare de uși: a) Vălcâu de Jos; b) Chendrea;

c) Vălcău de Sus.

acestea îndeplinesc și un pronunțat rol decorativ, între altele și prin
faptul că au capetele tăiate în diferite forme.
Funia răsucită care înconjoară de jur împrejur clădirea, împărțind-o
în exterior în două zone aproape egale (fig. 12). Mult întrebuințat ca
element ornamental în arhitectura bisericească românească, este un
decor întîlnit la toate bisericile și nu numai la pereți, ci la toate părțile
ornamentate prin cioplit sau dăltuit (chenare de uși, de ferestre, stîlpi,
arcdublouri etc.).
Farmecul și pitorescul bisericilor îl fac și pridvoarele. Stîlpii la
toate bisericile cu pridvor sînt frumos ornamentați cu bogate motive
decorative. Ei sînt ciopliți, sculptați și încrestați cu multă migală într-o
foarte mare varietate de forme (fig. 13). Caracteristic pentru biserici
este faptul că la foarte multe stîlpii pridvoarelor sînt legați între ei
prin arcad.e (fig. 14). Pridvoarele acestea le încadrează între bisericile
de lemn din nordul și nord-vestul Transilvaniei.
Chenarele ușilor formează, pe lingă pridvoare, unul dintre orna
mentele cele mai impresionante la bisericile de lemn. Acestea au dife-
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rite motive ornamentale. Cel mai frecvent motiv este funia răsucită
care nu lipsește aproape la nici unul din chenare. Întîlnim apoi benzi
formate din motive geometrice (triunghiuri, zigzaguri, dintele de fie
răstrău, rozete, cruci, stele etc.) (fig. 15). Fără îndoială unele dintre
chenare ne amintesc de stilurile din arhitectura cultă. Ele nu sînt însă
imitații servile, ci adaptări la materialul lemnos și la concepțiile despre
frumos ale poporului nostru.
Adăugind la acestea ornamentele de la acoperiș, de la turnuri, de
la arcdublouri ne putem face o imagine despre frumusețea artistică a
construcțiilor monumentale din lemn create de meșterii din Sălaj.
4.0. Am schițat în cele de mai sus cîteva probleme în legătură cu
arhitectura unor monumente dintr-un ținut puțin studiat pînă azi avînd
o individualitate a lor bine conturată. Construcțiile acestea sînt o dovadă
a zestrei cu care poporul nostru a intrat în ansamblul arhitecturii euro
pene, fapt care merită să fie remarcat și subliniat.

Leontin Ghergariu

THE MASTER JOINERS OF THE MONUMENTAL CONSTRUCTIONS
IN SALAJ
Summary

In his paper, the author shows that the District of Sălaj always
had Roumanian master joiners in building the wood architecture. They
worked in other areas, too (Bihor, Călata, Cluj, Maramureș). Hence, the
statement of some ethnographers, that the monumental wood architec
ture of Sălaj is not performed by Roumanian joiners, is false.
Also wrong is the opinion of some research workers who state that
the monumental wood architecture in Sălaj is created under the in
fluence of the neighbouring areas. Taking into consideration that joiners
born in Sălaj also worked in other places, the facts are inverted.
After listing names of master joiners and the localities where they
have worked, the author makes a short survey of the techniques and
artistic skill with which the mentioned joiners created the monumental
wooden constructions.
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SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ÎN LOCUINȚA ȚĂRĂNEASCĂ
DIN ȚARA LĂPUȘULUI
Stăvechi ținut, locuit de populație românească, Țara Lăpușului este
așezată într-o zonă depresionară la poalele Țibleșului, fiind străjuită în
partea de sud și închisă ca o cetate de culmea Brezei.
Constituită din timpuri străvechi ca unitate cu caractere proprii
bine definite, Țara Lăpușului păstrează pînă în zilele noastre forme de
viață tradițională, care numai cu greu mai pot fi surprinse în alte
părți ale țării.
Așezările rurale au fost cuprinse în decursul veacurilor trecute în
unități politico-administrative diferite, fapt ilustrat în arhitectura locu
inței și a interiorului.
La mijlocul secolului al XV-lea o parte din acest teritoriu aparținea
cetății Ciceului, cedat moldovenilor împreună cu Cetatea de Baltă în
urma înfrîngerii lui Matei Corvin la Baia1. Urmare a evenimentelor
care s-au desfășurat în secolele următoare, aceste sate au fost incluse
în două comitate diferite: Dobîca și Sătmar. Tot la Sătmar vor trece
în 1926, cu ocazia reformei administrativ-teritoriale și satele din fosta
plasă Copalnic care aparținuse mai înainte de Dobîca2.
în strînsă legătură cu natura solului și subsolului, locuitorii din
Țara Lăpușului s-au îndeletnicit în egală măsură cu agricultura, creș
terea vitelor și lucrul la pădure.
Așezările sînt risipite pe coastele dealurilor sau adunate de-a lun
gul văilor și drumurilor. în arhitectură se păstrează încă mai multe
tipuri de case. Printre acestea întîlnim încă destule case construite din
bîrne rotunde de fag, lipite și văruite la îmbinarea lor ca și în jurul
1 Șt. Meteș, Moșiile domnilor și boierilor din Țările Române în Ardeal și Ungaria, Arad,
1925, p. 25 ; V. Motoga , Relațiile dintre Moldova și Ardeal în secolul XVI, Dej, 1928 ; Ș t.
Meteș, Contribuții nouă privitoare la voevozii români din Ardeal si Părțile ungurești în sec.
XVI-XVIII, Cluj, 1922, p. 2-3.
s V. Meruțiu, Județele din Ardeal și din Maramureș pînă în Banat, în Lucrările
Institutului de Geografie al Universității din Cluj, 1929, V, p. 29 — 35.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

276

Georgeta Stoica, Corneliu Mirescu

ferestrelor, cu acoperiș înalt de paie sau șindrilă, în funcție de vechimea
construcției. Planul locuinței a suferit de-a lungul timpului modificări,
atît în ce privește numărul încăperilor cît și al dispoziției și funcției lor.
Dacă planul cu o singură încăpere a dispărut din ultimele decenii ale
secolului trecut, planul compus din casă și tindă a fost preponderent
timp de aproape două veacuri, fiind întîlnit pînă în zilele noastre.
Aproape concomitent sau într-o perioadă puțin distanțată în timp se
întîlnește în Țara Lăpușului și locuința formată din „casă“, tindă și
cămară. Odată cu introducerea unor noi materiale de construcție are
loc și diversificarea planului locuinței. Se generalizează casa cu tîrnaț
închis și stîlpi în față — uneori o „firigore“ ce amintește pridvorul case
lor moldovenești sau argeșene. Numărul camerelor este în continuă
creștere, patru-cinci încăperi, dispoziția lor este variată, funcția încă
perilor diferențiată.
în casa cu cameră și tindă, prima era folosită pentru locuit și
pentru pregătirea hranei iar cea de-a doua, tinda rece, îndeplinea func
ția de cămară. La planurile mai evoluate, cu trei încăperi, tinda devine
cameră de trecere iar camera nou construită este folosită ca depozit
pentru alimente.
Ca și în exterior, arhitectura interiorului locuinței din Țara Lăpu
șului se prezintă din punct de vedere al structurii foarte unitar.
Plafoanele încăperilor sînt construite cu grinzi aparente dispuse
perpendicular față de pereții longitudinali, susținute de „meștergrindă“
care traversează întreaga construcție. Pereții lipiți cu lut sînt văruiți cu
alb iar pardoseala este realizată din pămînt bătut. Ferestrele caselor
vechi au dimensiuni reduse
0,50x0,60 m — lăsînd să pătrundă
foarte puțină lumină în interior.
întîlnim în toate satele la un anumit plan de locuință aceeași orga
nizare a elementelor fixe: cuptorul, patul, masa, lavițele și culmea.
în ansamblul arhitecturii interiorului, sistemul de încălzit consti
tuie un element de maximă greutate.
în istoria civilizației, progresul realizat prin folosirea focului ca
mijloc de preparare a hranei, de încălzire a locuinței și în același timp
ca sursă de lumină în jurul căruia a gravitat întreaga viață familială,
a fost de o importanță covîrșitoare. Indiferent de epocă, de regiune sau
de modul în care a fost folosit, focul este prezent în toate locuințele
omenești.
De la vatra liberă și pînă la sistemele de încălzit și preparat ali
mentele folosite în zilele noastre, omul a parcurs un drum lung pe
calea perfecționării acestei cuceriri deosebite. Folosirea tot mai efi
cientă a focului prin utilizarea unor sisteme care să permită extinderea
suprafețelor de iradiere a căldurii sau amenajarea în mai bune condiții
a locului pentru prepararea hranei a fost rezolvată diferențiat, în funcție
de stadiul dezvoltării tehnicii și de condițiile economice și geograficoclimatice ale regiunii.
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Continua perfecționare a sistemelor de încălzit are loc simultan
cu dezvoltarea locuinței3, ca urmare firească a preocupării permanente
pentru lărgirea spațiului manifestată de grupul familial în scopul rea
lizării unui confort sporit. Soluțiile adoptate, diferite de la o zonă la
alta, marchează etape pe calea folosirii celor mai potrivite sisteme de
încălzire și de preparare a hranei la condițiile specifice în care au apărut
și s-au dezvoltat. Privite din această prespectivă, sistemele de încăl
zire a locuinței constituie documente de viață a diferitelor comunități
umane, fiind menite să contribuie la cunoașterea modului de trai, sta
diului de civilizație, specificului locuinței.
în Țara Lăpușului fiecărui tip de locuință îi corespunde un sistem
de încălzire specific, dispus într-un anumit loc în cadrul încăperii. Sis
temele de încălzire a locuinței caracteristice zonei sînt în general con
strucții masive, cu mai multe componente (vatră, cuptor, cotlon, torlopăț) dispuse în funcție de scopul pentru care au fost create: loc pentru
prepararea alimentelor, cuptor pentru copt pîine, mijloc de încălzire
și uneori chiar loc pentru dormit. Cuptoarele cele mai vechi,
cu forme neregulate datorită materialului din care sînt confecționate
— pămînt bătut cu multe straturi de lipitură deasupra ca și cele mai
noi, confecționate din cărămidă cu forme mai geometrizate, au fost
construite fie de meșteri specializați, fie de săteni mai îndemînatici.
Cel mai arhaic mijloc de încălzit și preparat alimentele este vatra
liberă. în casa specifică zonei Lăpușului, vatra liberă, ca loc amenajat
permanent într-o anumită încăpere, nu se mai păstrează de multă vre
me. Se întîlnește doar în mod incidental în tinda caselor de tip arhaic,
fără să aibă o amenajare specială, fiind folosită cu totul sporadic, mai
ales în timpul verii.
Locuința cea mai veche păstrată încă într-unele sate din Țara Lă
pușului, tipică pentru o perioadă ce merge în urmă cu circa 200 ani,
cuprinde în plan o tindă rece și o cameră de locuit. „Cuptorul cu șăs“
specific acestei locuințe, de dimensiuni mari, construit în „casă“ în col
țul format de peretele longitudinal al locuinței și peretele despărțitor
al celor două camere, ocupă aproape un sfert din încăpere.
Din punct de vedere structural acest sistem se încadrează în aria
mai largă a cuptorului cu vatra dispusă în față și hotă susținută4. Atît
vatra cît și cuptorul sînt construite pe un postament masiv, înalt de
circa 0,50 m. înconjurînd cele două laturi libere ale postamentului, —
neadosate la perete — în fața vetrei se află întotdeauna o banchetă for
mată dintr-o scîndură groasă, cu picioare bătute în pămînt numită leicioară sau prepiic5. Cuptorul are de cele mai multe ori formă patrată,
3 G. Stoica, Système de chauffage de l’habitation paysanne chez les roumains. Etudes
d’ethnographie et de folklore au VIIe Congrès International des Sciences Anthropologiques et
Ethnologiques, Bue., 1965, p. 103.
4 T. Bănățean u. Types d' dires dans les villages roumains d’une région marécageuse
du Danube, Ethnographica, II, 1960, Brno, p. 82 ; G. Stoica, op.cit., p. 106.
5 Informații cu privire la unele denumiri ale părților componente ale cuptorului amprimit și de la tov. Silvia Zderciuc.
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la cel mai vechi tip laturile lui înaintează pînă la marginea postamen
tului, formînd astfel pereții vetrei propriu-zise. La circa 0,60 m de la
marginea postamentului se construiește perpendicular un perete interior
în care este lăsată o deschidere ce formează gura cuptorului. Partea de
deasupra, denumită și „mute“ se montează pe o întăritură de lemn cu
un strat gros de lut deasupra. Fumul se evacuează printr-un coș mai
larg la partea inferioară și mai strimt la partea superioară denumit „cor
fă“ care pornește de deasupra vetrei, se ridică în sus trecînd peste cup
tor și conduce fumul în tindă. Pentru a împiedica eventualele incendii
provocate de acest sistem de evacuare a fumului, în tindă se constru
iește o boltă din scînduri groase lipite cu lut, numită „babă“.
La cuptorul descris mai sus apare adesea alături de vatră și o des
chidere circulară folosită pentru uscat unele piese vestimentare în timpul
iernii, denumită „tolopăț“. Acest adaos al vetrei, întîlnit la cele mai
vechi forme de cuptoare, este foarte caracteristic zonei Lăpușului și
apare foarte rar în alte zone ale țării.
Un alt tip de locuință cuprinde în plan în afară de tindă și „casă“ o a
treia încăpere, așezată de cealaltă parte a tindei, cu funcție de cămară6.
Așa cum remarcam la început, odată cu dezvoltarea planului locuinței
se petrece și o îmbunătățire a sistemului de încălzit. Alături de cup
torul propriu-zis, făcînd parte integrantă din acesta, apare un fel de cot
lon special amenajat pentru fixarea unei căldări de fiert cartofi, mă
măligă sau alte produse alimentare. Cotlonul — foarte răspîndit în
comuna Cupșeni și satele din jur — este realizat prin coborîrea capacului
corfei de captare a fumului într-unul din colțurile vetrei. Concomitent
are loc și o extindere a cuptorului prin construirea unei părți semisfe
rice în tindă ce comunică direct cu instalația din „casă“ printr-o spăr
tură făcută în peretele despărțitor al celor două încăperi. Adăugarea
cotlonului și prelungirea cuptorului în tindă — ca :.n Țara Oașului — a
schimbat aspectul exterior al instalației; din punct de vedere structural
rămîne însă aceeași.
în cadrul acestui tip de casă pe linia preocupării continue de creș
tere a. spațiului afectat locuirii, are loc în 80% din cazuri o schim
bare a locului ocupat inițial, de cuptor, respectiv strămutarea lui din
„casă“ în tindă, fenomen petrecut și în alte zone ale Transilvaniei7.
Schimbarea locului, duce ca o consecință firească și la schimbarea func
ției — cuptorul din tindă este folosit de acum înainte în primul rînd
ca instalație pentru gătit și pentru copt pîine, în timp ce un alt sistem
de încălzire, soba cu plită, „fiteul“, îi ia locul în camera de locuit. în
interiorul locuinței cu tindă caldă, locul cuptorului este luat de un
blidar sau de o ladă de zestre.
• R. V u i a. Le village roumain de Transylvanie et du Banat, în La Transylvanie, Bue.
1938, p. 768.
7 T. Bănățean u, op.cit., p. 90.
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In cadrul celui de al treilea tip de locuință caracteristic zonei Lăpușului, care cuprinde în plan tindă și două camere, se petrece o schim
bare în ceea ce privește materialul de construcție a cuptorului și o mo
dificare a pereților laterali ai vetrei. Cuptoarele încep să se construiască
din cărămidă și din această cauză forma lor este mai regulată. Pereții
laterali nu mai înaintează pînă la marginea postamentului ci rămîn la
nivelul gurii cuptorului. Partea de deasupra vetrei și corfa sînt susținute
printr-un stîlp de lemn sau de metal, ceea ce dă mai multă sveltețe
întregii construcții. Nici în acest caz structura cuptorului nu se schim
bă, forma liui amintind foiamte bine pe aceea ia cuptoarelor din nordul
Moldovei8. Hornul acestui cuptor nu mai conduce fumul în tindă ci direct
către pod. Pentru a feri acoperișul de scîntei, hornul care se ridică cu
circa 0,40 m deasupra plafonului, este închis în partea de sus, iar fu
mul se evacuează printr-o deschidere laterală de formă patrată sau
dreptunghiulară.
Deși mai rar, apare în cadrul acestei locuințe și o altă variantă a
cuptorului prezentat mai sus la care corfa se lărgește devenind aproape
patrată, cu latura de circa 1 m și ridicată în același timp mult deasupra
vetrei. Postamentul pe care este așezată întreaga construcție a cupto
rului coboară la aproape 0,30 m iar „leicioara“ din fața vetrei dispare.
Considerăm această variantă ca o influență venită din Țara Oașului un
de cuptorul de acest tip a fost foarte răspîndit.
în prezent cuptorul de mari dimensiuni caracteristic locuinței țără
nești din zona Lăpușului este pe cale de dispariție. El se păstrează nu
mai în casele bătrînești pentru care a fost creat, în locuința nouă fiind
înlocuit definitiv de soba din cărămidă cu plită. Ca o compensație, apare
în curte sub forma unei construcții separate, cuptorul pentru pîine, ri
dicat pe un postament din chirpici. Forma lui este asemănătoare cu a
celor din alte părți ale țării. întreaga construcție, apărută și în legă
tură cu unele schimbări petrecute în alimentația locuitorilor — crește
rea consumului de pîine — este adăpostită sub un acoperiș de șindrilă
în două ape, fixat pe patru stîlpi înfipți în pămînt.
Urmărind evolutiv diferitele sisteme de încălzit din cadrul locuin
ței, întîlnim într-o perioadă de circa 200 de ani un singur tip de cuptor
căruia i s-au adus pe parcurs diferite îmbunătățiri ce au dat naștere
mai multor variante, fără schimbarea structurii, care se încadrează în
aria mai largă a cuptorului cu vatră și hotă susținută de pilaștri.
Privind în ansamblu procesul de conservare a sistemelor tradițio
nale și dinamica transformărilor petrecute, ca urmare a mutațiilor sur
venite în toate aspectele vieții satelor din Țara Lăpușului, constatăm
că procesul de transformare a început de la marginea zonei, cucerind
treptat, treptat, teren către interior. Astfel, cele mai arhaice sisteme se
păstrau încă acum 10 ani în proporție însemnată, în satele aflate în nu
cleul bine conservat al zonei și anume: Ungureni, Cupșeni, Costeni, Li8 R. Vuia, op.cit., p. 765; B. Zderciuc , Tilișca, un sat din Mărginimea Sibiu
lui, Buc., 1963, p. 32.
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botin, Rogoz, Lăpuș. în proporție mai mică se păstrau încă forme ar
haice de încălzire și de preparare a hranei, vetre libere în tindă sau cup
toare cu „șăs“ în satele Suciu de Jos, Suciu de Sus, Groși, Larga, Ră
zoare și Cufoaia, ceea ce indică o unitate desăvîrșită a zonei din acest
punct de vedere în trecut.
în cadrul acestei unități două grupuri de așezări se înscriu ca excepții
și anume: Borcut, Dumbrava și Stoiceni, pe de o parte și Strîmbu și Poia
na Botizei pe de altă parte. Aceste așezări au intrat mai de timpuriu în
relații de schimb cu mediul urban, respectiv Tîrgu Lăpuș și Băiuț, in
fluențe asupra lor exercitînd și existența băilor de la Stoiceni în seco
lul trecut — pentru primul grup de sate — sau dezvoltarea activității
miniere la Băiuț, care a antrenat un proces de migrare de populație spre
această așezare fie din Transilvania, fie din restul imperiului austro-ungar. Așa se explică poate și origina satului Poiana Botizii, format din
roirea unor așezări maramureșene. Aici sistemele de încălzit precum și
întreaga organizare a interiorului amintesc zona de baștină.
Cu toate transformările ivite pe parcurs, în funcție de condițiile
specifice de dezvoltare a diferitelor sate, sistemele de încălzit și de pre
parat hrana din Țara Lăpușului se încadrează în ansamblu în aria de
răspîndire mai largă, care depășește limitele țării, a cuptorului cu hotă
susținută de pilaștri.
Urmărind evolutiv diferitele sisteme de încălzit pe o perioadă de circa
200 de ani, întîlnim în casa țărănească din Lăpuș un singur tip de cup
tor căruia i s-au adus pe parcurs diferite îmbunătățiri. Aceste adaosuri
au dat naștere mai multor variante, în cadrul cărora structura construc
țiilor rămîne aceeași.
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Fig. 2 — Cuptor din comuna Cupșeni
1. pdepiic; 2. vatră; 3. corfă; 4. munte; 5. țeghe
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Fig. 3 — Cuptor din comuna Cupșeni, satul Costeni
1. prepiic; 2. vatră; 3. tolopăț pentru uscat îmbrăcămintea;
4. mute; 5. corfa cuptorului; 6. teghe
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Fig. 5. — Cuptor cu „șăs“ din comuna Cupșeni, satul Ungureni

1. horn; 2. corfă; 3. mute; 4. vatră; 5. gura cuptorului;
6. Iăicioară; 7. știm; 8. căldare
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Cuptor cu „șăs“ din comuna Suciu de Sus
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7. — Cuptor cu „șăs“ din comuna Lăpuș
prichici; 2. laviță; 3. vatră; 4. corfă; 5. horn
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Fig. 8. — Cuptor pentru pîine din comuna Suciu de Sus
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SYSTEMES DE CHAUFFAGE DE L’HABITATION PAYSANNE
DU „PAYS DE LĂPUȘ“
Résumé

Dans l’ensemble de la structure de l’intérieur de la demeure pay
sanne, les systèmes de chauffage représentent un élément très impor
tant, constituant de véritables documents sur la vie des differentes
communautés, leur mode de vie, leur degrés de civilisation ainsi que
sur le spécifique de leurs maisons.
Au „Pays de Lăpuș“ (district de Maramureș) à chaque type de mai
son correspond un système de chauffage, toujours disposé au même endroit
de la chambre. On trouve dans cette zone, en général, des constructions
massives à plusieurs componentes (âtre, four, poêle, niche) disposées
selon leur fonction: cuissons des aliments, du pain, élément de chauf
fage, et parfois même endroit pour dormir.
Les anciennes maisons du „Pays de Lăpuș“ ne gardent plus que
rarement, dans l’entrée, l’âtre libre, sporadiquement utilisée.
Le plus ancien type de demeure existant, conserve encore un four
à grandes dimensions, construit dans la chambre. Dans d’autres mai
sons, on trouve ce four à coté de la cheminée et d’une orifice circulaire,
qui sert au séchage de certaines pièces vestimentaires.
Durant la seconde moitié du XIXe, dans les maisons à plan évolué,
à coté du four et faisant corp commun avec lui, se trouve une niche
spécialement ammenagée pour y fixer le chaudron ou l’on cuit les
pommes de terre. L’annexion de cet élément et la prolongation du four
dans l’entrée changent l’aspect extérieur de l’installation.
A la suite des recherches sur l’évolution des differents systèmes de
chauffage, le long d’une période d’environ 200 ans, les auteurs arrivent
à la conclusion qu’il n’a existé dans cette zone qu’un seul type de four,
à plusieurs variantes, type qui s’encadre comme structure dans une
surface de diffusion dépassant les frontières de notre pays: celui du
four à hotte soutenue par des piliers.
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ILLUSTRATIONS
Four, commune Cupșeni
Four, commune Cupșeni
Four, commune Cupșeni, village Costeni
Four, commune Cupșeni, village Ungureni
Four, commune Cupșeni, village Ungureni
Four, commune Suciu de Sus
7. — Four, commune Lăpuș
8. — Four à cuir le pain, commune Suciu de Sus
9. — La carte de la zone „Pays de Lăpuș“
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ASPECTE ACTUALE ALE PÄSTORITULUI DE CÎMPIE
ÎN BANAT
Cercetarea etnografică a ocupațiilor din trecut, în special a păstoritului, s-a bucurat de o atenție deosebită. Ea s-a rezumat însă la un
studiu minuțios al tipurilor de păstorit legate în primul rînd de zonele
montane și submontane, și foarte puțin asupra zonelor de cîmpie, re
giuni predominant agricole.
Caracterul complex al economiei sătești arată că oricît de intensă
va fi fost viața pastorală în trecut, aceasta nu poate fi despărțită de
agricultură sau de alte ocupații, cu care de fapt formează o unitate orga
nică, adaptată la condițiile economice și naturale ale regiunii respec
tive. Astfel, păstoritul agricol local, în special cel din zonele de cîmpie,
nu numai că a fost cel mai răspîndit tip, dar el s-a aflat în cea mai
strînsă legătură cu ocupația de bază a poporului român — agricul
tura ■—■ cu care s-a dezvoltat de altfel într-o strînsă interdependență.
Păstoritul agricol local, reprezintă o activitate complementară, menită
să asigure locuitorilor satelor din cîmpie cantitățile necesare de brînză,
lapte, lînă, și piei, și nu în ultimă instanță „tîrlitul“ sau îngrășarea na
turală a terenurilor destinate culturilor agricole.
Dar activitatea pastorală din trecut a suferit numeroase transfor
mări specifice vieții economice și sociale noi, socialiste, care se reflec
tă în primul rînd în aspectul actual al păstoritului, evidențiind astfel
corelația dintre tradiție și înnoire. Iată de ce am considerat mai mult
decît necesar să acordăm atenția cuvenită păstoritului actual din zonele
de cîmpie ale Banatului, studiul de față prezentînd continuarea unor cer
cetări întreprinse anterior, din care, unele rezultate au fost deja publi
cate.
Cîmpia Banatului a constituit de la sfîrșitul levantinului și în tot
timpul cuaternarului o arie subsidentă locală, un ținut aproape numai
de mlaștină, în cadrul căreia divagarea cursurilor de apă și despletirile
rîurilor au făcut din acest teritoriu în trecut un domeniu al pescuitului
și vânătorii. Abia după drenările, canalizările și defrișările începute din
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a doua jumătate a sec. al XVIII-lea și continuate pînă în secolul nostru,
cîmpia devine o zonă propice dezvoltării și extinderii agriculturii și, le
gat de acestea, a creșterii animalelor.
Despre un păstorit tradițional credem că se poate vorbi aici, mult
mai tîrziu, decît la munte. Cert este însă că această arie a constituit
o zonă de iernat a turmelor transhumante venite din Mărginimea Si
biului sau Munții Apuseni.
Folosind Valea Mureșului, ,,ciopoarele“ mărginenilor au iernat pî
nă nu demult în împrejurimile localităților Deta, Tormac, Ui var, Săcăfez. Beregsău, Cărpiniș, Cemeteaz, Pischia, Vinga, Mailat, Variaș, Bulgăruș și Cenad.
Climatul blind din Banat, cu ierni ușoare și de durată mai scurtă,
este de asemenea favorabil creșterii animalelor, în special al cornutelor
mici care-și pot prelungi perioada de pășunat pînă în luna ianuarie sau
februarie.
Pășunile sînt asigurate pe islazurile comunale, ele aflîndu-se în
imediata apropiere a vetrei satului. Astăzi, la multe comune se întîlnesc
două islazuri, unul folosit pentru pășunatul oilor și vitelor mari ale
Cooperativelor Agricole de Producție, iar celălalt pentru pășunatul oi
lor. De regulă, lunca din apropierea rîurilor, aflată între diguri, este cea
mai des folosită pentru pășunat deoarece umiditatea solului asigură dez
voltarea covorului vegetal chiar și în perioadele de secetă.
Pe întregul șes al Banatului sînt cunoscute două tipuri de păstorit:
a. păstoritul pendulator, practicat în special de ciobanii veniți cu
turmele din afara Banatului, îndeobște din regiunea Sibiului, din
nordul Olteniei (Novaci, Polovraci, Baia de Aramă, Vaideeni etc.), și
într-o măsură mai mică din zona Munților Apuseni;
b. păstoritul agricol, practicat de către localnici, în hotarul satu
lui.

Cele două forme de păstorit, pe lîngă aspectele caracteristice ale
vieții de la stînă, își au și importanța lor economică. Păstoritul pendu
lator, transhumant, aduce venituri C.A.P.-urilor prin plata pășunatului
liber în hotarul comunelor, mai ales toamna, iarna și primăvara, sau
chiar a tuleilor de porumb folosiți ca hrană suplimentară pe timpul
iernii. Cea de a doua formă de păstorit satisface necesitățile locale,
uneori și ale pieții externe prin cantitățile de lapte, brînză, lînă, piei
sau carne.
în ceea ce privește păstoritul pendulator, înainte și după cel de al
doilea război mondial se remarcă două practici: în loc ca primăvara
după un iernat în zona de cîmpie ciobanii să se deplaseze cu oile la
munte, aceștia preferă să rămînă mai ales în lunca Timișului și a
Bîrzavei plătind dreptul de pășunat, in timp ce alți ciobani sibieni sau
olteni, primăvara, împreună cu oile, iau drumul muntelui pentru vărat
folosind de regulă drumurile dintotdeauna, atît pentru venirea cît
și pentru plecarea oilor de la iernat:
1. Timișoara — Lipova — Deva și în continuare spre Munții Apu
seni sau Carpații Meridionali;
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2. Timișoara — Lugoj — Ilia — Deva și de acolo spre depresiunea
Hațegului spre pășunile din Retezat sau Paring;
3. Lugoj — Caransebeș — Bouțari — Hațeg etc.
4. Gătaia — Caransebeș — Orșova — Drobeta — Turnu-Severin —
Tg. Jiu, spre clina sudică a meridionalilor.
în ceea ce privește raportul dintre cele două forme de păstorit întîlnite în Cîmpia Banatului, semnificativă este constatarea că deși ele
s-au practicat în cadrul aceluiași teritoriu, influențele cît și schimbu
rile reciproce sînt minime sau aproape inexistente.
Astfel, deși păstorii sibieni au întemeiat uneori chiar sate com
pacte în Banat (exemplu, satul Albina — jud. Timiș) ori s-au stabilit
definitiv în diferite comune, aceștia nu au influențat aproape cu nimic
modul de pășunare sau pe cel de preparare a produselor din lapte, bă
nățenii rămînînd pînă azi cu practica lor tradițională. Explicația acestui
fapt nu poate fi decît reflectarea pe un anumit plan a dezvoltării co
mune și a legăturii organice ce exista între agricultură și păstoritul lo
cal, în care acesta din urmă s-a conturat de-a lungul existenței sale ca
un tip de sine stătător, avînd în primul rînd o funcție complementară.
Și astăzi, aproape fiecare comună are cite o turmă a C.A.P. în me
die de 600 de oi și alte două mai mici de cîte 250—300 oi ale membri
lor cooperatori, a căror ciobani, numiți în Banat „păcurari“, nu sînt în
totdeauna bănățeni. La stînele sau ciopoarele mai jos amintite întîlnim
păcurari din jurul Clujului, păcurari din nordul Olteniei, dar în special
păcurari din jurul Sibiului (Jina, Poiana Sibiului). Aceștia din urmă,
în loc să prepare brînza întocmai ca ciobanii mărgineni folosind tehni
cile acestora, s-au acomodat mai repede inventarului mai sărac de stînă
tipic bănățeană, eliminînd unele unelte sau chiar prepararea unor pro
duse ca de exemplu urda (Buziaș, Jir).
Din cele menționate pînă acum, putem afirma fără greș că influ
ența păstoritului sibienilor, al gorjenilor etc., asupra păstoritului din
Banat nu s-a simțit aproape de loc, nici măcar terminologia pastorală a
acestora nu a fost preluată de către localnici.
Dacă în urmă cu cîțiva zeci de ani, păstoritul în Banat, chiar și în
zona de cîmpie își avea tradițiile lui, în parte asemănătoare cu ale bă
nățenilor din regiunile muntoase, astăzi în bună măsură aceste obiceiuri
s-au pierdut o dată cu vechii păcurari. Astfel, împreunatul oilor, era în
trecut un prilej de sărbătoare, cînd fiecare gazdă își mulgea oile. Din
toate „gazdele de oi“ se alegeau trei „bărbați de încredere“ care mă
surau laptele pentru fiecare gazdă. Pentru „măsurișul“ laptelui erau
cunoscute: „măsura“ (10 1.), „cupa“ (2 1.) și „cioiul“ (2,5 dl) care astăzi
nu se mai folosesc, la fel ca și „răvașul“ (răbojul) uitat chiar și de lo
calnici.
în lunca Mureșului erau cunoscute unele sate (Ilteu, Toc, Cuiaș
etc.) unde oile erau crescute doar pentru lină, laptele folosindu-se
pentru miei

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

296

Tiberiu Morariu, 1. Dihor și Petre Idu

Astăzi, în Cîmpia Banatului, păstoritul agricol local cuprinde doar
două forme: păstoritul efectuat de ciopoarele C.A.P.-urilor și cel cu
ciopoarele sătenilor. Deși cele două forme sînt practicate în hotarul co
munei, ele au anumite caracteristici care le diferențiază.
PĂSTORITUL COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Unele C.A.P.-uri au angajați ciobani din afara zonei, considerați a
avea o practică și o specializare în acest domeniu. Astfel la Sîmpetrul
Mare sînt 4 ciobani din Poiana Sibiului, doi pentru stîna C.A.P.-ului
și 2 pentru stîna sătenilor. La Cheverușul Mare sînt două familii din
Poiana Sibiului; la Bacova o familie din jud. Argeș, la Dracșina două
familii din Poiana Sibiului, la Cerna-Sat, aparținînd comunei Leibling,
sînt două familii din Jina iar la Sinersig o familie din jurul Clujului
etc. în cadrul acestor familii angajate, bărbații îndeplinesc funcția de
„păcurari“ iar femeile de „bace“, îndeletnicindu-se cu prepararea lap
telui și treburile gospodărești de la stînă (spălatul găleților, prepararea
hranei). Bătrînii și copiii sînt „strungari“ numiți în Banat „hoitari“.
în ceea ce privește mulsul oilor, acesta începe o dată cu înțărcatul
mieilor și se face de aproape întreaga familie.
„Păcurarii“, pe lîngă paza oilor și evidența acestora, se ocupă și de
toată administrația stînei. Din întreaga cantitate de lapte nu se pre
pară decît „telemea“ contractată în cea mai mare parte cu întreprinde
rile comerciale de industrializarea laptelui. Alte funcții la stînă nu se
cunosc.
La Cooperativele Agricole de Producție care au un angajat perma
nent și o stînă stabilă — de obicei un „saivan“ sau două — nu se pune
problema împreunării oilor și nici a perioadei pășunatului, care începe
de regulă o dată cu topirea zăpezii. Pentru ciobani, anul de muncă în
cepe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie.
în perioada de iarnă, hrănitul oilor se face în interiorul saivanelor.
O dată cu apariția mieilor se delimitează boxe în interiorul saivanului
pentru aceștia. Zilnic în această perioadă în prezența brigadierului zoo
tehnic se înmatriculează mieii nou-născuți stabilindu-se totodată evo
luția creșterii numărului de capre.
Numărul oilor este în funcție de mărimea pășunii comunale, fiecare
stînă are în medie 500—700 oi , puțind ajunge și pînă la 900 oi (Silagiu)
sau chiar la 1300—1400 oi (Hitiaș).
Stîna și anexele ei. Stîna C.A.P.-urilor se compune din 4
anexe: saivanul, casa păcurarului, brînzăria și strunga cu comarnicul.
Nu arareori întîlnim si un al doilea saivan, destinat oilor fără miei
(fig- 1).
Atît saivanul cît și strunga depind ca mărime de numărul oilor și
sînt construcții ușoare cu pereții din nuiele sau pari acoperite cu paie
(fig- 2).
Brînzăria, atașată casei păcurarului, este o încăpere mai mică de
2/3 m unde femeile prelucrează brînza.
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Fig. 1. — Planul stînei Cooperativei Agricole de producție Buziaș-Băi.
A. Casa ciobanului; B. Brînzăria; C. Cobașca pentru haine și alimente; D. Cupto
rul de pîine; E. Saivanul mare; F. Saivanul mic; G. obor; H. Coteț pentru porci.
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Fig. 2. — Casa ciobanului și saivanul mare. C.A.P. Buziaș-Băi

Strunga și comarnicul sînt realizate din scîndură și se pot muta
cu ușurință. Comarnicul este prevăzut de asemenea cu două sau trei
scaune pentru mulgători (fig. 3).
întregul inventar al stînei este relativ redus: puține pentru depozi
tat telemeaua, lingură de brînză confecționată din metal, „crinta“ unde
se pune laptele închegat la scurs și ulucul unde cașul tăiat felii se pu
ne în saramură pentru telemea (fig. 4). La acestea se adaugă ceaunul
pentru mîncare și mămăligă precum și gălețile de muls (fig. 5).

Fig. 3. — Strungă și comarnic, întîlnite frecvent la stînele din Cîmpia Banatului
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Fig. 4. — Ciobanul Sava Constantin, originar din Jina, cu lingura de brînză, crinta

pentru stors cașul și putina pentru telemea.

Prepararea brînzei. După mulsul laptelui, acesta se stre
coară printr-o „sălie“ confecționată din pînză rară de cînepă sau chiar
din tifon. închegarea laptelui la majoritatea stînelor se face cu „Pepsin“,
preparat în prealabil și care se introduce în laptele muls, neîncălzit.
Timpul necesar închegării este de 15—30', după care se pune pe crintă
în „sălie“ unde este frămîntat și stors pentru a scoate zărul. Odată
stors, cașul se taie în bucăți de 1 kg și se așează în uluc la saramură
unde este ținut 24 de ore. După această operație, bucățile de telemea
se introduc definitiv în putini, tot în saramură.
Deoarece primul zăr este folosit pentru creșterea porcilor, urdă nu se
mai face. Brînză de burduf în regiunile de cîmpie ale Banatului nu se
prepară deoarece temperatura mai ridicată nu asigură păstrarea mai în
delungată a acesteia.
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Fig. 5. — Cuptorul de pîine și o parte din inventarul stînei Buziaș-Băi.

Cît privește brînzăritul, situația este identică la majoritatea sate
lor cercetate — Albina, Remetea Mare, Ususău, Bacova, Hitiaș, Sitorgiu, Chevereșu Mare etc.
Pentru muncile efectuate la stînă, familia păcurarului este plătită
în zile muncă sau în acord global. Astfel, pentru păzitul oilor timp de
6 luni se primește 15 puncte pe cap de oaie. La 20 de oi are 3 norme pe
lună, la 200 de oi — 30 de norme.
De la 1 aprilie pînă la 10 septembrie, plata se face în funcție de
producție: 20 puncte pentru fiecare miel înțărcat; 50 puncte la 1 kg lînă
tunsă; la 100 1. lapte muls și prelucrat în telemea se primește o normă.
Pentru normele efectuate, întreaga familie este remunerată în bani și
produse agricole.
Ciobanii străini, fiind angajați pe tot timpul anului, țin legătura
cu locurile de unde au venit doar în perioada de iarnă.
Acolo unde păcurarii sînt localnici, aceștia păzesc oile cu rîndul,
nu au boitori angajați, oile fiind date la strungă de către femei și copii.
Perioada de muls se termină între 1—10 septembrie, urmînd ca
ciobanul și familia sa să îngrijească oile, să le ducă la păscut și să le
asigure hrana necesară pe timpul iernii, activități cu care anul calenda
ristic păcurăresc se încheie.
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PĂSTORITUL CIOPOARELOR SĂTENILOR

Această formă de păstorit, include multe deosebiri față de prima,
în primul rînd avînd un calendar pastoral bine definit.
în trecut, în Cîmpia Banatului existau proprietari care aveau
120—150 oi, iar alții doar cîte 10—20 oi. încă din timpul iernii, în pe
rioada ianuarie—februarie, „gazdele de oi“ stabileau cine își adună
oile în ciopor tocmindu-se totodată păcurarul și brînzarul. Dacă erau
străini, atunci femeile preparau brînza, aceștia fiind de obicei mărgi
neni. Dacă erau localnici, brînza era făcută de către bărbați, plata
păcurarului fixîndu-se de regulă la alegerea acestora.
Pentru perioada de pășunat care începea de la Sf. Gheorghe (23
aprilie) și dura pînă la Sf. Dumitru (26 octombrie), păcurarii primeau
10 kg. de grîu și 15—25 lei pentru fiecare oaie. Dacă gazdele aveau oi
mai puține plăteau 25 lei pe cap de oaie. Noatenii (miei mai mari) se
plăteau cît pentru o jumătate de oaie, de fiecare noaten. Păcurarul mai
primea cîte o „căbăniță“ (suman de lînă de culoare verzuie cu șinioare) și 10 kg de lînă pe an.
De la toate gazdele mai primeau cîte 2 zile de brînză pe an. Atunci
cînd la stînă erau numiți și „boitari“, de obicei copii pînă la 14 ani,
aceștia primeau 1/4 din plata păcurarului sau erau plătiți direct de că
tre aceștia, prin înțelegere.
Astăzi plata se face cu luna și anume 750 lei pentru păcurar, 400
lei pentru „bace“ la care se adaugă hrana și țuica iar boitarilor le revine
laptele.
împreunatul oilor, numit în Banat „scoaterea la ciopor“, are loc la
Sf. Gheorghe cînd se făcea și măsurișul oilor.
Există actualmente în Banat trei modalități de a stabili cantitatea
de lapte ce revine fiecărei gazde. Dacă în trecut se alegeau „3 bărbați
de încredere“ care măsurau laptele, azi se alege un șef de cîrd, numit
și „casari“ (casier), care procură păcurarului gălețile de muls, sare, pînză pentru „sălie“ etc. și tot el măsoară laptele fiecăruia. La 1 1. de lap
te, gazda primește cînd îi vine rîndul, 40 1. lapte iar la 1 dl. primește
4 1. lapte. După ce fiecare primea un rînd de la prima măsură, se fă
cea și cea de a doua, cantitățile de lapte ce se dădeau erau în continuare
aceleași. Cît privește rîndul la stînă, acesta nu se face după numărul
oilor ci după numărul casei. Se începea cu nr. 1 pînă se termina prima
măsură și apoi- se începea cea de a doua, laptele fiind prelucrat de că
tre fiecare gazdă, acasă.
în jurul localității Jebel, cantitatea de lapte ce urma s-o primească
fiecare gazdă este puțin deosebită. Aici „se pun oile pe cîntar“, adică
fiecare își mulge oile și la 1 1. lapte primește o zi de muls. După două
rînduri de muls, oile se pun din nou pe „cîntar“ care reprezintă de
fapt și ultima măsurătoare.
Pentru berbecul de prăsilă, gazda primește 2 zile de muls, fiind
socotit ca două oi.
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Fig. 6. — Stînă din Dudeștii Vechi, existentă în 1957.

A doua modalitate reprezintă o înțelegere între păcurar și gazde,
în care pe cap de oaie revine 7 kg brînză. Restul de brînză, după
achitarea gazdelor, rămîne păcurarului ca plată pentru munca depusă.
Cea de a treia modalitate constă tot dintr-o înțelegere între oameni.
Cine avea 15 oi, lua o zi de muls la rînd indiferent de cantitatea de
lapte ce o dădeau oile deoarece acestea nici nu se mai măsurau. La al
doilea rînd de muls, fiecare proprietar a 15 oi lua cîte două zile de
muls ș.a.m.d.
La unele stîne, păcurarii predau gazdelor laptele, la altele brînză.
în Buziaș, de exemplu, păcurarul Sava Pamfilie predă gazdelor laptele
pe care acestea îl predau acasă. în com. Macedonia, Petroman, Cebza,
se dă numai brînză.
Stîna și anexele ei. Modul de organizare al acestora este
mult mai simplu. Strunga de dimensiuni mai mici, numită și „voreț“
(com. Macedonia, Cebza, Petroman), este mobilă. Locul comarnicului îl
ia „coliba“ care are aceeași funcționalitate și structură, fiind locul unde
păcurarul mulge oile. Tot colibă este și construcția acoperită — cel mai
adesea — cu paie, unde păcurarul doarme sau își adăpostește gălețile,
hrana și cele trebuincioase lucrului la stînă. La stînele unde se prepară
brînză, alăturat colibei, se află o construcție numită „brînzărie“ (fg. 6, 7).
Inventarul stînei este simplu. Acolo unde se prepară brînză, el este
alcătuit din găleți de muls, lingura de brînză, ciubărul de 40—50 1.
pentru închegatul laptelui, „străcătoarea“ (strecurătoarea), cuțitul de
lemn și ceaunul pentru mîncare.
Prepararea brînzei se face tradițional, folosindu-se cheagul
pentru coagularea laptelui. Cheagul se face din „rînză“ de miel sau
vițel de lapte care încă n-a păscut iarbă. Aceasta se spală bine, după
care se pune în ea 1/4 sau 1/2 1. „curastru“, adică primul lapte muls
după fătare. în unele cazuri se mai adaugă și „străghiața“ (brînză).
După completarea conținutului cu sare și oțet, rînza se leagă la ambele
capete și se lasă la uscat timp de 2—3 zile. în unele părți cheagul se
afumă 8—10 zile. în cazurile în care nu se afumă, cheagul se lasă la
uscat minimum trei săptămîni, după care se poate folosi. Cheagul, pre
parat la fum, trebuie ținut la rece în casa gazdei (Jebel) sau chiar la
stînă pînă cînd se folosește (Buziaș) (fig. 8, 9). Pentru a putea fi folosit
cheagul se taie în felii mici, se freacă mai întîi în mînă deoarece este uscat,
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Fig. 7. — Datul oilor Ia strungă.

după care se adaugă 1—1,5 1. zăr. Cît privește „datul cheagului la lapte“,
la unele stîne păcurarii pun 3 dl. zăr cu cheag la 10 1. lapte, alții pun 1/4
1. cheag la 100 1. lapte. Cantitatea, de altfel, depinde de „tăria chea
gului“. Zărul cu cheag se păstrează în ulcioare de pămînt.
în laptele destinat pentru fabricarea brînzei, aflat în ciubărul mare,
se toarnă cheagul trecut prin „străcătoare“, fiindu-i necesare 15—30'
pentru coagulare. Ciubărul este acoperit în acest timp cu „păclia“ (cojoc
mare fără mîneci) sau cu „bundașul“ (cojoc cu mîneci). Dacă vremea
este rece, cheagul se așează lingă foc pentru a se încălzi înainte de folo
sire deoarece laptele nu se încălzește niciodată.
înainte de a strecura laptele închegat, se face proba acestuia prin
introducerea mîinii în ciubărul cu lapte. Dacă pe mînă rămîne lapte,
atunci este bine închegat și se poate strecura. Un alt mod de a verifica
închegarea laptelui este și acela de a constata dacă laptele se desprinde
de ciubăr, și în acest caz, cam la 1/2 oră, laptele se sparge cu mîna
după care se lasă din nou circa 10' pentru ca brînza să se lase pe fundul
ciubărului. Cu ajutorul cuțitului de lemn brînza se taie în 2 bucăți mari
care se așează în străcătoarea agățată în două cîrlige ridicîndu-se în
permanență de fundul acesteia pentru ca zărul să se scurgă.
Acesta este sistemul de preparare a cașului în Cîmpia Banatului,
care poate fi consumat proaspăt, vîndut pe piață sau pus la saramură
făcîndu-se telemea.
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Fig. 8. — Ciobanul Sava Constantin cu „bacele“ Sava Ileana și Marcu Ileana la

mulsul oilor. Stînă C.A.P. Buziaș-Băi.

La stînele din jurul Jebelului, Dudeștii Vechi, Racovița, Sinersig,
Chevereșul Mare etc. din primul zăr, pus la foc domol, se face „prăvala“ adică urda care se adună cu un „cioc de lemn“ cu multe găuri,
în ceea ce privește uneltele pentru păstorit, renumiți erau fusarii din
Rudna care erau iscusiți meșteri în confecționarea acestora din lemn
de plop, salcie etc.
Cașul pentru a fi păstrat, după ce a fost scos din străcătoare, se
lasă 10—15' pentru a prinde coajă. Timp de 2—3 zile el trebuiește
întors în fiecare dimineață. Există în unele localități obiceiul de a sfă
râma cașul care se frămîntă bine cu sare iar cu ajutorul unui „șăitău“
se presa în ciubere sau putini de fag sau stejar, pînă ieșea zărul dea
supra. Din timp în timp, se curăța capacul ciubărului sau putinei cu
apă călduță ca să nu „prindă floare“ (mucegai) căci dacă brînza nu
este îngrijită prinde un gust iute.
In ceea ce privește telemeaua, aceasta se prepară în jurul Jebelului
începînd cu anul 1940, cînd a fost introdusă de brînzarul grec Golna, iar
pentru răspîndirea acestei tehnici de preparare a telemelei în Banat
menționăm păcurarii Cîrje și Firiza, ambii din Baia de Aramă.
Din cele prezentate pînă acum putem aprecia că păstoritul în Cîmpia Banatului, deși se înfățișează într-o formă mai simplă, reprezintă
numai o latură a vieții pastorale de la noi. Este păstoritul legat organic
de agricultură, și cu toate variantele pe care le prezintă, are trăsături

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Păstoritul de cîmpie în Banat

305

Fig. 9. — Marcu Ion, cioban și strungar, cu cojocul de oaie, în fața stînei din

Buziaș.

generale pentru toate zonele de cîmpie din țara noastră. Este un păsto
rit complementar agriculturii, care este de fapt ocupația principală a
locuitorilor, el fiind practicat numai în hotarul comunelor iar stîna și
anexele sale sînt întotdeauna construcții ușoare și mobile.
Ca formă a culturii materiale de la noi, păstoritul agricol actual
din Cîmpia Banatului este 'rezultatul dezvoltării acestei ramuri econo
mice, de la formele vechi tradiționale la cele socialiste, care i-a modi
ficat radical structura.
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ASPECTS ACTUELS DE LA VIE PASTORALE DE; PLAINE DU BANAT

Résumé
Le problème de la vie pastorale de plaine a été peu étudié aupara
vant, quoique celle-ci garde une place important parmi les occupations
des paysans roumains.
Par son caractère complémentaire, la vie pastorale du Banat assure
aux habitants des villages de plaine les quantités nécessaires de fromage,
de viande et de peau, ainsi que le fumage (le „tirlit“) des terrains des
tinés aux cultures agricoles. Cette vie pastorale se trouve en même
temps dans la plus étroite liai son avec l’agriculture — la principale
ocupation des paysans roumains.
En ce qui concerne l’inventaire de bergerie et les produits lactés,
la vie pastorale locale de la plaine du Banat est réduit en se développant
surtout à partir de la seconde moitié du XVIII-siècle, parallèlement aux
dessications, aux drainages et aux défrichements effectués dans cette
région, ce fait menant à l’extension des terains agricoles et, implicite
ment, de la vie pastorale.
Mais, comme toute forme de manifestation de l’existence matérielle,
la vie pastorale du Banat a été soumise à des nombreuses transforma
tions, en se présentant en ce moment sous deux formes d’organisation du
même type agricole: la vie pastorale dans les coopératives agricoles et
la vie pastorale privée. Quoique les deux formes appartiennent au même
type, elles présentent des différences liées surtout a la manière d’orga
nisation de la bergerie, ainsi qu’au calendrier pastoral proprementdit.
La vie pastorale de plaine du Banat se présente sous une forme très
simplifiée et manifeste les caractéristiques générales de la vie pastorale
locale des zones de plaine de notre pays, tout en étant le résultat du
développement de cette branche de l’économie, à partir des formes
anciennes, traditionnelles, jusqu’aux celles socialistes, qui ont modifié
profondément sa structure.
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EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1. — Plan de la bergerie de la Coopérative agricole de production „Buziaș-Băi“.

Fig. 2.
Fig. 3.

Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.

A. Maison de berger; B. Fromagerie; C. „Oobașca“ (chambre) pour
vêtements et aliments; D. Four de campagne pour pain; E. Le grand
abri d’hiver pour les moutons; F. Le petit abri d’hiver pour les moutons;
G. Parc à bestiaux; H. Étable à porcs.
— Maison du berger et le grand abri d’hiver pour les moutons. C.A.P.
Buziaș-Băi.
— Passage à brebis et hutte des bergers d’usage fréquent aux bergeries
de la Plaine du Banat.
— Le maitre-berger Sava Constantin, originaire de Jina, avec la cuillère
à fromage, la faisselle et la tinette à fromageon.
— Le four de campagne pour pain et une partie de l’inventaire de la
bergerie „Buziaș-Băi“.
— Bergerie de „Dudeștii Vechi“, en 1957.
— Passage des moutons pour la traite.
— La maitre-berger Sava Constantin, avec les bergerettes Sava Ileana
et Marcu Ileana à la traite des moutons. Bergerie de C.A.P. „Buziaș-Băi“.
— Marcu Ion, berger et trayeur, avec sa touloupe de mouton, en face
de la bergerie de Buziaș.
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MEȘTEȘUGUL LÄDÄRITULUI ÎN SATELE
DIN VALEA TEUZULUI (JUDEȚUL ARAD)
Valea Teuzului adună în albia sa cîteva pîraie ce brăzdează versan
tul de vest al Munțiilor Codru-Moma. Șerpuind printre coline domoale
acoperite cu păduri aceste pîraie sînt punctate ici și colo cu așezări
omenești (fig. 1) a căror prime mențiuni documentare se pierd în istorie
dincolo de secolul al XV-lea. Existența lor de fapt este neîndoios cu
mult mai veche, dovadă descoperirile arheologice făcute în zonă în ulti
mii ani. Aceste sate au ajuns azi la o stare destul de prosperă nu atît
datorită practicării agriculturii, căci pămîntul propice semănăturilor
este puțin și destul de sărăcăcios, cît mai ales datorită activităților
legate de creșterea animalelor și lucrul la pădure.
Se înțelege, deci, de ce de-a lungul veacurilor oamenii din sate ca
Hășmaș, Groșeni, Clit, Nermiș, Barzești, Botfei sau Ciuntești, care
trăiau în veșnica tovărășie a lemnului, nu puteau să nu aibă și preocu
pări legate de prelucrarea sa artistică.
Studiul de față își propune să analizeze doar un aspect al proble
mei — prelucrarea lăzilor de zestre, meșteșug care după informațiile
culese pare să se fi conturat în această zonă (în sensul specializării unor
indivizi) către sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de al
XIX-lea, deci, cam în aceeași perioadă cu specializarea pronunțată a
unei colectivități —- satul Budureasa1 din zona Beiușului în acest meș
teșug.
Prin cercetările efectuate în vara anului 1970 în teren cu scopul
unor achiziții de mobilier țărănesc pentru Muzeul Țării Crișurilor din
Oradea, am putut constata o asemănare mergînd pînă la identitate a lăzi
lor din aceste centre atît în ce privește tehnica de execuție cît și struc
tura morfologică și ornamentația lor. De aceea vom insista mai cu
seamă asupra centrului de lădărit Hășmaș pe considerentul că aici rădă1 Tancred Bănățean u, A rta populară în satele specializate din sudul raionului
Beiuș, regiunea Crișana, în S.C.I.A., Buc., anul I, nr. 1—2/1954, p. 21 — 38.
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cinile acestui meșteșug artistic sînt cele mai adinei, că reprezintă sin
tetic ceea ce au caracteristic lăzile de zestre din această zonă. Satul
Hășmaș este de altfel și cel mai mare dintre aceste sate. Pînă la mijlo
cul secolului al XIX-lea exista aici și o „glăjărie“ (manufactură pentru
prelucrarea sticlei) ale cărei urme se mai văd și azi.
Cu circa 70 de ani în urmă la Hășmaș, Groșeni, Nermiș, Clit, Botfei și Ciuntești aproape că nu era gospodar care să nu fi știut să facă
lăzi2 „fără cuie“3. Dintre cei care au ajuns cu meșteșugul lor la o ade
vărată și autentică artă populară amintim pe Baul Filip și pe Stanciu
Moisie, ultimul dispărut în timpul primului război mondial. Un strămoș
îndepărtat al lui Baul Filip — Baul Dimitrie — figurează într-o conscriere urbarială de la 1733, documentul precizînd că acesta avea pe
lîngă „una olla crematoria“ (cazan pentru fiert țuică) și o moară de
apă4. Erau, apoi vestiți lădarii Laza loan și Fărcuța Dumitru și ei dispă
ruți la începutul secolului nostru5. Insă, cel mai cunoscut și mai apre
ciat meșter lădar, ale cărui frumoase lăzi pot fi întîlnite pînă azi în
multe sate din bazinul Văii Teuzului, a fost Popa Melentie. Fiul său,
pe nume Olar Pavel, azi în vîrstă de 45 de ani, continuă cu totul spo
radic meșteșugul părintelui său fără ca arta sa să atingă treptele înalte
ale celui dinții. în Hășmaș mai trăiește Răzban loan, mai mult specializat
în confecționarea hambarelor, dar care în ultimul timp datorită nerentabilității acestora practică dulgheria. Un priceput meșter lădar mai
trăia pînă la începutul secolului nostru în satul Nermiș — Bociort
Tănase.
De remarcat că toți lădarii în același timp erau și pricepuți meșteri
în confecționarea unor variate piese de uz casnic cum ar fi: leagăne,
paturi, lavițe, blidare, căuce, furci de tors, războaie de țesut, roți hidra
ulice pentru morile de apă, șindrilă pentru acoperișul caselor, stîlpi de
porți etc.6.
Materia primă

în exclusivitate la confecționarea lăzilor se folosea numai esență
de fag. Lădarul avea nevoie de copaci a căror vîrstă să fie în jurul a
100 de ani și care se găseau în dealul Măgură. Tăierea se făcea numai
toamna după căderea frunzei, dar mai ales în lunile februarie și martie
cînd copacul avea cea mai mică cantitate de „măzgă“ (sevă). Cu cît
cantitatea de apă era mai mare în lemn la tăierea acestuia, cu atît lada
’loan Gode a, Meșteșugul lăzilor de zestre în Țara Crișurilor, în Contribuții la cunoaș
terea etnografiei din Țara Crișurilor, Oradea, 1971, p. 130.
3 Se numeau astfel deoarece lădarii veneau de pildă în tîrgul de la Beliu cu seîndurile
clădite în căruță și numai la cererea cumpărătorului înbinau pe loc părțile componente ale
lăzii, fără a utiliza cuie de fier ci numai de lemn.
4 Arhivele Statului, filiala Oradea, fondul Episcopiei catolice. Registru cuprinzînd inven
tarul Domeniului Beiuș al Episcopiei catolice din Oradea la 1733, fila 465.
5 George Manea, Centrul de lădărit Hăsmas, în Flacăra Rosie, Arad, 10 iunie
1972, p. 2.
6 Inf. Măgulean Gheorghe (de 80 de ani), Hășmaș.
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era atacată mai repede de carii. Un. lădar bun trebuia să cunoască calitatea
lemnului după aspectul său exterior. Dar, ca să fie mai sigur înainte de
a-1 doborî, meșterul despică o mică porțiune din coajă ca să poată
vedea culoarea fibrei care — în cazul că se prezenta într-o nuanță
roșietică — indica lădarului că lemnul respectiv are multă sevă și
deci nu poate fi folosit. Cu cît esența este mai albă cu atît este mai
rezistentă, va fi mai ușor de prelucrat iar lada va fi mai trainică7. Acest
aspect face parte din acea taină a lemnului pe care nu ți-o poate dezlega
decît anii de îndelungată experiență.
Obținerea materiei prime — lemnul — era problema ce-i frămînta
mai mult pe lădari, în general oameni destul de nevoiași, căci legile
statului nu admiteau să se taie în trecut lemne decît din locurile greu
accesibile. Se mai adăuga la aceasta lipsa animalelor de tracțiune.
Prelucrarea lăzilor
Tulpina copacului se despica în lungime obținîndu-se scîndurile
denumite aici „doște“ sau „dulapi“. Acestea se „bărdăleau“ (ciopleau)
sumar cu toporul8 (fig. 2) pentru a fi mai ușor de transportat pe umăr
la o distanță de circa 8 km în cazul în care lada nu era lucrată în între
gime în pădure.
Acasă lădarul tăia scîndurile la dimensiunea lăzii, le jiluia și apoi le
așeza în bătaia soarelui și a vîntului pentru a se usca timp de o săptămînă. Spre deosebire de alte centre de lădari cum ar fi de pildă Budureasa9, la Hășmaș, Nermiș, Groșeni etc., afumarea scîndurilor nu s-a
practicat niciodată.
Horjitul, operația imediat următoare uscării, consta în tăierea în
bucățile ce urmau a fi picioarele lăzii, ca și în capetele și spinarea capa
cului a unui canal necesar îmbucării elementelor lăzii. Numai dacă horji
tul reușea perfect (se întîmplau și eșecuri) se putea trece apoi la fini
sarea în mici detalii a suprafețelor. In continuare elementele componente
se asamblau, lada fiind gata în prima fază. Pînă aici toți lădarii pro
cedau la fel, de abia de acum încolo putem contura personalitatea
lădarului artist, rezultat al experienței, îndemînării și gustului său
pentru frumos. „Stîngăcia încetează de a mai fi stîngăcie“ spune Lucian
Blaga10, cedînd locul ineditului, fanteziei plastice, într-un cuvînt artei
autentice.
7 Inf. lădarul Răzb an Ioan (de 70 de ani), Hășmaș.
8 Unelte ca topor, bardă, horj, lădarii și le procurau de peste Munții Codru, din satul
Vărzarii de Jos unde lucrau vestiții meșteri fierari (fig. 2).
•T. Bănățean u. Lăzi populare românești. Meșteșugul și arta lădarilor, în Cibinium,
Sibiu, 1967/1968, p. 373; Maria Bocșe, Simbol al geniului creator popular, în Crișana, Ora
dea, 1. IV. 1967, p. 3; Aurelia Tița, Contribuții la studiul meșteșugurilor în lemn de la Budureasa, în A.M.E.T. 1962—1964, Cluj, 1966.
“lucian Blaga, Trilogia culturii, 1969, p. 216.
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Ornamentația

In ornamentarea lăzilor de zestre din satele Văii Teuzului întîlnim
două tehnici:
— crestarea (mai veche);
— vopsirea (de dată mai recentă)
Numeroase lăzi sînt ornamentate doar în tehnica crestării. Dar, ceea
ce este specific centrelor de care ne ocupăm, cel puțin din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, este înbinarea celor două tehnici, sim
bioză din care rezultă neta detașare a lăzilor de aici față de oricare
centru de lădărit din țară.
Ornamentarea, cu excepția părții Idin spate care stă totdeauna la
perete, este prezentă pe toate suprafețele11. Gama de motive, atît prin
realizare cît și prin felul în care este plasată in cîmpii ornamentali, se
aseamănă mult cu cea prezentă la lăzile de zestre din centrul Budureasa neputînd chiar exclude unele influențe.
Putem, însă, constata la lăzile din zona de care ne ocupăm analogii
cu centre de lădărit îndepărtate cum sînt cele din Moldova. Evident,
nu poate fi vorba aici de influențe directe, o cauză a acestor similitu
dini fiind generată de posibilitățile de ornamentare prin crestătură
relativ reduse.
Motivul cel mai răspîndit este arhicunoscuta rozetă cu șase petale
înscrisă în cerc pe care o întîlnim și la Budureasa precum și în zone
ca Gura Humorului, Rădăuți, Maramureș. Frecvente sînt apoi motivele
„cocîrla“, „spicul“, „brăduțul“, grupurile de semicercuri sau linii între
tăiate (fig. 3—4). Fiecare centru de lădari din zonă are un anume motiv,
fie el cît de neînsemnat la prima vedere. Pe lăzile de Groșeni este
nelipsit motivul zoomorf numit „ujerul“, iar la Hășmaș „crucița“12
plasată întotdeauna pe scîndura de jos a lăzii împărțind pe verticală
cîmpul ornamental în două grupuri de motive dispuse simetric față de
motivul central ce-1 reprezintă. „Afinul“ stilizat este un motiv frecvent
la Gornești și Hășmaș, dar la Nermiș nu-1 întîlnim.
Culoarea, ale cărei nuanțe sînt în funcție în primul rînd de gustul
artistului lădar, dar și al celui ce comandă piesa, se așterne într-un strat
subțire între spațiile dintre liniile crestate, liniile rămînînd la culoarea
naturală a lemnului. Culoarea vine să întregească unitatea compozițio
nală de ansamblu, iar pe de altă parte să individualizeze fiecare cîmp
ornamental prin efecte proprii subordonate motivisticii generale a obi
ectului cu respectarea riguroasă a caracteristicilor de bază ale artei
populare românești — ritm, simetrie, succesiune, alternanță. Culorile
îmbracă nuanțe închise sau mai deschise care prin obliterare crează un
efect de noblețe, acea splendidă patină pe care o generează timpul.
11 Boris Zderciuc, Natalia M ar cu, Interioare de locuință țărănească din
zona Incului (jud. Arad), în Studii și cercetări (Muzeul Satului), București, 1970, p. 99.
12 Motiv de altfel extrem de vechi și cu o largă arie de răspîndire în întreaga Europă.
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Fig. 3. — Motive crestate pe lăzile de zestre
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Existența lutului bogat în oxizi metalici, folosit drept colorant
natural, ca și obținerea din plante a unor vopsele (cafeniu din coajă de
nucă, galben din vîrfuri de ramuri de răchită, maron închis din coajă
de arin) trebuie să fi influențat în primul rînd folosirea culorii pentru
ornamentarea lăzilor de zestre.
în Valea Teuzului și mai ales la Hășmaș predomină tonurile aprinse
pe care Blaga le atribuia și artei populare neogrecești, celei germane pre
cum și popoarelor slave. Pe de altă parte cercetători ai artei populare
românești consideră tehnica de ornamentare prin vopsire întîlnită în
cadrul lăzilor de zestre românești ca fiind preluată de la popoarele
vecine. în arta populară în general influențele venite din alte părți,
mai cu seamă de la popoarele vecine „sînt posibile, deși nu deseori
probabile“ spune Herbert Read13. Admițînd acest fapt, în cazul nostru
n-ar fi lipsită de adevăr afirmația că vopsirea în tonuri aprinse prac
ticată din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai întîi la Hășmaș
iar apoi și în celelalte centre din zonă, să se fi practicat și sub influiența
meșterilor care lucraseră sticlă colorată în această localitate și care de
origine erau în marea lor majoritate slovaci. De altfel unul dintre cei
mai vechi lădari de care-și amintesc sătenii — Baul Filip —• se trăgea
din aceste familii ele sticlari și care s-au stabilit la Hășmaș pentru
totdeauna. Un argument este și faptul că nu departe de Hășmaș, la sud
de Crișul Alb, există un alt centru de lădărit — Nadăș. Odinioară lucra
seră și aici slovaci la defrișarea pădurilor. Ori, și la lăzile de Nadăș se
poate constata o accentuată preferință pentru pata de culoare aprinsă.
Mai amintim sub titlu de ipoteză și faptul că utilizarea în ornamentare
a unor culori puternice să fi avut loc și sub înrîurirea artei populare
sîrbești unde> „predomină contrastele de culori puternic juxtapuse“, cum
arată P. P. Panaitescu14, populație cu care cei de pe Valea Teuzului au
ajuns în contact în timpul muncilor agricole din Banat.
Fără a nega aceste influențe probabile, la care se mai adaugă con
tactul nemijlocit cu orașul și produsele sale de tîmplărie, putem afirma
cu toată certitudinea că pecetea originalității lăzilor de zestre din Valea
Teuzului trebuie căutată în primul rînd în acea „miraculoasă memorie
a poporului numită tradiție“15. Culorile roșu, galben, albastru și negru
sînt nelipsite de pe textilele populare sau de pe piesele de port din
această zonă. Pe lăzile de zestre ele sînt prezente deasemeni fie în tricromie, pe aceeași piesă, fie ca monoculoare pe piese separate. în Țara
Crișurilor se pot observa uneori influențe reciproce în arta populară a
românilor și maghiarilor ce-au conviețuit aci vreme de cîteva secole.
Dar, în cazul lăzilor de zestre din Valea Teuzului nici nu poate fi vorba
de vreo asemănare nici ca ornamentație nici ca formă cu lăzile ,,cu
tulipan“ (lalea) caracteristice populației maghiare din satele unde aceștia

169.

“Herbert Read, Semnificația artei, București, 1969, p. 69.
14 P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii românești, București, 1969, p.

15 I/. Blaga, op. cit., p. 200.
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locuiesc. Este și acesta un motiv în plus să ne întărească convingerea
în ce privește originalitatea lăzilor de pe Valea Teuzului.
Mai subliniem apoi congruența de structură a ornamentației lăzilor
de zestre cu aceea a minunatelor leagăne și alte piese de mobilier țără
nesc ieșite din mîinile meșterilor lemnari din aceste sate și imaginea pre
ocupărilor lor artistice va fi mai reprezentativă.
Tipologia lăzilor

Din punct de vedere al formei capacului, în această zonă întîlnim
două tipuri distincte:
— „sarcofag“ (fig. 5)
— cu capacul plat
Sub aspectul ornamentării, între cele două tipuri nu sînt deosebiri.
In ce privește funcționalitatea observăm că anumite tipuri sînt co
mune și altor centre de lădari din țară, după cum altele sînt specifice
numai Văii Teuzului:
a) hămbare, sau lăzi pentru provizii
b) lăzile cu spătar (sau „lădoaiele“)
c) lădițele („lăduțele“) pentru acte sau podoabe
d) lăzile de zestre
. Hămbarele pentru cereale sînt, evident, de cea mai veche tra
a)
diție prin destinația lor de a adăposti roadele pămîntului. Ating uneori
proporții apreciabile, în lungime pînă la 230 cm, iar în înălțime 150 cm.
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Fig. 7 — Lădiță pentru podoabe

Ornamentația este cît se poate de simplă sau chiar lipsește. La „căpătîiè“ remarcăm o ușoară crestătură făcută cu barda la unele piese.
b) . Din nevoia de a folosi lada atît pentru păstrarea hainelor dar
și ca bancă de odihnă sau chiar ca loc de dormit16 în unele cazuri, la
sfîrșitul secolului XIX-lea a apărut lada cu spătar (fig. 6). Dimensiunile
acestui tip de ladă sînt apreciabile. Capacul este plat. Ornamentarea este
extrem de bogată, neomițîndu-se nici spătarul, care prin prezența sa dă
o notă cu totul distinctă acestei piese de mobilier țărănesc. Avem în
cazul acesta de-a face cu o splendidă îmbinare a crestăturilor în linii
drepte și curbe cu petele de culoare răspîndite pe întreaga suprafață.
c) . Rar întîlnite în restul țării, cel puțin sub acest aspect al formei
și dimensiunilor, sînt lădițele (sau cum spun localnicii „lăduțele“) pen
tru păstratul podoabelor de către fete (fig. 7). De dimensiuni reduse,
ele imită prin formă și ornamentică lăzile de zestre. Fetele, dar și ne
vestele măritate păstrează în ele cercei, mărgele, zgărduțe, coronițe sau
alte accesorii de podoabă, precum și diferite daruri primite de la flăcăi.
O variantă oarecum aparte o formează niște lădițe de aceleași dimen
siuni și identice ca formă cu cele pentru podoabe, dar care nu sînt orna
mentate și în care familia își păstra actele sau banii.
d) . Fără îndoială lada de zestre (fig. 8) este cea mai răspîndită în
zonă, ea fiind obiectul asupra căruia se răsfrînge preocuparea artistică
a meșterului. Ea îl reprezintă pe meșterul lădar, dar mai cu seamă pe
mireasa pe care o însoțește în casa mirelui fie odată cu nunta, fie la
două sau trei săptămîni după această ceremonie. Pînă nu demult, la
Hășmaș și Groșeni se mai practica obiceiul ca un grup de flăcăi numiți
,.corintei“, îmbrăcați în haine de sărbătoare, la două săptămîni după
“Boris Zderciuc, Georgeta Stoica, Arta crestăturilor în lemn la ro
mâni, în Anuarul Muzeului Satului, București, 1966, p. 45.
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nuntă să ducă la mire acasă lada cu zestrea fetei. în fața socrilor și a
tinerilor căsătoriți un flăcău scotea pe rînd din ladă hainele pentru a
vedea toți cei de față hărnicia celei ce se măritase. Urma apoi un ospăț.

Aria de răspîndire
în cele mai dese cazuri lăzile se făceau la cererea locuitorilor din
sat sau localitățile învecinate. Avînd fată de măritat, părintele acesteia
venea la lădar și comanda lada potrivit cu zestrea pe care o avea. Tot
așa a procedat și un meșter șubar din localitatea Cermei care a coman
dat la un lădar din Hășmaș o ladă pentru șubele pe care le confecționa,
dar cu mult mai mare decît lăzile de zestre obișnuite17.
Multe piese se desfăceau apoi în tîrgurile săptămînale din apropiere.
La vestitele tîrguri săptămînale din Beliu, Cermei sau Ineu erau prezenți alături de lădarii din Budureasa (jud. Bihor) și cei din Hășmaș
sau Nermiș18. în ce privesc hambarele, ponderea în sate ca Gurba, Sicuia,
Chereluș o aveau cei din Budureasa19, dar cît privesc lăzile de zestre,
acestea erau confecționate în marea lor majoritate în satele de la poalele
Munților Codru20.
Lada se plătea mai des în cereale și mai rar în bani. Meșterul
Răzban loan lucra în general lăzi de aceeași dimensiune percepînd o
taxă fixă — pentru fiecare cîte un „șinic“ (mai puțin de 100 kg) de grîu
sau porumb, indiferent. Erau și cazuri cînd, în anii foarte roditori,
pentru un hambar de pildă se pretindea o cantitate de cereale egală cu
jumătate din capacitatea hambarului21.
în concluzie putem arăta că Valea Teuzului, subzonă etnografică în
care nu excelează formele arhaice de cultură materială și spirituală,
cel puțin sub acest aspect meșteșugul lădăritului formează un capi
tol interesant, pînă acum doar sporadic cunoscut al artei populare din
Țara Crișurilor.
Lada de zestre cu bogata ei ornamentație este nelipsită și azi din
casele locuitorilor acestor sate, acordîndu-i-se un loc de cinste. Am
întîlnit cazuri cînd pentru această piesă de utilitate dar și de podoabă
se manifestă un adevărat cult. Dragoș Tireana de 76 de ani din satul
Clit ne relata: „E frumoasă lada mea findcă-i de fag tăiat pe lună nouă
și care-n veci nu face carii. în ladă nu se țin decit hainele, iar cînd nu
mai este bună, ea nu trebuie aruncată afară, ci arsă“.

17 G. Mane a, op.cit.
18 Inf. Iosuf Goldiș (de 61 de ani), satul Lunca Teuzului.
19 A. T i ț a, op. cit., p. 372.
!0Inf. Bătrîn Milentie (de 72 de ani), Beliu.
21 Inf. Răzban loan, lădar, Hășmaș.
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loan Godea
THE TRADE OF MAKING CHESTS IN THE VILLAGES
OF VALEA TEUZULUI (ARAD DISTRICT)
Summary

The paper presents some interesting ethnographic aspects concer
ning the trade of making the so-called „dowry chests“ in some villages
of Valea Teuzului (Teuz Valley) in the Arad District, a rivulet tribu
tary to the river of Crișul Negru, in the western part of Roumania.
At the foot of the Codrului Mountains (Munții Codrului), there lies
a region with much forest. There, in some villages was developped, in
the course of time, an important trade of their inhabitants — the pro
cessing of wood. A lot of the objects created by them are at the same
time artistically manufactured. In this connection, the place of the
dowry chests is strikingly set off. At the end of the 18th century, there
appeared a specialization of some of the inhabitants in processing dowry
chests, these being both useful and decorative pieces of furniture. Later
on these chests were widespread in many villages of the plain area at
large distances. The main centres of these handicraftsmen are: Hășmaș,
Clit, Groșeni, Nermiș, Ciuntești.
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— The centres of making chests in Valea Teuzului
— Tools used by the handicraftsmen
— Figures notched on the dowry chests

— Figures notched on the dowry chests
— Chest with „wheels“
— Chest associated with chair. Village Hășmaș
7. — Chest for storing jewels
8. — Dowry chest
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INSTALAȚIA POPULARĂ — „CĂLCĂTOARE DE FUIOARE“
Datorită condițiilor pedoclimatice, marea parte a teritoriului jude
țului Satu Mare se încadrează într-o zonă foarte favorabilă cultivării
cînepii1. Se pot menționa în acest sens satele așezate în lunca Some
șului, în care cultivarea intensivă a acestei plante a dus la inventarea,
pe lîngă instrumentarul folosit la prelucrare, asemănător cu cel din
restul zonelor din țara noastră2 în care se cultivă cînepa, a unei insta
lații folosite numai la „scuturarea puzderiilor din fuioare și înmuierea
fibrelor“ (fig. 1).
Unealta constă din trei părți principale: a. fusul, b. două blăni cu
„sucituri“ amplasate sub forma unui cerc, în care umblă fusul și c. ruda
pentru învîrtit (fig. 2).
Fusul se construiește din lemn rotund de circa 30 cm grosime și
1,70 cm lungime, dintr-o esență de lemn foarte tare, salcîm sau stejar.
Aproximativ 50—60 cm din capătul cel mai gros al fusului se îngroapă
în pămînt pentru a da instalației stabilitate în timpul folosirii. Porțiu
nea rămasă deasupra solului, la circa 50 cm față de nivelul acestuia, se
subțiază cu 4—5 cm. Subțierea fusului se face, pe de o parte, pentru
a se crea piedica pe care se sprijină blana de jos, iar pe de altă parte,
orificiile ce se fac în cele două blăni să fie pe cît posibil mai mici,
deoarece de mărimea lor depinde durabilitatea de întrebuințare a insta
lației. De asemenea, după cum se va vedea în continuare, partea fuio
rului care intră în scobitura fusului este mai puțin călcată, din care
cauză exista tendința ca fusul să fie cît mai subțire (13—14 cm), pentru
a se reduce această porțiune.
Partea fusului cuprinsă între cele două blăni (circa 60 cm) este
scobită. Scobitura, în lățime, trebuie să aibă o deschidere suficient de
lată (4—5 cm) necesară introducerii fuioarelor. Capătul Ide sus al fusului
'N. Zamfirescu și alții, Fitotehnie, II, Ed. Agro-Silvică, Buc., p. 146.
2 Marcela Focșa, Tehnici tradiționale pentru prelucrarea cînepii, în Cibinium,
1967—1968, Sibiu, pp. 141-152.
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Fig. 1. — „Călcătoare de fuioare“ din satul Someșeni, corn. Apa, jud. Satu Mare.

este întărit cu un cerc metalic pentru a nu crăpa în timpul „călcatului“,
adică învîrtitului.
Blănile cu cele 6 „sucituri“ sînt fixate între ele, la cele patru col
țuri, cu ajutorul a patru șipci întărite cu cuie de lemn. „Suciturile“ în
care se freacă fuioarele sînt fixate în cele două blăni sub formă de
cerc, în jurul găurilor în care umblă fusul. De preferință, pentru con
fecționarea „suciturilor“ — bilelor, se întrebuințează lemnul de esență
mai tare, fag, salcîm sau stejar de formă rotundă, uneori crăpat și apoi
cioplit rotund. Grosimea acestor bile, de regulă, nu trece de 4—5 cm.
Blănile, la capete, pentru a nu crăpa în timpul călcatului, sînt întărite
cu cercuri metalice, sîrmă sau lanț strîns cu icuri.
Ruda pentru învîrtit se introduce în cele două scoabe fixate la
cele două capete ale blănii de sus. Pentru învîrtit, cel mai des, se folo
sește oiștea sau o prăjină lungă de 6 m. Ruda trebuie să vină pînă la
înălțimea pieptului celor care o acționează pentru sporirea forței nece
sare la învîrtitul instalației.
După ce, în prealabil, fuioarele au fost melițate — adică tulpina
a fost frîntă — sau concomitent cu melițatul, se instalează „călcătoarea
de fuioare“. Fusul se îngroapă în pămînt, într-un loc potrivit din curte,
se pun cele două blăni cu „sucituri“, iar în scoabe se introduce ruda.
Ruda poate fi introdusă în scoabe și după ce în scobitura fusului au fost
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introduse fuioarele. Fuioarele, cu tulpinile frînte, se
introduc în scobitura fusului, cu cele două capete
scoase afară, înspre „sucituri“. In scobitura unei
călcătoare se pot introduce circa 30 de fuioare mari
de cînepă sau 40 mai mici, de in. După ce fuioarele
au fost introduse în scobitură și ruda în scoabe, se
recurge, la învîrtitul blănilor cu „sucituri“, adică la
călcatul propriu-zis. Călcatul se face prin învîrtirea
blănilor cu „sucituri“ în jurul fusului cu scobitură
în care sînt introduse fuioarele, în ambele sensuri,
adică după ce s-a încheiat un cerc într-un sens, se
face alt cerc în sens opus. Acțiunea se repetă pînă
ce, prin frecarea fuioarelor de „sucituri“, din fuioare
se elimină toate puzderiile“. în literatura etnografică
se semnalează și existența unei alte variante de căl
cătoare de fuioare la care fusul se învîrtește, iar
blănile cu sucituri au poziție fixă3.
Dacă fuioarele sînt lungi, de cînepă, atunci la
călcat iau parte 3—4 oameni, iar dacă sînt de in,
scurte, numai doi oameni. La învîrtitul călcătoarei
de fuioare, mai ales, dacă se călca o cantitate mai
mare, de peste o sută de fuioare, se folosea în trecut
și forța animală, calul. După călcat fuioarele se
„strunjesc“ în meliță.
Pe timp ploios, călcătoarea de fuioare se aco
peră, iar înainte vreme în satele: Someșeni, Apa,
Potău, Cărășeu etc., deasupra acestei instalații se
construia un acoperiș de paie în două ape.
Numărul călcătoarelor într-o localitate era foarte
redus, una sau cel mult două, din care cauză tot sa
tul călca fuioarele în același loc. Călcatul se făcea,
de regulă, în clacă. Călcătoarea de fuioare constituia
proprietatea unei familii din sat și pentru folosirea
ei se percepea vama (uium). De pildă, în urmă cu
50 de ani, Cherecheș Ștefan din satul Someșeni, care
avea călcătoarea instalată sub acoperiș în două ape,
lua uium, „de la o călcătoare, un fuior“4.
Privitor la denumirea instalației de „călcătoare
de fuioare“, considerăm că ea provine de la proce
deul călcatului cu picioarele a cînepei „dărăboase“5
practicat în Țara Oașului și în satele din lunca Some3 A magyarsăg néprajza, I. Budapest, ed. a Il-a 1941, p. 301
(desen), 302.
4 Informație primită de la Cherecheș loan, 67 de ani, din
satul Someșeni, corn. Apa, jud. Satu Mare.
3 Marcela Focșa, o.c., p. 146.
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Fig. 2. — Părțile componente ale călcătoarei de fuioare: a) fusul, b) blănile cu

„sucituri“, c) ruda pentru învîrtit.
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Fig. 3. — Introducerea fuioarelor în scobitura fusului.

Fig. 4. — Călcatul fuioarelor.
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șului, desigur mult mai vechi decît instalația. Călcătoarea de fuioare, în
cazul existenței condițiilor naturale prielnice de folosire a forței apei la
punerea în mișcare a unor instalații cum ar fi: mori de apă, pive, viitori,
darace etc., ar fi putut fi adaptată acestei forțe, asemănător „morilor de
melițat“ întîlnite pe domeniile feudale în sec. al XVII-lea6. Întrucît însă
condițiile naturale din lunca Someșului n-au permis folosirea forței apei
la acționarea unor instalații tehnice, afară de morile plutitoare de pe
Someș7, călcătoarea de fuioare a fost pusă în mișcare de forța omului
sau cea animală.
După o întrebuințare de peste nouă decenii, cum s-a constatat în
timpul cercetărilor pe teren, datorită cerințelor din ce în ce mai reduse
de pînză de cînepă în cadrul gospodăriilor țărănești din lunca Some
șului și a cultivării cînepii cu precădere în cadrul C.A.P., instalația
denumită călcătoare de fuioare este pe cale de a ieși din întrebuințare.
Materialul de față și-a propus să sesizeze existența acestei insta
lații, alături de alte unelte folosite la prelucrarea cînepii în satele din
lunca sătmăreană a Someșului, înainte de ieșirea ei totală din între
buințare.

Ivan lurașciuc
LÄNDLICHE VORRICHTUNG „HANFBÜNDELTRETER“
(CĂLCĂTOARE DE FUIOARE)

Zusammenfassung

Einleitend weist der Verfasser darauf hin, daß die pedoklimatischen
Bedingungen im größten Teil des Kreises Satu-Mare, hauptsächlich aber
in der Someș — Au, für des Gedeihen des Hanfes äußerst günstig sind.
Die bei der nachherigen Bearbeitung verwendeten Werkzeuge und Vor
richtungen sind — in bezug auf ihre Konstruktion und ihre Handha
bung — im allgemeinen identisch mit denen anderer Gebiete mit inten
sivem Hanfbau. In anderen Zonen unbekannt, für die Someș — Ebene
jedoch spezifisch, ist eine Vorrichtung zum „Abschütteln der Schaben
und zum Weichmachen der Fäden“, die „Hanfbündeltreter“ („călcă
toare de fuioare“) benannt wird.
In der Hauptsache besteht die Vorrichtung aus drei Teilen: aus
einen Schaft („fus“), auz zwei Brettern, zwischen denen Holzrollen
angebracht sind („blănurile cu sucituri“) und aus einer Stange („rudă“)
zum Drehen.
c Istoria României, vol. III, Buc., 1964, p. 51.
’ Pe rîul Someș, în porțiunea care străbate teritoriul actualului jud. Satu Mare, au exis
tat mai multe rîșnițe (mori) plutitoare, ultima din satul Cărășeu a fost scoasă din uz în anul
1961.
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Nachdem der Verfasser diese drei Bestandteile einzeln beschrieben
hat, wird die Funktionsweise der Vorrichtung erörtert. Die Bretter mit
den Holzrollen sind am Schaft angebracht, der ca. 50—60 cm in der
Erde steckt; in dem im Schaft befindlichen Schlitz werden ungefähr
30 Hanfbündel oder bis 40 Flachsbündel getan. Dies gesehicht jedoch
erst nacheiner vorherigen Bearbeitung der Pflanzen in der Breche
(„melița“). Mit Hilfe der Stange, die in den im oberen Brett befindlichen
Klammern kommt, vird die Vorrichtung gedreht. Früher wurde bei die
ser Arbeit Pferdekraft verwendet, jedoch auch Menschen selber drehten
die Vorrichtung. Die Arbeit am Hanfbündeltreter wurde auch in Form
einer gemeinschaftlichen Hilfeleistung (clacă) ausgeführt.
Die Vorrichtung wird im Hof, meistens an einer weniger bean
spruchten Stelle, montiert. Früher errichtete man darüber auch ein
strohgedecktes Satteldach.
Die Zahl der ,,Hanfbündeltreter“ war stets in allen Ortschaften
gering; deshalb bearbeiteten mehrere Familien ihren Hanf an der sel
ben Vorrichtung. Als Entgelt bekam der Eigentümer eine Abgabe —
z.B. ein Bündel für ein „Treten“.
Der Name der Vorrichtung rührt von der ältesten Art der Hanf
bearbeitung her, bzw. vom Treten mit den Füßen. Die Bezeichnung
findet sich im Oaș — Land wie auch in jenen Dörfern, in denen es
„Hanfbündeltreter“ gibt. Die Vorrichtung selber wird immer seltener
angetroffen.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Fig. 1. — „Hanfbündeltreter“ aus dem Dorfe Someșeni, Gemeinde Apa,

Kreis Satu Mare

Fig. 2. — Die Teile des Hanfbündeltreters sind: a) Schaft, b) zwei Bretter, zwischen

denen Holzrollen angebracht sind (blänile cu sucituri), c) Stange zum
Drehen.
Fig. 3 — Einführung der Bündel in den Schaftschlitz
Fig. 4. — Treten der Hanfündel.
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CONFECȚIONAREA SITELOR DIN PÄR DE CAL
ÎN SECUIME
Dintre cele mai importante produse de bază care au ca scop ali
mentația omului, fac parte sortimentele de pîine și de paste făinoase
preparate din făina diferitelor cereale. Din timpurile cele mai vechi
omul s-a străduit ca, din măcinișul dobîndit din cereale, prin separarea
cojii semințelor și a granulelor mai aspre, să obțină o făină mai fină.
Acest proces a fost efectuat și se efectuează și azi cu ajutorul unuia
din obiectele cele mai importante ce aparține utilajului alimentar și
anume sita. Sita are deci o dublă importanță etnografică: prin func
țiune, ea ține de sfera alimentației, iar prin confecționare — de grupa
micilor meșteșuguri.
In legătură cu cel din urmă aspect, am început să culeg amintirile
asupra confecționării sitelor din Secuime. Pentru munca aceasta am
avut două motive. Primul este cel expus mai de mult și de profesorul
Ștefan Pascu în lucrarea sa despre meșteșugurile din Transilvania în
care accentuează importanța adunării grabnice a cunoștințelor referi
toare la meșteșugurile mici1, celălalt motiv a fost faptul că orașul Cristuru Secuiesc a fost unul din centrele cunoscute ale sităritului din
Transilvania, respectiv din Secuime.
După cum atestă datele arhivistice și bibliografice, sităritul a fost
practicat în cîteva localități din fostele județe Odorhei și Treiscaune2.
Dintre aceste localități, Cristuru Secuiesc și Chiurușul din județul Co1 Ștefan P a s c u. Meșteșugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea, Bucu
rești, 1954, p. 5 — 10.
2 K 6 v ari Laszlo, Erdély Statisztikăja [Statistica Transilvaniei], Budapest, 1847,
p. 230; Râtli Kâroly, Hâziipamnk jellemzése és közgazdasdgi szerepe [Caracterizarea și rolul
economic al industriei noastre casnice] în Magyar hăziipar, Budapest, 1898, p. 33, 42 ; Tolvaly
Erzsébet, A szitakészités Székelykeresztûron [Confecționarea sitelor în Cristuru Secuiesc] în Er
dély, Cluj, 1938, p. 158— 159 ; Molnâr Istvân, Hăziipar, kézmûipar a régi Keresztûron. [Industria
canică și industria manufacturată în orașul Cristur de odinioară] în Hargita Kalendarium, Anul
1970, Miercurea Ciuc, p. 164 — 168.
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vasna de azi au dobîndit o importanță mai mare. Pentru cercetarea tre
cutului confecționării sitelor n-am reușit să găsim pînă acum docu
mente decît din Cristuru Secuiesc, începînd cu secolul al XVIII-lea3. Din
cercetarea acestora a reieșit că micul meșteșug de confecționare a site
lor, cu 300 de ani în urmă era deja aici o industrie casnică înfloritoare.
Procesele verbale ale sfatului — de odinioară — din Cristuru Secuiesc,
care pe atunci se compunea din trei localități, menționează 18 sitari ale
căror nume sînt amintite în legătură cu unele pricini. Numărul celor
ce se ocupau cu sităritul era însă probabil mult mai mare, lucru ce ar
putea fi dovedit de însuși faptul că tradiția orală păstrează pînă astăzi
amintirea existenței unui mare număr de sitari printre locuitorii vechi
ai orașului. Datorită numărului mare de sitari, documentele din sec.
XVIII—XIX-lea numesc orașul Cristuru Secuiesc chiar în mod oficial
Szitäskeresztür — adică Cristurul sitarilor. Ultimul document referitor
la aceasta este actul de privilegiu pentru ținerea tîrgului dat de împă
ratul Ferdinand V în 1844 în care Cristuru Secuiesc este menționat sub
numele de „Oppidum Szitäskerestur“4. Din datele din sec. al XVIII-lea
caracteristic pentru relațiile de producție și structura socială a epocii
reiese că majoritatea femeilor care confecționau sitele, erau iobagele
moșierilor din Cristuru Secuiesc5. Și în revistele apărute la începutul
sec. al XVIII-lea se face mențiune deseori despre sitarii din Cristuru
Secuiesc. Unii dintre autorii articolelor amintesc cînd cu umor, cînd
cu nostalgie de declinul confecționării sitelor din păi- de cal și de răspîndirea noilor site cu voal aduse din Turda6. Meșteșugul altădată atît
de înfloritor al confecționării sitelor a decăzut în mod natural în urma
dezvoltării tehnice survenite și în industria alimentară7. Pînă la primul
război mondial, multe familii se ocupau încă cu confecționarea sitelor,
astăzi însă acest meșteșug, care a dat numele unei localități, trăiește
numai în amintire. întregul proces al acestei munci a putut fi însă re
constituit cu ajutorul informatoarei Benedek Agnes în vîrstă de 87 de
ani, ultima femeie rămasă în viață dintre cele care au confecționat site,
precum și a fiului ei.
în legătură cu trecutul sităritului din Chiuruș, n-am reușit să
descoperim date arhivistice. Lucrările istorice și economice de la sfîr3 Arhivele Statului, Filiala Sfîntu-Gheorghe, Fond : Cristuru-Secuiesc, Prothocolum in
pago Keresztur Anno Domini 1775 și următoarele ; Fond: Cristuru Secuiesc: 11/22/476, 11/22/
688, 11/22/1144.
4 Arhiva documentară. Muzeul din Cristuru Secuiesc. Nr. înv. 1627.
6 Vezi nota nr. 3.
6 Szigeti Gyula Mihâly, Nemes Udvarhelyszék Statisztikai Leîrdsa [Descrierea statis
tică a Scaunului Odorhei] în Nemzeti Tărsalkodâ, Cluj, 1831, p. 83; Fogarasi Kâroly, Utazds
a Nagy Küküllö mellett [Călătorie pe lingă Tîrnava Mare] în Nemzeti Tdrsalkodo, Cluj, 1836,
p. 275.
’ Marosvăsărhelyi Kereskedelmi és Iparkamara Jelentése [Raportul Camerei Industriale
și Comerciale din Tîrgu Mureș], Tîrgu Mureș, Anii: 1891 p. 124—125, 1892, p. 170; 1893
p. 173, 1894 p. 173, 200, 1896 p. 126, 1904 p. 65, 1905, p. 75 ; Magyar Statisztikai Közlemények [Comunicări statistice maghiare], II. A népesség foglalkozâsa [Ocupația populației],
Budapest, 1893, p. 110—111; Kozma Ferencz, A Székelyfôld közgazdasdgi és kôzmuvelôdési
dllapota [Situația economică și culturală a Secuimii], Budapest, 1879, p. 299.
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șitul secolului trecut, care se ocupă cu județul și în general cu Secui
mea, menționează localitățile unde se practica sităritul în fostul județ
Treiscaune8. Meșteșugul, practicat numai în patru localități, n-a dăinuit
decît la Chiuruș pînă la începutul secolului nostru. în celelalte loca
lități el a fost părăsit încă în ultimul pătrar al secolului trecut. La
Chiuruș am reușit de asemenea să reconstituim procesul tehnicii țesu
tului sitei și să fixăm tradiția referitoare la sitărit cu ajutorul infor
matoarei Bân Măria în vîrstă de 77 de ani care era în viață în timpul
cercetărilor (1967).
Sita era confecționată prin împletirea a două mici meșteșuguri: țe
sutul fundului de sită și confecționarea veștilor de s'ită.
Veșca de sită de obicei era ori confecționată ori cumpărată de ve
chii sitari. în centrele de prelucrare a lemnului din sec. al XVIII-lea
și XIX-lea de obicei se ciopleau și vești de sită9, care apoi erau vîndute pe teritoriul vechii Monarhii austro-ungare și în vechea Românie10.
Sitarii din Cristuru Secuiesc își procurau veștile de sită din depo
zitele din Gheorgheni care aparțineau atunci fostului județ Ciuc, iar
cei din Chiuruș de la cioplitorii de vești - din localitate și, în împreju
rări excepționale, chiar din București11. In tot timpul scumpirii veștilor
de sită, s-a obișnuit ca bărbații din familiile de sitari să și le confec
ționeze ei înșiși12. Printre aceștia erau unii care, pe lîngă satisfacerea
nevoilor proprii, făceau vești de sită și pentru vînzare.
Fundul de sită era țesut de femei, care deja de la vîrstă de 10 ani
începeau să se inițieze în acest meșteșug. Au fost antrenate și fetițele,
care se ocupau mai ales de pregătirea părului pentru sită. La confecțio
narea sitelor avem de-a face deci cu o diviziune a muncii, formată în
cursul secolelor.
Materia primă a fundului de sită la început era părul de cal, mai
tîrziu și voalul și pînza de sîrmă.
Numai părul lung de coadă de cal era potrivit pentru fundul de
sită, părul de coamă nu era bun fiind prea scurt. De obicei părul se
procura de la țiganii care vindeau cozile cailor morți, dar se cumpăra de
la tăbăcari și de la gospodarii care creșteau cai. Se întîmpla deseori ca
la tîrguri să se taie coada cailor lăsați fără îngrijire la hanuri. Sitarii
8 KÔ v ari L., loc. cit. ; Magyar Statisztikai Kôzlemények, p. cit ; Kozma F. loc. cit. ;
Râth Kâroly, loc. cit.
8 Astfel de centre au funcționat la sfîrșitul sec. al XIX-lea în jud. Ciuc în muntele Surduc,
lîngă Lacul Roșu. Vezi Vitos Andrâs Csikmegyei Füzetek, vol. 1894—1901, p. 595; Genesy
Zoltân, A szurduki csatorna [Canalul de la Surduc] în Erdély, Cluj, 1897, p. 158, și la Gheorgheni, comunicarea verbală a agricultorului Kari Balâzs din Gheorgheni, 79 ani.
10 A székely ipar [Industria secuiască] în Erdélyi Iparlap, anul I, Cluj, 1897, Nr. 5,
p. 5; Arhivele Statului, Filiala Sfîntu Gheorghe, Fond: orașul Cristuru-Secuiesc, 11/22/1144;
Potsa Jozsef, Hdromszék vdrmegye [Județul Treiscaune], Sfîntu Gheorghe, 1899, p. 183.
11 Bân Măria 77 ani. Péter Mozes 81 ani, Danes Mihâly 83, ani, locuitori din Chiu
ruș.
12 G ö n y ei Sândor, Szitakéreg faragdsa CsomaMrösön [Cioplitul veștii de sită
în Chiuruș] în Ethnographia, Budapest, 1940, p 489 ; Molnâr Istvân, Szita — és rostakéreg
készitése KSrösön [Confecționarea veștii de sită și de ciur la Chiuruș] în Aluta, I, Sfîntu
Gheorghe, 1971, p. 291 — 308.
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Fig. 1. — Trecerea părului de cal prin ițe

din Chiuruș, cînd era mare cerere de site, rugau pe comercianții ambu
lanți să le aducă păr de cal din București.
Fundul de sită era țesut în tehnica obișnuită. Unealta principală
era un război de țesut de dimensiuni mai reduse, mai scund, cu uneltele
anexă: 2 ițe, 1 spată cu zgripțuri și cu „jugul“ ce le ținea. In locul
suveicii obișnuite se folosea un leat îngust, plat. Piesele de lemn ale
uneltelor de țesut erau cioplite și montate de bărbați, ițele legate de
femei, iar spetele se cumpărau de la meșteșugarii de spete din Filia
(jud. Covasna de azi).
înainte de a fi țesut, părul de la cal era trecut de două ori prin
hecelă. Prima hecelă se efectua înainte de spălat. Scopul ei era ca prin
pieptănare, firele mai lungi de păr să rămînă în mină, iar cele mai scurte
printre dinții hecelei. (Aceste fire mai scurte erau vîndute apoi țiganilor
pentru confecționarea bidinelelor și periilor). Firele lungi pieptănate
erau legate șuvițe pentru a fi spălate din nou. Scopul acestui al doilea
spălat era degresarea părului. Pentru aceasta se folosea apa de ploaie
sau de pîrîu sau zăpada topită, care era muiată în trecut cu leșie, mai
tîrziu cu sodă de spălat. Se făcea apoi hecelă a doua și limpezirea, după
uscarea părului de cal. Scopul acestei faze de muncă era despărțirea
firelor încă încîlcite. Șuvița de păr de cal, legată la un capăt, era strînsă
între genunchi și, după scoaterea firelor mai lungi, se lega un moț din
80—100 fire numit botrong, care forma urzeala. Pentru un fund de
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Fig. 2. — Prinderea firelor în spată

sită era nevoie de 6 botronguri. Din firele rămase din strînsura genun
chilor, au fost alese firele de băteală, așa numitele onto/c-uri, care erau
legate de asemenea în șuvițe. Capătul celor 6 botronguri legate în șu
vițe era tăiat drept cu foarfecele, orientîndu-se după firele cele mai
lungi. După aceasta șuvița era scuturată, pentru ca firele mai scurte să
iasă. Acestea din urmă erau scoase și folosite pentru țesutul fundu
rilor de sită de dimensiuni mai mici.
Cînd botrongurile erau gata, firele de păr erau prinse în cele două
ițe. Munca aceasta era făcută de o singură persoană. Ițele erau agățate
22 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Fig. 3. — Războiul de țesut, montat

în bifurcațiile de la capătul celor două lemne verticale ale unui stativ
special pentru ca firele să poată fi trecute în ițe și în spete (fig. 1) iar
femeia luînd stativul în brațe prindea firele de păr cu mina în ochiurile
ițelor. După aceasta urma prinderea firelor în spată (fig. 2), făcută tot
pe stativul ținut în poală. Dacă n-avea ajutor, țesătoarea putea să prin
dă firele și singură, iar dacă lucrau două, una întindea firele iar cealaltă
trecea ițele cu un cuțit prin dinții spetei.
După terminarea acestor pregătiri, spata era montată pe războiul de
țesut. Ițele erau agățate cu sfori pe scripeții zgripțurilor jugului. La
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Fig. 4. — Suveică specială și modul ei de folosire

capătul botrongurilor ce atîrnau din ița din spate se lega cîte un laț
făcut din sfoară. Prin lațuri se trecea un băț iar cele două capete ale
acestuia erau legate, cu alte sfori, de sulul din spate al războiului de
țesut, cu ajutorul căruia se întinde țesătura. După aceasta, țesătoarea se
așeza la războiul de țesut. Făcînd lațuri și la capătul botrongurilor ce
atîrnau din spată (mai mici ca celelalte), țesătoarea trecea prin ele un
băț mai subțire, potrivindu-1 apoi în scobitura longitudinală a sulului
din față și fixîndu-1 cu sfoară. Apoi, prin rotirea celor două suluri, fi-
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rele erau bine întinse. Odată cu legarea potnogilor de ițe, montarea răz
boiului era încheiată (fig. 3). In continuare se pregătea suveica (fig. 4).
Aceasta era un leat de brad lung de 65 cm, îngust și subțire. Otnocurile
erau așezate pe acest leaț și legate cu sfoară în formă de spirală, așa
încît la capătul din stînga să fie lăsate libere pe o suprafață de circa
3 cm, pentru ca firele să poată fi prinse cu degetele.
După terminarea acestor pregătiri, se putea trece la țesutul fun
dului de sită. Deschiderea ițelor se făcea după procedeul obișnuit. Dife-
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renta era la țesutul urzelii de păr de cal. Lațul-suveică se introducea în
deschizătura urzelii desfăcută cu potnogile, cu două degete de la mina
stingă, se prindea un fir de păr, apoi lațul era retras. Astfel firul de
păr rămînea în deschizătură, apoi era bătut cu spata fără patul vatalei în vîrful deschizăturii ontocurilor (fig. 5). Astfel se proceda pînă
ce tot fundul de sită era țesut. Părul de cal trebuia să fie muiat cu apă
în tot cursul muncii, căci dacă firele se uscau, se încovrigau. Pe răz
boiul de țesut nu putea fi montat odată decît materialul pentru o singură
silă, firele de păr de cal fiind prea scurte. De aceea fiecare țesătoare avea cîte 3—4 garnituri de ițe și spete. Pînă ce țesătoarea țesea fundul
de sită pe război, o altă membră a familiei pregătea ițele pentru celelal
te. Datorită acestor pregătiri, o femeie putea să țeasă în cursul unei
zile cîte 8—10 funduri de sită. Țesutul fundurilor de sită continua în
tot cursul anului pe cît era posibil, dar în timpul muncilor grabnice
pe cîmp — fiecare familie de țesător fiind și agricultor în același timp
-— și în caz că familia nu era numeroasă, lucrul era întrerupt.
Fundurile de sită erau țesute în diferite mărimi, mai rare sau mai
dese, după întrebuințarea lor: pentru cernutul făinii albe, de pîine sau
de mălai, pentru strecuratul laptelui, sau cu fire duble — țesute mai
rar — pentru strecuratul bulionului de roșii.
Montarea fundurilor de sită pe veșcă era treaba bărbaților atunci
cînd veșca nu era cumpărată. Tăiau cu fierăstrăul butucii de zadă în

Fig. 6. — Prelucrarea veștii de sită pe banca de mezdrelit
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Fig. 7. — încovoierea veștii de sită cu mîna

bucăți de lungime potrivită, apoi cu toporul îi despicau în bucăți pe
care le ciopleau cu „mezdreala“ în plăci subțiri și netede pe masa de
mezdrelit (fig. 6). La început nu se ciopleau decît 10—12 bucăți ca să nu
se usuce. Veșca uscată trebuia udată cu apă pentru ca să se încovoaie.
Din aceste plăci bărbații încovoiau cu mîna veștile, în trecut ținîndu-le
în poală (fig. 7), mai tîrziu pe scaunul special de încovoiat veșca (fig. 8).
Așezînd cele două capete ale veștii unul peste altul, le prindeau cu
un cleștișor de lemn (fig. 9), le găureau cu sula și le coseau cu curmei
de tei trecut prin acul de cusut veșca. Această operație era numită în-
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covoiere în cerc. Apoi căptușeau partea interioară a cercului cu un cerc
de fîșie îngustă de veșcă numită futra, pentru a o face mai rezistentă.
In sfîrșit, făceau un alt cerc, un fel de bandă numită părta, cu care în
tindeau pînza de sită pe veșcă (fig. 10). Pînza de sită întinsă pe veșcă
— urmînd marginea benzii — era strînsă cu un cerc de sîrmă, apoi par
ta era îndepărtată. Sîrma era cusută cu curmei de tei, trecut printr-un
ac plat, concav, iar colțurile pînzei pătrate și marginile erau tăiate cu
foarfecele. Ultima fază a muncii era fixarea fundului de sită pe veșcă
cu aplicarea repetată a părtei.
Sitele terminate erau vîndute la tîrgurile săptămînale și la bîlciuri sau în satele pe care sitarii le cutreierau cu marfa lor. Dacă le du
ceau la tîrguri, 4—5 sitari călătoreau într-o căruță. înainte de plecare
se făcea împachetarea. Sita fiind „o marfă delicată“, era împachetată
cu grijă, 40—50 site erau înșirate pe un fir de sîrmă, formînd așa zisa
rota. Rotele erau așezate pe coviltirul carului așa încît atîrnau pe cele
două laturi. Cu carele astfel încărcate, sitarii din Cristuru Secuiesc
cutreierau mai des piețele orașelor Odorheiu Secuiesc, Sighișoara, Me
diaș, Tîrnăveni, Miercurea Nirajului, Tîrgu Mureș, Iernut, iar cei din
Chiuruș cele ale orașelor Brașov, Sibiu, Făgăraș, Sf. Gheorghe, Tg. Săcuiesc, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Baraoit și mai rar Odorheiu Se
cuiesc. Sitarii din Chiuruș în timpurile de demult aveau legături co
merciale strînse cu Bucureștiul. Comercianți ocazionali care la sfîrșitul
secolului trecut le aduceau veșcă, duceau și site gata făcute la București

Fig. 10. — Montarea fundului de sită pe veșcă
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pentru vînzare. Din amîndouă localitățile, sitarii mai săraci vinaeau
sitele cutreierînd pe jos satele cu cite 10—15 site pe spate înșirate pe
un vrej. Dar chiar și cei mai înstăriți care aveau căruțe, plecau uneori
prin sate, ducînd mai ales site cu pînză mai rară pentru cernut făină
de pîine și de mălai, pe care le cumpărau în general oamenii mai să
raci ai satelor. Deoarece aceștia aveau bani mai puțini, cumpărau sitele
în schimbul cerealelor, de exemplu în primele decenii ale secolului nos
tru prețul de schimb al unei site de cernut făina de mălai era 5 cupe
de porumb, iar al unei site de făină de pîine 4 cupe de grîu.
Sitele erau căutate mai ales în timpul de după seceriș și în timpul
toamnei timpurii.
*
Micile meșteșuguri ocupă un loc important în cultura materială a
poporului. De aceea cunoașterea celor practicate în cursul secolelor,
cercetarea tehnologiei lor constituie una din sarcinile cele mai impor
tante ale științei etnografice. Este urgentă în deosebi descrierea ace
lora pentru menținerea cărora baza de existență nu mai este asigurată
în urma dezvoltării economice și sociale a epocii noastre, și astfel
sînt pe cale de dispariție sau au și fost deja părăsite. Din această cate
gorie face parte și confecționarea sitelor din păr de cal. Muzeul din Cristur are intenția de a publica descrierea acestei variante de meșteșug
casnic în cadrul unei monografii. Pînă la realizarea acesteia însă, pu
nem la îndemîna acelor specialiști care se interesează de problema mi
cilor meșteșuguri această dare de seamă cu caracter informativ.

[stvăn Molnâr
LA CONFECTION DES TAMIS EN POIL DE CHEVAL DANS LA
RÉGION SICULE
Résumé

Dans le group de l’outillage d’alimentation, le tamis est un vieil
outil rallié à la vie quotidienne de l’homme. Il a une double importance
etnographique: par sa fonction il appartient à la sphère de l’alimenta
tion, mais par sa confection à celle des petits metiers. Jusqu’à la fin du
XIXe s. le tamis a été confectionné du poil de cheval, autrefois dans le
cadre des corporations, mais plus tard dans quelques localités de la ré
gion sicule, par exempté à Chiuruș (dép. Covasna) et Cristuru-Secuiesc
(dép. Harghita) c’était pratiqué comme industrie domestique. Ä Cris
turu-Secuiesc il y avait une telle préoccupation en ce sens, que même
lés vieux documents écrits — découverts jusqu’à présent — à partir de-
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XVIIIe s. ont de nommé la ville Oppidum Szitâs Keresztur (Ville
Cristur des tamisiers). Ce métier n’est plus pratiqué aujourd’hui. Mais
le processus du travail à pu être reconstitué à l’aide des deux tisseuses
qui en 1967 étaient encore en vie (l’une à Chiuruș, l’autre à Cristur).
Cette étude présente les manières de procurer des matières brutes (poil
de cheval, bois de sapin), la dénomination des éléments préparés du poil
de cheval (botrong, ontok, fond du tamis), celle des parties en bois
(porta, veșcă = cercle de bois), les phases principales de la confection
du fond du tamis (fig 1—5) et de celle du cercle de bois (fig. 6—9),
le montage des éléments components finis (fig. 10) et le territoire de
la vente des tamis — transportés au cours des pérégrinations saisonniè
res — aux marchés hébdomadaires et aux foires de Transsylvanie et
de Muntenie (București).

EXPLANATION DES FIGURES
Fig. 1. — Mise en place du poil de cheval en lisse
Fig. 2. — Prise des fils dans le peigne
Fig. 3. — Métier à tisser monté
Fig. 4. — Navette spéciale et son utilisation au cours du tissage
Fig. 5. — Battement des fils avec le peigne pour le fond du tamis au cours du
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

6.
7.
8.
9.
10.

—
—
—
—
—

tissage
Préparation du cercle de bois du tamis sur le banc de taille
L’action d’arquer le cercle de bois avec la main
Chaise speciale pour arquer le cercle de bois
La conture du cercle de bois avec des bandes de tilleul
Montage du fond du tamis sur le cercle de bois
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CONTRIBUȚII LA STUDIUL UNOR PROBLEME
LEGATE DE SEMNIFICAȚIA AURÄRITULUI
ÎN TRANSILVANIA
Descoperirea zăcămintelor miniere în trecutul îndepărtat al is
toriei omenirii comporta o serie de greutăți evidențiate la scara mijloa
celor de investigare geologică modernă prin concluziile desprinse în
mod firesc din semnificația celor treisprezece ani de cercetări nece
sare pentru determinarea locului unui mare zăcămînt de sulf a cărui
existență în Munții Călimani a fost bănuită anterior de către austrieci
și specialiștii dinaintea celui de al doilea război mondial după prezența
în zonă a hidronimelor populare „Puturosul“ și „Puciosul“ ceea ce de
monstrează cu suficiența logicii elementare a lucrurilor că prospecțiu
nile făcute în epoca austriacă, deficitară în personal cu pregătire cores
punzătoare, erau tributare în întregime informațiilor obținute întâm
plător de la populația autohtonă care cunoștea prin tradiție și experien
ța personală cauzele lipsei de faună acvatică din apele ultimului pîrîu
menționat1. Dacă o echipă încadrată cu personal tehnic de specialitate
și înzestrată cu cele mai moderne hărți geologice și mijloace de prospec
tare a avut nevoie în perioada actuală de treisprezece ani de căutări
îndîrjite pentru fixarea cu exactitate a locului unde se afla un zăcămînt
care poluase apele celor două pîraie neînsemnate cu particule dintr-o
substanță determinată lapidar și precis de către localnici prin hidroni
me amintind mirosul specific al sulfului, descoperirea primului metal
întrebuințat2 în diferite scopuri nu era posibilă decît în cazul unui se
dentarism extrem de îndelungat deoarece numai un astfel de mod de
viață putea conferi oamenilor acelor timpuri îndepărtate posibilitatea
1 Cf. Reportajul întitulat „Geneza a doua” prezentat de Televiziunea Română în seara
zilei de 4 noiembrie 1971
2 Ebert M., Reallexikon der Vorgeschichte, I, p. 421 cf. D. Popescu, Prelucrarea
aurului în Transilvania înainte de cucerirea romană în Materiale și cercetări arheologice, II, Bucu
rești, 1956, p. 236, nota 2.
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de a cunoaște regiunea respectivă pînă la amănuntele necesare sesi
zării prezenței pepitelor de aur în pietrișul conurilor de dejecție re
zultate prin dezagregarea și prăbușirea filoanelor din aparatele vulca
nice3 în văile Munților Apuseni unde strălucirea palidă a metalului
prețios a fost întotdeauna estompată de cea a piritelor și calcopiritelor
depuse în cantități mari avînd forme mai evidente și mai viu colo
rate4 ce acaparau întreaga atenție și curiozitate a privitorului. Rezulta
tele sedentarismului neîntrerupt în perimetrul unor regiuni aurifere
din cuprinsul Transilvaniei și încercările oamenilor locului de a des
coperi noi materiale pentru confecționarea uneltelor și podoabelor s-au
concretizat pînă la urmă în primele începuturi ale descoperirii și prelu
crării sesizate în stratul „terramare“ inferior din așezarea cu ceramică
neolitică de la Ariușd unde a apărut o bijuterie de aur în formă de ve
rigă deschisă cu capete apropiate56despre care un arheolog afirma prin
1942 că nu ar fi confecționată din metal prețios indigen0 deși analizele
chimice întreprinse anterior, asupra unui alt obiect descoperit într-un
mormînt din timpul dinastiei a Il-a din Egiptul antic infirmau presu
punerea arătînd că acesta din urmă a fost confecționat din aur transil
vănean7.
Numărul redus al obiectelor confecționate din aur în intervalul de
timp de la sfîrșitul neoliticului pînă la începutul epocii bronzului mij
lociu8 arată că ivirile la zi sub formă de bucăți vizibile la prima vede
re au fost epuizate probabil destul de rapid în perimetrele indigene9
3 V. Butură, Spălarea aurului din aluviuni șl mineritul țărănesc în Munții Apuseni
în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965—1967, Cluj, 1969, p. 25
4 V. Butură, o.c., p. 27 — 28.
5 D. Popescu, o.c., p. 200.
6 R o s k a M. în Kôzleményelt, Cluj, 1942, II, p. 60 apud D. Popescu, o.c., p. 200,
n. 5
7 II. Peake, The. Bronze Age and the Celtic World, London, 1922, p. 40 apud I. Nes
tor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, Berlin, 1933, p. 34, n. Ill, cf. V.
Dumitrescu, Les figurines en pierre trouvé à Sălcuța et à Fedeleșeni et le commerce entre l’Egypte
et la Bas Danube pendant la période énéolithique în Istros, I (1934), p. 198 apud C.C. Giurescu,
Despre relațiile româno-egiptene și contribuția României la construirea Canalului de Suez în Studii,
revistă de istorie, an. X, nr. 1, 1957, p. 92, n. 1 și D. Popescu, o.c., p. 236, n 5
8 înafara verigii cu capete deschise din stratul „terramare” inferior al așezării de la Ariușd
și a obiectului din mormîntul celei de a doua dinastii egiptene, din această epocă nu se cunoștea
pînă în anul 1956 decît o singură bijuterie de aur constînd dintr-o mică bandă spiralică
găsită în stratul superior de humus al culturii Schneckenberg de la începutul epocii bronzului,
cf. D. Popescu, o.c., p. 200.
8 Este adevărat că în intervalul de timp cuprins între anii 1493 și 1537 umanistul Nico
laus Olahus a aflat o bucată de aur nativ de mărimea unui mi de găină în greutate de peste
100 ducați iar Nicolae Gerendi i-a scris că a găsit și el o pepită în greutate de 350 ducați relatîndu-i, în același timp, despre o altă bucată de mărimea unei pîini în greutate totală
de peste 1.600 ducați descoperită de către un țăran din împrejurimile Abrudului (cf. Nicolaus
Olahus, Hungaria, 1536—1537, în Călători străini despre Țările Române, I, București, 1968,
pp. 498 — 499), dar există toate motivele să se presupună că aceste bucăți masive, precum
și altele de mărimea unor nuci sau pietricele menționate de același autor, au fost descoperite fie
între rocile scoase cu dalta și ciocanul dintr-o mină contemporană, fie în profunzimea aluviuni
lor în cursul activității de spălare pentru simplul motiv că — dacă ele ar fi fost vizibile la supra
față într-o vreme de intensă activitate ca aceea din epoca romană sau sec. XV —XVI — cei
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lipsite de condițiile celor din statul brazilian Goyas unde doi bandeirantes din anul 1720 au adunat de pe o suprafață probabil destul de
restrînsă cinci tone de pepite într-o singură lună10, ceea ce explică și
motivează prezența indiciilor de „spălare“ străveche în nu mai puțin
de 26 de puncte11 identificate pînă acum în cuprinsul diferitelor re
giuni din Transilvania precum și descoperirea a două topoare de pia
tră la mina de aur Căraci12 și Musari de la Brad13 continuate crono
logic și funcțional în ciocanul metalic fixat la centura uneia din cele trei
divinități protectoare ale mineritului de la Baia de Criș datate de că
tre unii în epoca bronzului14 sau cu anumite rezerve în prima epocă a
fierului15 cărora li se adaugă apoi alte urme contemporane sau mai
tîrzii de exploatare primitivă a minereurilor în 22 de locuri10 răspîndite
din Munții Apuseni pînă în Maramureș și Banat. Dacă descoperirea pe
pitelor de la suprafață nu impunea decît reprimarea curiozității față
de strălucirea piritelor sau calcopiritelor și sesizarea posibilităților de
modelare fără riscul de a sfărîma prin ciocănire bucățile de material
gălbui apărute ici colo în pietrișurile văilor, deosebirea firișoarelor de
aur față de bucățile de mică prin spălare din depunerile aluvionare ne
cesita și pretindea întîi cunoștințe amănunțite asupra condițiilor de zăcămînt posibile numai în cursul aceluiași sedentarism neîntrerupt în
timpul căruia s-a observat că greutatea specifică mai mare a aurului
îl face să se depună în profunzimea nisipurilor din partea concavă a
meandrelor cu ape liniștite1' sau de-a lungul albiilor minore unde
inundațiile din perioadele cu precipitații abundente răscolesc și duc
amintiți nu ar mai fi avut posibilitatea să se bucure de un astfel de noroc. Pentru lipsa de pepite
la suprafață în alte perimetre din Transilvania, vezi T. Morariu, Contribuțiuni asupra aurari
tului în Valea Someșului Mare în Vatra, an. VI, ianuarie-mai, 1940, nr. 1—5, p. 237 —
251.
10 C. Lévi-Strauss, Tropice triste, București, 1968, p. 210.
11 La Balomireasa, Găina, Pîrîul Ribicana, Bocșa Montană, Borlova, Bolvașnița, Turnu,
Valea Mare, Lupeni, Lupoaia, Mălăiești, Petrila, Bistra, Cîmpeni, Lupșa, Baia de Arieș,
Sălciua de Jos, Sălciua de Sus, Vidra de Jos și Vidra de Sus, cf. Roșka M., Repertorium,
Cluj, 1942, p. 32, 95, 238, 204, 46, 44, 243, 42, 148, 313, 156, 223, 42, 282, 195, 27, 21,
90, 22 și 92 apud D. Popescu, Prelucrarea aurului . . ., p. 197, nota 5 precum și la Petroșeni,
Iscroni, Uricani, Ruieni, Berzovia și Dognecea, cf. M. Macrea, Viața în Dacia romană, Bucu
rești, 1969, p. 301 datînd din epoca romană dar cu tradiții autohtone străvechi deduse din
imposibilitatea cuceritorilor de a cunoaște posibilitățile regiunii fără contribuția efectivă a
indigenilor.
12 M. R o s k a, o.c., p. 117 apud D. Popescu, o.c., p. 197, n. 6.
13 Archeologia Ertesitö, 1899, p. 93 apud D. Popescu, o.c., p. 197, n. 7.
14 M. Hoernes, Urgeschichte der Bildenden in Europa von den A nfängen bis zum
500 vor Chr., Wien, p. 619 — 620 și V. Pîrvan, La statue Menhir de Hamangia în Dacia, II
(1925), p. 422 —429 apud O. Ploca, Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criș, în
Sargetia, IV, Deva, 1966, p. 42, nota 4 și 5.
15 O. Bloca, o.c., p. 46.
13 La Baia Mare, Capnic, Băiuț, Arămeag, Groși, Vașdoci, Bocșa Montană, Oravița,
Someșul Rece, Rodna, Boița, Botez, Brad, Crișcior, Porcura, Ruda, Săcărîmb, Abrud, Breaza,
Bucium, Roșia de Munte, Atid cf. M. Roska, o.c., p. 186, 117, 209, 271, 95, 110, 204, 213,
106, 213, 125, 47, 50, 142, 232, 240, 186, 12, 50, 50, 303 și 79 apud D. Popescu, o.c., p. 197,
nota 5.
*’ T. Morariu, o.c., p. 237 — 251; V. Butură, o.c., p. 61.
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dintr-o parte în alta pietrișurile mai vechi amestecîndu-le cu cele
scurse de pe versanți18, apoi cîteva unelte ca „trocul“ de ales confec
ționat din scoarță de copac cu dosul alveolar19 numit „Untres“ și con
siderat de către Fridvalszky în 1767 mult mai eficace decît noile „sichertrog“-uri de lemn20 precum și un scaun de lemn necesar reținerii pra
fului de aur între firișoarele verticale și interstițiile suprafeței pănurii21
dedusă pentru trecutul îndepărtat din asprimea iernilor, din numeroa
sele greutăți de la războaiele verticale22 și din tehnicile de prelucrare
străveche a țesăturilor de lînă prin vîltorare manuală în bălți23 sau ba
tere la „leasă“24 a căror simplitate este cu atît mai semnificativă pen
tru tradițiile ocupației în Transilvania cu cît întrebuințarea lor în deli
cata operație de alegere a metalului prețios cerea o iscusință deosebită
pentru a nu risipi truda unor zile întregi de muncă25. Căutările și în
cercările pentru obținerea unor cantități sporite de metal prețios s-au
intensificat paralel cu necesitățile unei societăți care evolua lent spre
stratificări sociale încheindu-se în cursul migăloasei activități de sca
lare în perimetrele străvechi unde conținutul tot mai bogat al aluviu nilor din susul văilor26 cucerite concomitent cu creșterea necesităților
de aur a îndreptat atenția oamenilor locului spre rocile alb-cenușii din
lungul liniilor de eruptiv cu mineralizări complexe27 determinîndu-i să
le extragă pe cele dezagregate de la suprafață și să le prelucreze întîi
prin măcinare cu mijloace din ce în ce mai adecvate apoi prin spălarea
„fărinilor“ obținute pe clanuri înclinate28. Fără a insista în mod deo
sebit asupra numeroaselor probleme legate de descoperirea metalului
prețios în rocile alb-cenușii cu strălucirile înșelătoare ale piritelor și
calcopiritelor depuse în forme mai evidente29, amintim că cantitățile de
aur obținute prin noua metodă de exploatare trebuie să fi fost consi
derabil mai mari de vreme ce rezultatele unor recente analize metalo18 V. Butură, o.c., p. 61.
19 Ibid., p. 68.
20 Mineralogia Magnus Principatus Transsylvanie, Cluj, 1767, p. 50 cf. V. Butură,
o. c., p. 51.
21 Ibid., p. 33 cf. V. Butură, o.c., p. 51.
22 Frecvența greutăților de lut pentru întins firele pe războaiele verticale de țesut folo
site în epoca neolitică și ulterior este atît de mare în săpăturile arheologice, încît nu mai
menționăm bibliografia.
23 I. Iurasciuc, O tehnică străveche de vîltorit în Cibinium, 1967—1968, Sibiu, 1968,
p. 180—183 și fig. 2, p. 182.
24 I. C h e 1 c e a, O tehnică arhaică pentru prelucrarea țesăturilor de lînă — bătutul la
gratie în Cibinium, 1967 — 1968, p. 175. în depozitele Muzeului etnografic al Transilvaniei
se află, de asemenea, o piuă formată din două gratii suprapuse pentru prelucrarea manuală
a țesăturilor de lînă.
25 V. Butură, o.c., p. 68.
23 Ibid., p. 28.
22 Ibid., p. 27.
28 Ibid., p. 28.
29 Vezi mai sus nota nr. 4.
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grafice30 au stabilit că un număr de 125 obiecte din epoca bronzului
mijlociu descoperite din Europa centrală pînă pe meleagurile Iutlandei31 au fost confecționate din aur transilvănean32 provenit din 12 locuri
diferite ale vestitului triunghi aurifer33 iar cele 485,92 grame ale uneia
din cele nouă securi de la Țufalău34 datate în aceeași epocă35 demon
strează logic că materia primă nu putea rezulta numai din aluviuni de
oarece se știe că doi oameni harnici în epoca actuală nu reușeau să
spele decît unul sau cel mult două grame pe zi în rarele locuri cu con
ținut mai bogat36, ceea ce ar însuma aproximativ 486 de zile numai
pentru nu singur obiect sau 4616 zile, exceptînd perioadele de îngheț,
cînd nu se lucrează, pentru celelalte opt securi de aur poate de aceeași
greutate din tezarul amintit.
Lipsa din ce în ce mai evidentă a obiectelor de aur din descope
ririle arheologice datate după epoca bronzului mijlociu demonstrează că
prelucrarea metalului prețios în atelierele din Transilvania a stagnat
mai ales în primele patru secole dinaintea erei noastre și o parte a se
colului I e.n.37 fie din cauza drenării aurului indigen spre bijutierii
altor zone38 sau din motivul arătat de Pîrvan care credea că agatîrșii cei
bogați ai lui Herodot39 și-au însușit aurul dacic40 trimițînd o parte din
el în vechea lor patrie41, fie datorită faptului că înainte de cucerire
minele și producția auriferă constituiau un monopol regal42 ceea ce s-ar
explica în altă ordine de idei prin scăderea prețului aurului cu lOo/o43 sau
chiar mai mult4445
și redresarea finanțelor Imperiului roman43 după ulti
30 A. Hartmann, Spektralanalytische Untersuchungen bronzezeitlicher Goldfunde des
Donauraumes în Germania, an. 46, 1968, I Halbband, Seiten 1—27, Walter de Gruyter, Berlin,
1968, p. 19-27.
31 A. Hartmann, o.c., p. 22, Abb. 1: Verbreitung der mittelbronzezeitlichen Material
gruppe A3 und Lage des natürlichen Goldvorkommens von Brad.
39 Ibid., p. 20 și 22.
33 Ibid., p. 23.
34 D. Popescu, o.c., p. 247.
36 A. Mozsolics, Der Goldfund von Velem-Szentvid, Basel, 1950, I, p. 19—20; Acta
Archaeol., Budapesta, 1952, II, fasc. 1 — 3, p. 62 ; M. Roska, în Emlékkônyv a Székely
Nemz. Muz. 50 éves jubil., Sf. Gheorghe, 1929, p. 32, cf. D. Popescu, o.c., p. 209, n. 6 ; 240,
n. 12 și 247, n. 3 ; precum și D. Popescu, o.c., p. 248 care adaugă în același sens părerea
comunicată verbal de Nestor I.
36 V. Butur ă, o.c., p. 70.
37 D. P o p e s c u, o.c., p. 244.
38 Ibid., p. 246, nota 1.
39 Istorii, I, cartea IV, SCIV, București, 1961, p. 349.
40 Cf. D. Popescu, o.c., p. 244.
41 Ibid.
49 Ibid., p. 246.
43 Cf. F. Heichelheim, Zu Pap. Bad. 37. ein Beitrag zur römischen Geldgeschichte
unter Traian în Klio, XXV, 1932, p. 124—131 apud I. I. Russu, Comorile regelui Decebal
în Sargeția, IV, Deva, 1966, p. 102, nota 22.
44 J. Guey, De ,,1’or des Daces" (1924) au livre de Sture Balin (1958) în MelangesJ. Carcopino, Paris, 1966, p. 445—475 apud I. I. Russu, o.c., p. 102 nota 22.
45 Pentru numeroasele lucrări de construcții monumentale inițiate de Traian după sfîrșitul războaielor dacice vezi C. Patsch Der Kampf um den Donauraum, unter Domitian
und Trajan (Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa, V/2) în Sitzungsberichte der Akademie
Wien, 217/1, 1937, p. 231-233, apud I. I. Russu o.c., p. 102, nota 19.
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mul război dacic ca urmare a însușirii imensei cantități de metal pre
țios din tezaurul lui Decebtil apreciat de Lydus-Criton la greutatea
de 5 milioane libre aur și dublu în argint46 din care istoricul J. Carcopino a dedus prin calcule 164 mii kg aur și 331 mii kg argint47 admise
de unii arheologi români48 pe baza informațiilor despre bogăția în aur
a Transilvaniei în antichitate49 și a cifrelor comparative privitoare la
tezaurele capturate de la căpetenii de state aduse la supunere și jefuite
de romani50. Scăderea prețului aurului cu peste lO»/o Și redresarea fi
nanțelor imperiale51 tributare în egală măsură unui minerit cu rezultate
dintre cele mai notabile demonstrează fără putință de tăgadă că marea
majoritate a zăcămintelor aurifere din Dacia erau cunoscute și exploa
tate încă înainte de pătrunderea romanilor52 care au beneficiat doar
de cunoștințele și informațiile obținute de la autohtoni pentru a pro
ceda în consecință la colonizarea minerilor Pirustae și Baridustae din
Dalmația romanizată anterior53 exact și fără nici o tranziție pe locul
zăcămintelor din zona Ampelum-Alburnus Maior precum și la instalarea
libertului imperial Marcus Ulpius Hermias ca procurator aurariarum cu
sediul la Ampelum încă din timpul lui Traian34, cum de altfel au pro
cedat și la minele de fier din regiunea Hunedoarei unde o inscripție
de la Teliucul Inferior arată că acolo era un centru administrativ53 înca
drat cu „conductores ferrariarum“, ceea ce este iarăși deosebit de sem
nificativ ca tradiție locală deoarece fierul apare în natură destul de
frecvent însă sub forma unui conglomerat de roci în care foarte greu
se poate bănui într-un interval scurt existența unei materii prime utilă
oamenilor56.
“Ioannes L i d u s, De magistratibus, II 28 ( = Die Fragmente der Griechischen
Historiker, ed. F. Jacoby, vol. II, p. 931, f.r. I), apud I. I. Russu, o.c., p. 98.
17 J. C a r c o p i n o. Les richesses des Daces et le redressement de l’empire romain în
Dacia (București), I, 1924, pp, 28—34, apud I. I. Russu, o.c., p. 98, nota 3.
18 V. Pîrvan, Getica, p. 595, apud I. I. Russu, o.c., p. 99, n. 6 și D. Popescu, o.c.,
p. 196.
49 A. G ö t z e în Reallexikon der Vorgeschichte (Max libert, Berlin), IV/2, p. 376, apud
I. I. Russu, o.c., p. 99, nota 7.
"Pîrvan aprecia că tezaurul lui Decebal era egal cu cel luat de laicullus după
înfrîngerea lui Mithridates și cu cel tectosagic capturat de O. Servilius Caepio, dar inferior
cantităților de aur și argint aduse de Pompeius din Orient, apud I. I. Russu, o.c., p. 99, n. 6.
51 Vezi mai sus nr. 43, 44 și 45.
52 Istoria României, I, București, 1960, p. 365 și V. Butură, o.c., p. 30.
63 C. D ai c o viciu, ..Castella” Dalmatarum în Dacia în Acta Masei Regionalis Apulensis (Studii și comunicări), III, Sibiu, 1961, p. 52.
94 Ibid.
65 M. M a c r e a, o.c., p. 305 ; I. Lungu, V. Radu și colab., Meșteșuguri și meșteșugari
din sud-vestul Transilvaniei, Cluj, 1970, p. 22. Pe timpul lui Caracalla, în centrul administrativ
de la Teliucul Inferior se aflau în funcția de conductores ferrariarum G. Gaurius Gaurianus,
sacerdot al coloniei Apulum, și Flavius Sotericus, augur al coloniei Sarmizegetusà, cf. M.
Macrea, o.c., p. 305.
58 Pentru demonstrarea dificultăților legate de depistarea zăcămintelor de fier în anti
chitate într-un timp relativ scurt, este suficient să amintim că cel de la Căpuș-Cluj a fost
descoperit abia în anii regimului nostru, deși industria României interbelice avea și ea nevoie
de multă materie primă.
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După retragerea aureliană și pătrunderea goților ca federați urmate
în timp de stabilirea pe teritoriul patriei noastre a celorlalte populații
„barbare“ interesate însă prin forța împrejurărilor să menajeze locui
torii din considerente cum au fost aprovizionările cu produsele necesare
traiului zilnic, populația civilă a rămas pe la vetrele ei organizîndu-și
viața în funcție de noile condiții istorice continuînd să exploateze
bogățiile subsolului cu atît mai mult cu cît zăcămintele aurifere sînt
situate în munți unde marea majoritate a istoricilor fixează „locul de
refugiu“ al tuturor autohtonilor daco-romani din fața populațiilor migra
toare a căror orînduire socială și stăpînire politică erau, de altfel, apre
ciate de sud-dunăreni ca fiind mai convenabile decît nedreptățile și fis
calitatea îngrozitoare din Imperiul roman5758
. Continuitatea mineritului
autohton din perimetrele tradiționale în perioada cuprinsă între sec.
III—VII e.n. este demonstrată mai întîi de prezența în limba română a
termenului a „lămuri“ — „lamură“ provenit din latinul lamina52 cu sen
sul de a purifica metalul prețios59* căruia i se adaugă înseși numele de
origine latină aur și argint50 dispărute din graiul aromânilor ce nu au
mine de metale prețioase61 dar avînd asemănări tributare procesului de
romanizare cu formele diferențiate62 logic prin locul de formare a
limbilor cu dalmatul yaur63 sau arzint-razint în istroromână64, apoi de
faptul că slavii ca minoritate dominantă65 politic pe cursurile mai largi
ale văilor66 nu ar fi știut să dea exact numele de „Zlatna“ unei locali
tăți dintr-un centru aurifer muntos dacă acolo nu ar fi existat dinainte
o populație a cărei venire tîrzie și încadrare ulterioară într-o activitate
pe care n-o practicau inițial ar fi trebuit, de altfel, să fie însoțită atît
de adoptarea termenilor de origine slavă sau de alte origini pentru cele
două metale nobile, cît și de dispariția termenului „fier“ = armă albă
luat dintr-o expresie latin-populară foarte răspîndită după cum arată
un fragment din Seneca unde spectatorii se întrebau probabil la un
spectacol de gladiatori „quare tam timide incurrit in ferrum“67, adică
„de ce înfruntă spada (subi, ns.) cu atîta teamă“. Această continuitate
57 Salvianus (sec. V), Cîrmuirea .... V, 8 cf. St. Pascu, VI. Hanga Crestomație pentru
studiul istoriei statului și dreptului R.P.R. II (Feudalismul, I), București, 1958, p. 37.
58 G. G i u g 1 e a, Coincidences et concordances entre le roumain et les autres langues
romanes, III, în Langue et littérature, II, 1 — 2, București, 1943, p. 21, n. 1.
69 Ibid. ; vezi și T. Morariu, o.c., p. 249.
80 G. G i u g 1 e a, o.c., p. 21.
61 Ibid.
62 Existența lui aur în istroromână (cf. G. Giuglea, o.c., p. 21) nu este semnificativă
sub nici un aspect deoarece același termen — aur — există și în provensală (cf. Mihăescu H„
Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului roman. București, 1960, p. 78).
83 H. Mihăescu, o.c., p. 78.
84 G. Giuglea, o.c., p. 21.
85 P. P. P a n a i t e s c u. Interpretări românești. București, 1947, p. 94—95, n. 1.
88 N. Dr ăganu, Românii în veacurile IX—XIV pe baza toponimiei și a onomasticei.
București, 1933, p. 454 și K. Horedt, Contribuții la istoria Transilvaniei în sec. IV—XIII,
București, 1958, p. 24, 89 și 113.
87 S e n e c a, Epistolae, VII, apud N. Lascu, Cum trăiau romanii, București, 1965,
p. 147.
23 —
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la o populație ce extrăgea aurul și fierul spre a-și completa mijloacele de
trai sau confecționa uneltele necesare practicării muncilor, fără a o
transforma vreodată în ocupație principală68 ca minerii colonizați mai
tîrziu pe locurile zăcămintelor, este confirmată în perioadele ur
mătoare pătrunderii slavilor pe teritoriul transilvănean de cuptorul
pentru topit minereul de fier din sec. IX descoperit pe Valea Caselor la
Ghelar69 și expus ca model la Londra70, precum și de capitolul XXV din
Gesta Hungarorum care îl arată pe un oarecare Ogmand informîndu-1
pe Tuhutum că în țara Ardealului se „scoate sare și materii sărate“ și
se „culege aur“ foarte bun71 din nisipurile unui rîu bănuit a fi Someșul
după direcția de pătrundere a ungurilor în regiune72. După cucerirea
Transilvaniei într-o vreme cînd nivelul general al tehnicii era atît de
redus încît exclude ipoteza unor prospecțiuni dificile și complicate chiar
și în epoca actuală73, noii stăpînitori politici s-au străduit să intensifice
exploatarea bogățiilor subsolului prin colonizarea oaspeților germani
exact pe locurile indicate de prezența mineritului autohton mulțumindu-se la început să numească responsabili și funcționari din rîndul cona
ționalilor74 de încredere iar mai tîrziu să pună mina pe șteampuri75, fără
a se angaja însă direct în lucrările complicate de extragere a aurului
deoarece populația maghiară nu se pricepea la această muncă nici în
sec. XVI cînd Georg Werner scria că „băieșii aurului sînt aproape toți
români“76 iar secuii „nu îngăduie nimănui să le cerceteze și sînt prea
rustici pentru a se putea folosi de aceste bogății“77, și nici în cursul
celui următor cînd într-o scrisoare datată la 22 martie 1628 principele
Gabriel Bethlen se plîngea marelui vizir că minele de aur nu pot fi
refăcute în 20—30 de ani „nici cu o comoară de 1000 de sarcini de cal“
deoarece „maghiarii, nu se pricep la astfel de treburi, iar românii și
germanii — mai ales meșteri — nu se pot găsi“78. Ipoteza că principele
“V. Butură, o.c., p. 46.
•• Kâroly P., A magyar birôdalom vasércz es kösze'nke'szlete, 1915, p. 392, fig. 14,
apud V. Butură, o.c., p. 44, n. 24.
70 I. Bungu, V. Radu și colab., o.c., p. 34—35.
71 Anonymus, Faptele -ungurilor, XXV, apud St. Pascu și V. Hanga, o.c., p. 69, No. 73.
■V
72 K. Horedt, o.c., p. 24, 89 și 113 (fig. 20).
73 Vezi mai sus notele 1 și 56 privitoare la cei 13 ani de căutări necesari fixării locului
exact al zăcămîntului de sulf din Călimani și, respectiv, a celui de fier de la Căpuș —Cluj,
descoperit abia în vremea noastră.
74 G. Werner, Raport din lunile martie-aprilie 1552 despre veniturile regești din Transilvania în Călători străini despre Țările Române, II, București, 1970, p. 50 și Toth Zoltan,
Mișcările țărănești din Munții Apuseni pînă la 1848, București, 1955, p. 23, 27, 76. Vezi
și V. Butură, o.c., p. 48 — 49.
75 Toth Zoltan, o.c., p. 64, 65, 95 referitor la numărul de 39 proprietari unguri
de șteampuri față de numai 16 români înregistrați la 1703 în ținutul Roșia Montană, sau
24 unguri și 8 români în ținutul Corna ; la cele 60 de șteampuri despre care cei din Abrudsat
declarau în 1715 că au trecut în mîna unor nobili și tîrgoveți din Abrud și — respectiv —
despre întîietatea maghiarilor în ceea ce privește stăpînirea șteampurilor, precum și V. Butură,
o.c., p. 48 — 49.
78 G. Werner, o.c., p. 48.
77 Ibid., p. 51.
78 Toth Zoltan, o.c., p. 27.
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ar fi îngroșat în mod intenționat trăsăturile sumbre ale tabloului și în
ceea ce privește priceperea unora sau altora în treburile mineritului
este infirmată printre altele de același Georg Werner care se referea
la Baia Mare și Mittelburg-Felsö Bânya învecinată scriind că „înteme
ietorii amîndorur localităților au fost germani și locuitorii mai rețin și
acum numirile germane pentru mine, pentru lucrători și pentru cele
mai multe unelte ale mineritului de care se folosesc și ungurii ca de
cuvinte din limba lor“79, precum și de scrisoarea sus amintită unde
principele spune că pentru redresare a adus de la Kremnica în Munții
Apuseni 200 de mineri slovaci cu copii și femei cu tot80 ceea ce arată
în mod clar că puținii maghiari ocupați cu extracția minereurilor în
acele timpuri au învățat meșteșugul de la alții, în timp ce mărturiilor
des amintitului Werner Georg despre apartenența de neam a băieșilor
aurului81 li se adaugă cele ale lui Reicherstorffer82 și Giovan Andrea
Gromo despre Zlatna locuită de români „care lucrează necontenit în
acele mine“83 sau cele ale mineralogului clujean Fridvaldszky ce privea
cu uimire furnicarul omenesc de la Bucium și Roșia Montană scriind în
anul 1767 că „ai crede că s-a strîns o oaste de satiri ca să dărîme munții
— așa sfărîmă românii din partea locului stîncile sfredelindu-le și
scurmîndu-le în toate direcțiile“84.
Ne-am străduit să dezvăluim în cele de mai sus semnificația prac
ticării acestui meșteșug anexă de către populația autohtonă românească
a cărei ocupație de bază, chiar în perimetrele aurifere din Munții Apu
seni, a fost cultivarea stăruitoare și încăpățînată a pămîntului sărăcăcios
din ogoarele situate la înălțimi ce depășeau uneori cota de 1.006 m85
unde puțina holdă care răsare „rareori se coace pentru aceea cum că
fiind aicea locul rece, nu-1 putem sămăna în vremea în care s-ar cădea
a sămăna sămănăturile; pentru aceasta bruma îl pălește și cîteodată și
zăpada acolo o ajunge și o acoperă“ după cum mărturiseau reprezen
tanții locuitorilor din Zlatna în 17 iunie 18 2 086.

79 O.c., p. 66 - 67.
15 To th Zoi t an, o.c., p. 27, în notă.
81 Vezi mai sus nota 76.
82 Chorographiae Transilvaniae . . ., Wien, 1550, în Călători străini despre Țările Române,
I, București, 1968, p. 222.
33 Descriere mai amplă a Transilvaniei, 1566—1567 în Călători .... II, București, 1970,
p. 345.
84 Cf. T o t h Z o 11 a n, o.c., p. 103.
85 C. C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român, București, 1967, p. 10
și 11.
84 Ș t. Meteș, Viața agrară, economică a românilor din Ardeal și Ungaria. Documente
contemporane, vol. I, 1508—1820, București, 1921, urbariul localității respective.
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CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF SOME QUESTIONS
CONCERNING THE SIGNIFICANCE OF THE GOLD EXPLOITATION
IN TRANSYLVANIA
Summary

The author shows that the mineral deposits discovering in the
remote past was posible only in case of an extremely long sedentariness
since only the uninterrupted living in the same region could offer the
people the knowledge of the soil and subsoil of the respected district
to the extent as to notice the gold particles in the river sands — where
their glitter may be confused with that of the pyrites and mica spangles
— as well as the iron, presenting itself as an conglomerate of rocks in
which scarcely one could quickly suppose the existence of a raw mate
rial so useful for the progress of humanity. The uninterrupted exploita
tion of the ore perimetres of Transylvania by the aboriginal population
from neolithic to the 1-st century A.D. is demonstrated by the jewels
made of native noble metal, discovered in the „terramare“ inferior
stratum of the neolithic settlement in Ariușd and in the tomb dated in
the 2nd dynasty of the ancient Egypt, as well as by the metallographic
analyses which showed that the gold from the well-known Transylvanian
„auriferous triangle“ has been exported in the Middle Bronze Age up
to Jutland. To all these we have to add the significance of gold price
lowering in the Roman Empire by 10% or even more, after the capture
of Decebalus’ immense treasure, proving that this value standard would
have become the monopoly of the Dacian kings at least four centuries
before the wars between Traian and Decebal. The uninterrupted conti
nuity of the Dacian-Roman and ancient Roumanian population on the
whole area of Transylvania and in the auriferous perimetres is demon
strated by the fact that the Roumanian language preserves the words
of Latin origin aur-argint while the Dalmatian uses yaur and the IstroRoumanian arzint-razint, indicating the complete differing places of the
formation of the three languages. On the other hand, the Slavs, settled
in the larger valleys, could not give exactly the name of Zlatna to a
locality in a mountaineous auriferous centre only if in that place would
have lived the native population occupied in the noble metal extraction.
Lastly, the subsequent coming of the Roumanian population on the
northern bank of Danube, from a region in which they had not practi
sed the gold extraction, would have to be accompanied by the adoption
of the Slav names for the two noble metals or by the disappearance of
the term „fier“ = „side arm“, already noted in the Latin language in
Seneca’s times.
The author then showed that the general technical level in the period
of Transylvania’s conquest was so low that the kings of Hungary would not
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anyway succeed to colonise the German „guests“ exactly and without
any transition on the place of the main subsoil deposits provided that
in the province would have been, from times immemorial, the Rouma
nian population occupied in the traditional mining. The Hungarians,
being of migratory origin, were not skilled in this sort of business
even in the 16-tn century when G. Werner wrote: „almost all of the
gold miners are Roumanians“ and „the Szeklers. . . are too rustic to
make use of these riches“, nor in the 17-th century when Prince
G. Bethlen would complain: „the Hungarians are not skilled in this
sort of business and the Roumanians and Germans — who are experts
—■ are not to be find“. It is stated that, among the Roumanians in the
past, the mining has been practised in order to complete the means of
subsistence by the common peasants, whose main occupation was the
obstinate cultivation of their lands sometimes situated over 1,000 m
high, in the auriferous perimetres.
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CERAMICA NESMÂLȚUITÂ DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ
Faima ceramicii smălțuite maramureșene a pus cu totul în umbră
olăria nesmălțuită, exceptînd doar Săcelul, ale cărui produse suscită
interesul specialiștilor și cîștigă teren în aprecierea publicului iubitor
de tradiții populare autentice.
Olăria nesmălțuită din centrele maramureșene a coexistat paralel
cu formele de ceramică smălțuită. Centrul Săcel constituie și în acest
caz o excepție fiind singurul centru care a produs cu exclusivitate
ceramică nesmălțuită.
Fenomen frecvent întîlnit în aproape toate zonele etnografice din
țară, vasele nesmălțuite sînt denumite și aici cu termenul general de
„ceramică țărănească" și sînt cu precădere vase uzuale.
Studiul ceramicii nesmălțuite de pe teritoriul județului Maramureș
ne-a permis să constatăm unele identități surprinzătoare cu formele de
ceramică din centrele și zonele învecinate: Sălaj și Satu Mare, precum
și din alte centre mai îndepărtate cum sînt Vlădești și Lungești din
jud. Vîlcea, fapt ce-1 considerăm un argument în plus în favoarea tezei
unității ceramicii populare de pe teritoriul patriei noastre.
Cercetarea ceramicii populare maramureșene ne-a dat posibilitatea
să constatăm înrudirile vădite cu ceramica arheologică locală și a ridicat
probleme a căror rezolvare va solicita în continuare eforturile conju
gate ale etnografilor și istoricilor.
în succinta noastră comunicare1 vom încerca prezentarea produc
ției centrelor: Baia Mare, Baia Sprie, Tăuți Măgheruș, Seini, Tg. Lăpuș,
Băița și Săcel, oprindu-ne în mod deosebit asupra problemelor pe care
le ridică fiecare centru în parte.
Centrul Seini, tîrgușor situat pe malul Someșului, producea pe la
mijlocul secolului al XIX-lea, numeroase forme de ceramică nesmăl
țuită de o mare eleganță și cu elemente morfologice distincte: căniul ci oare (fig. 1), căni, în mod obișnuit forme uzuale pentru satele încon. . ,, A Comunicare susținută în cadrul sesiunii științifice organizată cu ocazia semicentenarului
Muzeului etnografic al Transilvaniei (13 — 15 octombrie 1972).
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jurătoare, precum și pentru satele din zonele Codru și Sălaj. Face
excepție o formă numită „vas pentru vrăjit“ care în practicile magice
din trecut era folosit în această zonă de către fete pentru a recîștiga
dragostea flăcăului2.
Decorul vaselor de Seini era realizat cu hume colorate și întregit
cu pete de smalț verde, sistem decorativ ce-1 întîlnim și în decorul
vaselor lucrate la Tg. Lăpuș.
Centrul Tăuți Măgheruș, este situat în imediata apropiere a
orașului Baia Mare. O monografie de la începutul secolului al XIX-lea
consemna existența a 6 olari la Tăuți Măgheruș3. In primele decenii
ale veacului nostru activau peste 20 olari, lucrînd o serie de „oale cîrciobane“, denumire pe care populația o utilizează pentru oalele nesmăl
țuite4 ce puteau atinge capacități pînă la 5—6 kg. Decorul simplu geo
metric se obține cu pensula în nuanțe de brun sau cărămiziu închis.
Denumirea de „oale cîrciobane“ este folosită azi numai pentru oalele de
lapte. Din categoria vaselor nesmălțuite lucrate la Tăuți Măgheruș
amintim „olul“ fără toartă special confecționat pentru păstrarea uleiu
lui de cînepă5.
Centrul Baia Mare este cel mai important centru de ceramică din jud.
Maramureș. Vechimea lui ne este cunoscută datorită unui document din
secolul al XVI-lea (1569—1572)6.
Formele medievale ale ceramicii nesmălțuite băimărene se remarcă
prin finețea ornamentelor și eleganța formelor, elemente ce comple
tează fericit valoarea lor istorică.
In repertoriul formelor tradiționale, apar îndeosebi forme uzuale ca
de ex.: vasele pentru pus apă la pui, oalele pentru conservarea pătrunje
lului în timpul iernii etc. Atragem atenția în mod deosebit asupra
tipului de ulcior nesmălțuit (fig. 2) produs obișnuit al olarilor băimăreni, formă împrumutată de la confrații lor din Baia Sprie, al cărui
decor format din limbi mari de smalț ne sugerează o asemănare vădită
cu ceramica vîlceană.
Baia Sprie, orășel minier situat la 10 km de Baia Mare a fost odi
nioară un important centru de olărie. Practicarea olăritului la Baia
Sprie este atestată de numeroase documente din sec. al XIX-lea printre
care amintim diploma de privilegii dată de împăratul Francise I olari
lor din acest centru în anul 18157.
3 S i 1 v i a Zderciuc, Iuliu Pop, Centrul ceramic Seini (sub tipar).
3 K 6 s Kăroly, Népélet ês néphagyomdny (articolul : Népi kandallôk es kàlyhacsempék),
București, 1972.
4 Informator : Pop Ioan, 60 ani, 1968.
5 Informator : Săsăran Gheorghe, 51 ani, 1972.
•Balog Géza, Oszoczki Kâlmăn, A nagybdnyai fazekas céh irataibbl, în Bdnyavidéki Fdklya, 1970, nr. 3270.
’Silvia Zderciuc, Centrul ceramic Baia Sprie, județul Maramureș, în Muzeul
județean Maramureș, Marmația, II, 1970.
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Fig. 1. — Cană pentru apă, centrul Seini. Colecția Iuliu Pop, Baia Mare.

Din multitudinea formelor de ceramică nesmălțuită produse aici,
ne oprim asupra ulcioarelor, forme specifice pentru Baia Sprie, preluate
mai tîrziu de olarii din Baia Mare și Tg. Lăpuș cu unele mici modificări.
în ce constă originalitatea acestui ulcior? Forma bilobată sau rotundă
cu sită a gurii e destul de frecvent întîlnită în Transilvania. Decorul
însă, format din limbi de smalț ce coboară pe umărul vaselor, îl dife
rențiază. Revenim la remarca privind surprinzătoarea asemănare pe care
o constatăm între ulcioarele de Baia Sprie și ulcioarele produse în
centrele vîlcene: Vlădești (fig. 3), Lungești și Pietroasa. Și în aceste
centre întîlnim același decor de limbi de smalț. Fac excepție ulcioarele
produse la Vlădești care au un fond de angobă albă pe care se con-
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Fig. 2. — Ulcior. Creator: Bagosi Alexandru, Baia Mare.

turează limbile lucioase de smalț realizate cu precădere in tonalități de
verde închis.
Tg. Lăpuș este centrul ceramic cel mai important al Țării Lăpușului.
Producția sa de ceramică nesmălțuită este foarte variată: oale pen
tru lapte, ulcioare cu gura trilobată și toarta tubulară, căni de apă cu
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Fig. 3. — Ulcior. Centrul Vlădești, jud. Vîlcea. Colecția Muzeului de artă populară

al R. S. România, inv. nr. C. 3885.

decor de smalț verde, căni mici pentru decor, străchini cu decor spiralic.
Valul și spirala sînt elementele ornamentale frecvente. Petele sau dun
gile de smalț ce completează decorul realizat cu humă brună sau albă,
alături de aspectele speciale a unor forme de vase constituie caracteristi
cile acestui centru.
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Fig. 4. — Cană. Centrul Săcel. Colecția Muzeului de artă populară al R. S. România,

inv. nr. C. 7811.
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Vechimea acestor forme nesmălțuite nu poate fi contestată ele
fiind cert predecesoarele formelor smălțuite, deși vechimea centrului
ne este mărturisită doar de o conscripție din anul 1756 în care sînt
pomeniți alături de alți meșteșugari și 12 olari8.
Ceramica nesmălțuită din centrul Băița, își păstrează valoarea artis
tică printr-o anumită eleganță a formelor. înrudirea ei cu ceramica sălăjeană din centrul Tihău este vădită.
Ultimul centru de ceramică nesmălțuită pe care îl prezentăm este
Săcel, centru care este în același timp și cel mai puternic producător
de ceramică nesmălțuită.
Cercetările arhivistice efectuate de către colaboratorii Muzeului ju
dețean din Baia Mare ne completează știrile cu privire la vechimea
centrului Săcel.
O conscripție urbarială din 1771 pomenește de cele 100 vase pe care
olarul era obligat să le dea proprietarului de moșie9.
în cadrul ceramicii populare românești, centrul Săcel ocupă un loc
important datorită faptului că este singurul centru de ceramică roșie
nesmălțuită al cărui decor este realizat prin lustruire cu piatra (fig. 4).
Merită de asemenea subliniat faptul că aici se păstrează cele mai
multe și vechi denumiri a formelor și ornamentelor ceramicii nesmăl
țuite maramureșene.
După această scurtă incursiune în producția de ceramică nesmălțuită
a centrelor maramureșene socotim necesar a încheia cu unele conclu
zii și anume:
1) Spre deosebire de ceramica smălțuită, aria de desfacere a vaselor
nesmălțuite este mult mai restrînsă reducîndu-se doar la județe înve
cinate: Sălaj (parțial), jud. Bistrița-Năsăud, jud. Satu Mare.
2) Este cu precădere o ceramică de uz.
3) Are un repertoriu ornamental redus. Subliniem prezența valului
și a spiralei.
4) Gama cromatică este de asemenea redusă; alb, nuanțe de brun,
și cărămiziu, subliniată uneori cu pete sau dungi de smalț verde.
5) Tehnicile de ornamentare sint reduse la pensulă, corn și lus
truire cu piatra.
6) Numeroasele elemente a formelor, tehnicii de ornamentare cu
pensula, cornul și lustruire cu piatra, precum și elementele cromatice
ne îndrituiesc să considerăm ceramica maramureșeană o verigă impor
tantă a ceramicii românești, iar studiul ei o contribuție de seamă la isto
ria ceramicii populare din țara noastră.
8 S i 1 v i a Zderciuc, Ceramica populară din Țara Lăpușului în Muzeul județean
Maramureș, Marmația, I, 1969.
9 Filiala arhivelor Statului Maramureș, Sighetul Marmației, Pachet XI. nr. 19 Fila 11.
Săcel. Conscripții urbariale. Informația primită prin bunăvoința tov. Șainelic Sabin de la
Muzeul județean Maramureș.
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LA POTERIE NON-ÉMAILLÉE DU DEPARTAMENT DE MARAMUREȘ
Résumé

Partant de l’observation que dans les centres du Maramureș, la
poterie non-émaillée a coexisté, .aussi avec les formes céramiques émail
lées, à l’exception de Săcel qui a été le seul centre de cette zone de
notre pays à produire exclusivement de la poterie non-émaillée, l’au
teur présente la production des centres: Baia Mare, Baia Sprie, Tăuți
Măgheruș, Seini, Tg. Lăpuș, Băița et Săcel.
Après avoir analysé les plus représentatives pièces, avec leurs for
mes et la technique d’ornamentation, l’article souligne quelques consta
tations qui enrichissent les connaissances sur l’histoire et les particu
larités de la céramique populaire de notre pays :
1) On remarque de grandes similitudes avec les formes de cérami
que des zones voisines Sălaj et Satu Mare, et aussi avec les formes des
centres plus éloignés tels Vlădești et Lungești, du dép. de Vîlcea.
2) Au contraire de la céramique, émailée, l’aire de vente des vases
non-émaillés et beaucoup plus restreinte, en se réduisant aux dépar
tements voisins: Sălaj, partiellement, Bistrița, Năsăud, Satu Mare.
3) La catégorie de la poterie non-émailleé comprend surtout des
pièces d’usage courant.
4) Elle a un repertoire ornamental réduit. On doit remarquer la
présence de „la vague“ et de la spirale, en blanc, en des nuances de
brun brique, soulignés quelquefois par des taches ou des lignes d’émail
vert, reàlisées à l’aide du pinceou, de la corne et par le polissage avec
une pierre.
LA LISTE DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1. — Pot à eau, le centre de Seini. Collection luliu Pop, Baia Mare.
Fig. 2. — Cruche, créateur: Bagosi Alexandru, Baia Mare .
Fig. 3. — Cruche, centre de Vlădești, dép. de Vîlcea. Collection du Musée d’art,

populaire de la R. S. de Roumanie, inv. nr. C. 3885.

Fig. 4. — Pot, centre de Săcel. Collection du Musée d’art populaire de la R. S. de

Roumanie, inv. nr. C. 7811.
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CÎTEVA CONSIDERAȚII
ÎN LEGĂTURA CU SITUAȚIA ACTUALĂ A SATELOR
SPECIALIZATE DIN ZONA BAIA DE CRIȘ ÎN ȚARA
ZĂRANDULUI
în nici o altă parte a țării nu este mai vizibilă, ca în Munții Apu
seni, lupta omului de a smulge naturii cele mai diferite surse pentru
asigurarea existenței. Locuitorii acestor ținuturi, considerate ca fiind
cele mai sărace, n-au putut trăi niciodată numai din ocupațiile tradiți
onale — agricultură, creșterea vitelor și pomicultură — fiind siliți să
recurgă la ocupații anexe, folosind mai ales lemnul, singura bogăție a
solului de care Munții Apuseni dispuneau în trecut din abundență.
Această tendință este prezentă în toată regiunea Munțiilor Apuseni,
dar e mai vizibilă în zona ce cuprinde satele de pe afluenții Crișului
Alb, la nord de Baia de Criș. Astfel chiar sub muntele Găina se află
Bulzeștii de Sus ai cărui locuitori s-au specializat în confecționatul tul
nicelor, femeile lor devenind vestite „tulnicărese“. La Bulzeștii de Jos
se execută vase de lemn, linguri, fuse și mături. Coborînd pe Valea
Bulzeștilor întîlnim satul Rișc ulița, vestit pentru spetele de țesut, pe
care le vînd în toată țara. Spre est, pe o altă vale paralelă, se află satul
Juncul de Munte, unde locuitorii, ca și cei din Ribicioara, s-au specia
lizat încă din secolul al XVIII-lea în fabricarea fluierelor, din cele mai
variate esențe lemnoase (prun, frasin, cireș, nuc, alun, răchită, salcîm),
pe care le desfăceau pe ambele versante ale Carpaților, multe din pro
dusele lor fiind colportate și de locuitorii altor sate moțești, dar mai ales
de cei de la Vidra de Sus.
Spre vestul acestei zone se află un grup de sate specializate. Astfel
Obirșia și Tirnăvița sînt vestite pentru produsele de ceramică utilitară
(oale, cratițe, ulcioare), locuitorii din Dobroț se ocupă cu facerea butoaie
lor din stejar și a buților din brad, iar cei din Leaoț sînt vestiți ca
rotari, executînd și alte piese ale carului.
Toate aceste produse meșteșugărești sînt vîndute chiar de producă
tori, în zilele de tirg săptămînal sau bîlciurile anuale din centrele apro-
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piate — Baia de Criș, Brad, Hălmagiu, Abrud, Cimpeni — dar și în cele
mai îndepărtate, din zonele exterioare ale Munților Apuseni.
în prezentul material nu ne vom ocupa de aspectul descriptiv-tehnic
al acestor meșteșuguri și nici de latura istorică-explicativă a apariției și
dezvoltării acestor ocupații anexe în condițiile concrete, generate de
mediul geografic și de formele economiei arhaice. De altfel unele din
aceste aspecte au constituit obiectul de studiu al unor valoroase cerce
tări semnate de Vaier Butură, sau de Nicolae Dunăre.
Personal am fost interesat — parcurgînd această zonă în august
1972 — nu atît de amploarea acestor ocupații în trecutul mai mult sau
mai puțin îndepărtat, cît de situația actuală a lor și mai ales de cea
care le așteaptă în viitorul apropiat.
Informațiile culese în scurta anchetă demonstrează că peste tot
aceste ocupații specializate — adevărate meșteșuguri sătești — fiind
legate de formele arhaice ale civilizației populare, au început în ultimele
decenii să devină nerentabile. De aceea ele nu mai sînt practicate astăzi
decît de cîțiva bătrîni, tineretul fiind tot mai mult atras de fabrici și
mai ales de minele din Apuseni.
Astfel la Rîșculița, unde spătăritul era ocupație „din moși stră
moși“, la care participa întregul sat — cu excepția preotului, a dascălu
lui și a cîrciumarului — a cărui producție anuală se ridica pînă nu de
mult la peste 20.000 de spete, astăzi mai lucrează doar oamenii bătrîni.
Locuitorii sub 35 de ani nu mai fac spete, chiar dacă știu, iar cei de
la 25 de ani în jos nici nu mai cunosc tehnica acestui meșteșug. La
Obîrșia unde existau în trecut peste o sută de familii de olari, astăzi se
mai lucrează numai în 7—10 case. De asemenea nu mai există olari
sub 35 de ani. Aceeași situație este și în satul vecin, Tîrnăvița, unde nu
se mai află decît vreo 20 familii de olari. La Juncu mai trăiesc încă 30
meșteri de fluiere, dar nu mai lucrează decît unul, iar la Leaoț, doar
2—3 bărbați mai fac roți de car.
Cauzele acestui proces de dispariție lentă a meșteșugurilor sătești
sînt desigur multiple, dar rolul principal îl joacă nerentabilitatea. Nimic
mai firesc decît înlocuirea vaselor tradiționale din lut sau lemn cu pro
duse industriale, executate din ceramică fină, metal emailat, sticlă sau
materiale plastice. La fel industria textilă elimină treptat din casele de
la țară războiul de țesut, și odată cu el „spetele“ de la Rîșculița care
vor avea aceeași soartă. Ce să mai spunem de „viitorul“ roților de car
și al jugurilor, cînd camioanele cu remorci și tractoarele urcă pînă în
vîrful Găinei și al Bihariei?
Asistăm astfel în prezent la transformarea unei civilizații multise
culare, pe care ne-am obișnuit să o numim rurală, și care afectează
deopotrivă arhitectura satelor, ocupațiilor și îmbrăcămintea locuitorilor,
precum și viața lor spirituală. Acest proces, ce se înscrie în mod firesc
pe linia ascendentă a transformărilor revoluționare din țara noastră,
ridică unele probleme ce interesează mai ales etnografia, dar și econo
mia națională.
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Fără îndoială că dispariția treptată a acestor meșteșuguri este ine
vitabilă în condițiile economiei socialiste. Dar pînă la dispariția lor totală

se pot găsi forme intermediare, mai evoluate, de organizare a procesului
de producție sau cel puțin pentru desfacerea produselor ce mai sînt
căutate.

Astfel pentru olari s-ar putea folosi cu succes forma artizanatului,
care ar pune la dispoziția ultimelor generații de olari din Obîrșia și
Tîrnăvița materialele mai greu de procurat, în special coloranți minerali,
îndrumînd în același timp producția spre ceramica ornamentală, mult
mai solicitată astăzi decît cea utilitară. Tot artizanatul ar fi forma
potrivită pentru producția de fluiere și tulnice, adică pentru acele pro
duse meșteșugărești care nu corespund unor necesități practice imediate.
în schimb formele de cooperativizare ar putea cuprinde pe mește
șugarii specializați în prelucrarea lemnului, mai ales vase și unelte
de gospodărie, precum și pe meșterii de spete. S-ar valorifica astfel
într-o etapă de tranziție o importantă cantitate de materie primă locală
— lemnul — dar și o remarcabilă capacitate de muncă a unor generații
mai vîrstnice, păstrătoare ale unor îndelungate tradiții tehnice.
Organizarea producției în forme artizanale și cooperatiste necesită
însă cunoașterea amănunțită a formelor tradiționale și mai ales a unor
factori obiectivi, cum este cererea diversificată pe diferitele regiuni
ale țării. Astfel spătarii din Rîșculița produceau diferite tipuri de spete,
în funcție de natura țesăturilor, care variau de la o regiune la alta.
Organele cooperației din Brad, preluînd ^desfacerea acestor produse și
necunoscînd diversificarea producției — în raport cu cererea — au trimis
spetele la întîmplare.
Bine înțeles că atît artizanatul, cît și cooperația de producție nu
pot fi considerate decît forme de tranziție, valabile pentru ultimele
generații de meșteșugari. Viitorul nu poate fi decît al marilor combi
nate, diversificate pe ramuri de producție, în raport cu materia primă.
Un început promițător există la Cîmpeni: Combinatul de prelucrarea
lemnului, unde generațiile tinere și viitoare vor continua, în condițiile
superioare, una din vechile îndeletniciri ale moților. în cadrul acestui
Combinat trebuie să-și găsească loc în cele din urmă și unele din mește
șugurile tradiționale legate de prelucrarea lemnului, sub forma unei
secții de obiecte casnice și instrumente muzicale: vase, unelte de gos
podărie, fluiere și tulnice. La fel se poate organiza la Brad un combinat
de ceramică și de prelucrarea marmorei ce se exploatează la Rîșculița.
Pentru etnograf, și pentru studiul tehnicii populare în general, cu
noașterea amănunțită a acestor ocupații pe cale de dispariție mai pre
zintă și un alt interes. In procesul de producție, în tehnica folosită s-a
concretizat de-a lungul generațiilor și gradul de inteligență, ingeniozi
tate, dexteritate și pricepere a poporului în folosirea materialelor puse

la dispoziție de mediul înconjurător, pentru asigurarea condițiilor de
trai. Trebuie să desprindem din studiul acestor meșteșuguri și iscusința
oamenilor, coeficientul de inteligență și aplicație practică, indice valoric
al capacității creatoare a poporului nostru.
24 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Etnograful va trebui deci să studieze amănunțit fiecare din aceste
meșteșuguri arhaice, realizînd adevărate „monografii profesionale“ — mu
descrieri tehnice, schițe și fotografii, inclusiv filme documentare ! —
obținînd astfel prețioase materiale nu numai pentru etnografie, ci și
pentru studiul istoriei, al culturii și al limbii.
. . .V ■
în acest sens, și muzeografiei îi revin sarcini importante. în primul
rînd, în localitățile cu ocupații specializate, trebuie să se organizeze ’ de
către organele locale, în colaborare cu muzeele regionale, case muzeale
cu ateliere — expoziții, adevărate monografii concrete și vii ale mește
șugurilor respective, asigurîndu-se conservarea și păstrarea obiectelor
în cele mai bune condiții. Ar putea fi organizat și un muzeu ăl măi
multor meșteșuguri cu caracter zonal, de exemplu la Baia de Criș sau
la Brad. Iar în muzeele etnografice republicane ar trebui să fie prezente
toate meșteșugurile populare practicate de-a lungul veacurilor în țâra
noastră.

Am avut Ocazia să constat interesul deosebit pe care vizitatorii
— mai ales străinii — îl acordă colecției etnografice de la Lupșa, reali
zată în cursul unei vieți de Pamfil Albu. Ore întregi acești vizitatori
priveau cu multă atenție obiectele expuse, ce dovedesc iscusință și dra
gostea pentru frumos a unor oameni care au trăit în condiții sociale
vitrege. Un muzeu al meșteșugurilor din Țara Moților și din Zărand,
organizat pe baze științifice, ar fi deosebit de interesant.
Prin organizarea unui astfel de muzeu al meșteșugurilor, ca și prin
dezvoltarea secțiilor de tehnică populară din marile muzee etnografice,
s-ar pune mai bine în evidență, pe lîngă dragostea de frumos, și o altă
constantă spirituală a poporului nostru: inteligența inventivă și simțul
practicului.

Gheorghe Pavelescu

QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT LA SITUATION DES
VILLAGES SPÉCIALISÉS DE LA ZONE DE BAIA DE CRIȘ \

Résumée
Nulle part ailleurs il n’est plus évident comme dans la région dès
Carpathes Occidentaux, la lutte de l’homme pour arracher à la nature
ses plus différentes sources pour en assurer son existence. Les Habi
tants de ces contrées, considérées les plus pauvres, n’ont jamais vécu
seulement de leurs occupations traditionnelles — agriculture, élevage,
arboriculture — étant obligé d’appeler à des occupations supplémen
taires, utilisant notamment le bois, la seule richesse du sol que les
Carpathes Occidentaux avait abondamment autrefois.
Cette tendance est plus visible dans la zone qui comprend les vil
lages situés sur les rives des affluents de Crișul Alb, au nord de Bàia
de Criș. Ainsi, même au pied de la montagne Găina il y a Bidzeștii de
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sus dont les habitants se sont spécialisés dans la confection des „toulniks“ (sorte de cor de montagne) leurs femmes devenant les renommées
joueuses de toulnik. A Bulzeștii de sus on exécute de la vaisselle en
bois, des cuillers, fuseaux et balais. En descendant la vallée de Bulzești
on rencontre le village Rîșculița, renommé pour les ras de tisser qu’ils
vendent dans le pays entier. Vers l’est, dans une autre vallée parallèle,
il y a June — aujourd’hui Dumbrava — où les habitants, pareils à
ceux-ci de Ribicioara, se sont spécialisé dans la fabrication des flûtes.
Vers l’ouest, Obîrșia et Tîrnăvița sont renommés pour leur poterie. Les
habitants de Dobroț s’occupent à la fabrication des tonneaux et ceux de
Leaoț sont des charrons renommés, en exécutant d’autres pièces du
chariot.
Toutes ces occupations spécialisées — de véritables métiers villa
geois, qui se sont liés à des formes anciennes de la civilisation populaire,
ont commencé dans les dornières décennies, à devenir sans rentabilité et
ils sont pratiqués seulement par quelques vieillards, pendant que les
jeunes sont bien plus attirés par les fabriques et surtout par les mines
de Munții Apuseni.
Mais pour l’ethnographie et pour l’étude de la technique populaire
en général, ces occupations présentent un intérêt particulier. Il s’impose,
pour cette raison, une prise de mesures économiques et d’organisation,
qui, par de formes plus développées — cooperativisation ou artisanat —
vont leur assurer, au moins partiellement, la continuité. Il est également
nécessaire de les étudier minutieusement et la réalisation des films docu
mentaires et scientfiques aussi, et l’organisation dans les localités res
pectives des ateliers — expositions et des séctions dans le cadre des
musées régionaux et même républicains.
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SISTEME DE TRANSPORT ȘI COMUNICAȚIE
ÎN MUNȚII TRASCÄULUI
(Valea Mogoșului)
în istoria existenței umane, descoperirea și perfecționarea mijloa
celor de transport, după părerea unanimă a istoricilor și etnologilor, a
constituit odată cu descoperirea metalelor, „condiția prealabilă a celei
de-a doua revoluții“1 pe scara evoluției societății.
Literatura de specialitate cuprinde azi un număr impresionant de
studii în această direcție2. Ultimele (Haudricourt, în 19683 și W. Putschke,
în 19714*) fac chiar o tipologizare generală, unitară a mijloacelor de
transport, cu cartografierea lor pe mapamond. Urmărind evoluția acestor
1 V. Gordon Child e, Făurirea civilizației, București, 1966, p. 132 ; idem. De la
preistorie la istorie, București, 1967, p. 258.
2H. Ch. Daremberg-E. Saglie, Dictionnaire des antiquités greques et romaines,
Paris, 1875 — 1919, 1 — 5; K. Denner, Quelques traîneaux primitifs, în Zeitschrift für finnischugrische Sprache und Volkskunde, 1915, 15, p. 91 — 104; H. Breuil, Les peintures rupestres
schématiques de la Peninsule Ibérique, Dagny, 1933 — 35, 1—4; A. G. Haudricourt, De l’origine
de l’attélage moderne în Annales d'Histoire Economique et Sociale, 1936, 8, p. 513 — 522; P.
Deffontaines, Répartition des types de voiture în Mélanges de Géographie et l’Orientalisme offerte
à E. F, Gautier, Tours, 1937, p. 169—185; A. G. Haudricourt, Contribution a l'éthnologie
de la voiture în La revue de géographie humaine et d’éthnologie, 1948, 1, p. 54 — 64 ; Haudri
court — Brunhes Delamarre, L'homme et la charrue à travers le monde, Paris, 1955, 2 ; R.
Capot-Rey, Géographie de la circulation sur les continents, Paris, 1946 ; S. P. Tolstov, Po
sledem drevnschorezmijskoj civilizării, Moscova, 1948 ; J. A. Mauduit, Manuel d'ethnographie,
Paris, 1960; S. Piggett, Ancient Europe from the Beginnings of Agriculture to Classical Anti
quity, Edinburgh, 1965 ; S. Harvey Firestone, Man on the Move. The Story of Transportation,
New York, 1967 ; M. J. Brunhes-Delamarre, Géographie et ethnologie de l’attélage au joug en
France du 17-e siècle à nos jours, Uherskë HradiStë, 1968; J. Poirier, Ethnologie générale,
Paris, 1968 ; L. Taarr, A kocsi torténete, Budapest, 1968 ; Ch. Vakarelski, Etnografia Bulgarii,
Wroclaw, 1969 ; T. V. Duchiacenko, Materialnaja cultura Saanov (Loparej) kolskogo poluostrova
V konțe XIX- XX v„ Moskva, 1971.
3 A. G. Haudricourt, Technologie culturelle, în Poirier, Ethnologie Générale, Paris,
1968.
4 W. Putschke, Sachtypologie der Landfahrzeuge. Ein Beitrag zu ihrer Entstelung,
entwicklung und Verbreitung, Berlin, New York, 1971, 163 p., 75 il., 19 hărți.
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mijloace de-a lungul celor peste 5 milenii de existență atestate5 (de la
tîrșitoare și sania funerară, sau carul cu roțile pline din Mesopotamia,
la carul de război și tăliga de transport cu două roți, apoi la carul cu
patru roți), Putschke realizează tabloul sinoptic al treptelor de dezvol
tare și transformare.
Cu toate că studiile privind țările Europei sînt numeroase, cercetă
rile asupra mijloacelor de transport din țara noastră au fost puține, cu
caracter sporadic, neunitar, prezentînd doar anumite epoci sau zone.
Dintre cei care au abordat această temă se impune să amintim pe Bella
(1894)6, Teutsch-Fuchs (1905)7, Tache Papahagi (1925, 1928)8, Soproni
(1953)9, Bonă (I960)10, Bichir (1964)11, Idu (1972)12.
Cercetările în Munții Apuseni au relevat încadrarea mijloacelor tra
diționale de transport în schema generală, universală, tipologică, dar și
existența unor forme și elemente care au cunoscut o linie proprie de
dezvoltare.
în Munții Trascăului, pe Valea Mogoșului, localitățile (Mogoș, cu cele
21 de sate și cătune aparținătoare, răsfirate pe o suprafață de peste
40 km2, Ponorul și Rîmețul, cu cele 11 sate ale lui) sînt atestate docu
mentar doar din secolele XVII—XVIII13, fiind create prin roirea popu
lației din vetrele vechi ale altor sate de vale, spre pășunile și fînețele
înalte, continuînd, la 1200—1400 m. altitudine, modul de viață, ocu
pațiile tradiționale, practicile străvechi, obiceiuri, port14. Depărtarea de
centrele mai mari și de arterele principale de comunicație deopotrivă
cu izolarea dintre gospodăriile așezate pe „umerii de dealuri“ au con
curat pentru păstrarea pînă azi a unor forme și sisteme vechi, adaptate
condițiilor naturale, care au fost caracteristice în urmă cu 20—30 ani,
pentru toate așezările din Munții Apuseni.
6 G. Childe, o.c. ; Haudricourt, o.c.; Putschke, o.c.; Samuel Noah Kramer, Istoria
începe la Sumer, București, 1962, 317 p.
6 D. Bella, Ausgrabungen auf dem Burgstall bei Oedenburg în Mitteilungen der Anthro
pologischen Gesellschaft in Wien, 1894 24 p. 59 — 62.
7 J. Teutsch -K. Fuchs Ethnographische Mitteilungen aus den Komitaten Kron
stadt und Fogaras in Siebenbürgen în Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien
1905 35 p. 133-153.
8T. Papahagi Cercetări în Munții Apuseni în Grai și suflet București 1925 — 1926;
T. Papahagi Images d'ethnographie roumaine vol. 1—2 București 1928—1930.
9 A. Soproni Vn char cultuel de Budakalasz în Folia Archaeologica 1954, 6, p.
198-199.
19 I. Bona Clay Models of Bronze Age Wagons and Wheels in the Middle Danube
Basin in Acta Archaeologica Budapest 1960 12 p. 82—111.
11 G h. Bichir Autour du probleme des plus anciens modèles de chariots découverts
en Roumanie în Dacia 1964 p. 67—68.
12 P. Idu Mijloace tradiționale de transport în Țara Bîrsei vol. I Cluj 1972.
13 C o r i o 1 a n Suciu Dicționar istoric al localităților din Transilvania vol. I —II
București 1967 1968.
14 Valeriu Butură Adăposturile temporare din sud-estul Munților Apuseni în
Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957—1958 Cluj 1958 p. 95 — 131;
Nicolae Dunăre Cauzele deosebirilor dintre portul mocanilor și al buciumanilor din Munții
Trascăului (Carpații Apuseni) în SCIA 1—2; Valeriu Butură, Sisteme de cultură din Munții
Apuseni în Apulum, VIII, 1971.
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. . Ipoteza vechimii carului în aria cercetată, încă din neolitic, o susțin
descoperirile arheologice din nord-vestul și centrul Transilvaniei (Oto
mani, Vărșand, Petriș-Gherla)15, care au scos la lumină cărucioare minia
turi din lut, mărturii ale unui fenomen general extins în ținuturile
carpatice ale epocii bronzului.
Odată cu exploatarea sistematică a lemnului și aurului din Munții
Apuseni, de către romani, la Ampelum (Zlatna) și Alburnus-Major (Roșia
Montană) s-a impus perfecționarea mijloacelor de transport. Documen
tele epigrafice (cum este stela sculptată, aflată la Muzeul de istorie din
Cluj16, reprezentînd un negustor într-un car cu două roți) relevă din
plin acest lucru. De asemenea, unele fragmente de roată descoperite în
minele de la Alburnus Major atestă întrebuințarea în scopuri industriale
a acesteia, pentru ridicarea minereului la suprafață, printr-un sistem de
scripeți.
Mai tîrziu, în secolele XVI—XVIII, numeroși străini care au trecut
prin Transilvania (Rëicherstorferr17, Hans Dernschwam18, Stephan Taurinus19, Georg Werner20, Antonio Possevinb21, Giovan Andrea Gromo22)
pomenesc despre transportul lemnului și al aurului, cu carele mari, trase
de boi.
La sfîrșitul secolului XIX, Candrea și Frîncu descriau modul de
viață și de comunicație al mocanilor, iar în 1925, Tache Papahagi sem
nala chiar în satele și crîngurile Mogoșului, transportul cu tîrșitoarea23,
străvechi atelaj, cunoscut la toate popoarele24. In 1936, Ciomac și PopaNecșa, în monografia lor făceau o statistică a densității mijloacelor de
transport din această zonă, stabilind un procent de 81«/o de care de tip
vechi, cu osii de lemn, față de numai 199/o de care de tip nou, ferecate
(cu osii de fier)25.
Cercetările noastre din anii 1970—1972, coroborate cu informațiile
orale, arhivistice și muzeistice26 au atestat coexistența unor mijloace de
transport arhaice, alături de forme evoluate, specifice condițiilor actuale
de viață.
în cercetările din cadrul acestui domeniu al culturii materiale popu
lare, am ținut seama de cîțiva factori: sursa de energie folosită pentru
15 Gh. B i c h i r, o.c.
16 D. Tudor, Orașe, târguri și sate în Dacia romană, București, 1968.
17 G. Reicherst or ff er, Chorographia Transilvaniei în Călători străini despre
țările române, vol. I, București, 1968, p. 207—225.
18 H. Dernschwam, Raportul privind exploatarea salinelor din Transilvania în
Călători străini .. ., p. 262—295.
19 Stephan Taurinus, Index abecedarius în Călători străini .... p. 158—161.
"Georg Werner, Hypomnemation — despre minunatele ape ale Ungariei în Călători
străini . . ., II, București, 1970.
21 Antonio Possevino, Transilvania în Călători străini .... II, p. 536—590.
22 Giovan Andrea Gromo, Scurtă descriere a Transilvaniei [1564] în Călători
străini . . ., II, p. 316 — 324.
23 T. Papahagi, Cercetări . . .
24 A. G. H a u d r i c o u r t, Technologie ...
26 L. I. Ciomac -V. Popa Necșa, Munții Apuseni, București, 1936.
28 Au fost cercetate colecțiile muzeelor etnografice din Cluj, Alba Iulia și Lupșa.
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transport (forța umană și forța animală, singurele întrebuințate în satele
de pe Valea Mogoșului), sistemele de transport și mijloacele propriu-zise,
utilizate în transport.

Sistemele de transport se referă la:
I. purtatul poverilor (portajul direct);
II. transportul prin tîrîre;
III. transportul prin alunecare;
IV. transportul pe roți.
I. PURTATUL POVERILOR
I A. Purtatul poverilor cu sursă de energie umană.

Acest sistem implică o solicitare intensă a organismului (în special
a anumitor părți). Se remarcă în cadrul acestui sistem: 1. purtatul activ21,
cu mîinile și 2. purtatul pasiv, pe umeri, pe spate, pe cap, sau în ban
dulieră (pe șold).
1. în transportul cu mîinile se utilizează mijloace general cunoscute:
traista, țesută din lînă, „merindarea“ (șervet din cînepă), „peteica“ (plasă
din sfoară, pentru purtatul oalelor cu mîncare, la cîmp), precum și reci
pientele din lemn de brad (donița, fedeleșul, budiul, mineiul) pentru apă
sau lapte etc. Fructele de pădure se transportă în tiocuri sau cuștiuge,
coșuri de diferite forme sau mărimi confecționate din scoarță de cireș
sau mesteacăn, după necesitate, în cadrul fiecărei gospodării.
în schimb, coșurile împletite din nuiele, sau „telteiele“ (coșuri cu
două toarte) se procurau de la tîrguri, fiind produse ale unor sate spe
cializate ca: Băișoara, Valea Ierii, Lunca Largă etc.
Poverile mari pretind asocierea forței a 2—3 persoane. Astfel, pe
colinele povîrnite ale Munților Trascăului, „fîrciturile“ și „bodiv‘ (mă
nunchi de fîn egal cu 3—4 fîrcituri) sînt purtate pe rude sau rudițe (două
prăjini lungi de 2—4 m., care se folosesc și pentru susținerea ciuberelor
mari de apă, atunci cînd se duc la mare distanță, pe platourile înalte, la
sălașuri).
2. Sistemul purtatului pasiv se caracterizează în subzona cercetată
în primul rînd prin căratul poverilor pe umeri (2a), care cunoaște în sa
tele Mogoșului forme arhaice, păstrate doar aici, în Munții Apuseni27
28.
Un astfel de mijloc de transport îl constituie cîrligul de lemn, sau cocirla
care, sprijinită pe umeri, susține poverile, distribuind și echilibrînd greu
tatea și presiunea asupra corpului. Cerealele, produsele lactate, lîna se
transportă pînă azi cu „traista în grumaz“ (cu baierele trecute pe după
gît), cu desagii țesuți din lînă sau cînepă, țesături care subliniază speci
ficul estetic și cromatic al zonei, prin alternanța ternă de alb-negru, în
viorată ici-colo de vergi roșii sau verzi.
27 J. Poirier, o.c. ; Karol Andel -M. Markus, L'udovy transport v strednom
Zempline în Slovenskÿ nărodopis, 3, XIX, Bratislava, p. 377 — 412.
28 R. Vulc ănescu, Etnografia : știința culturii populare, București, 1960.
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TABEL SINOPTIC
AL SISTEMELOR ȘI MIJLOACELOR DE TRANSPORT DIN MUNȚII TRASCÄULUI

A

I

II

III

1

1

1

2

2

3

3

1

1

a
b

2

1

2

B

3

2

IV
1

1
2

1

3
1

a

2

a

b

b

c

c
'

CODIFICAREA :
A. Sursa de energie umană
B. Sursa de energie animală
I. Sistemul purtatului poverilor
A. 1 — Purtatul poverilor (cu forță umană) activ
2 — Purtatul pasiv : a — pe umeri
b — pe spate
B. 1 — Purtatul poverilor (cu forță animală), pe spinarea animalelor.
II. Transportul prin tîrîre :
A. 1 — tîrșul
2 — gujba
3 — lanțul de gujbe
B. 1 — tînjala la ham sau jug
2 — fărcălăul
3 — tîrșitoarea
III. Transportul prin alunecare
A. 1 — tragla
2 — sania
3 — tragălul
B. 1 — crăcana, tălpiile
2 — sania mare :
a. sania cu oplene
b. sania cu loitrari
c. fotragla
IV. Transportul pe roți
A. 1 — roaba
2 — căruțul cu două roate
3 — căruciorul cu patru roate și proțap
B. 1 — tileaga
2 — carul : a. carul mare
b. carul „trisferturi”
c. căruța
d. carul cu oplene (combinație întie sanie, tileagă și car).
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Cel mai adecvat sistem la condițiile de relief ale zonei este purtatul
pe spate (2b), cu: sarcina mare (două sarcini umpleau un car) de lemne,
sau fin, legată cu ștreangul, lanțul sau cu mănunchiuri de nuiele. Finul
se transporta în spate și cu lepedeul. Pe drumurile anevoioase de munte,
sau la munca cîmpului, copiii se poartă în leagănul cu torzi (sfori de
susținere). Forma arhaică a leagănului a constituit-o trocuța ovală, mo
noxilă, cu varianta sa ulterioară, confecționată din scîndurele de brad.
Azi, acestea se mai pot vedea doar în cătunele izolate din Țara Moților,
în Hațeg, Bihor și Munții Almăjului, în sudul Banatului. Mult răspîndită a fost varianta leagănului împletit din nuiele, sau coajă de tufă,
salcie, carpen sau tei, susținut de două sfori, pe umărul sau în spinarea
mamei. între nuielele din împletitură se strecoară frunză de usturoi
(Allium sativum) și hodolean (Valeriana officinalis) sau rug (Rosa ca
nina), „torzile“ se împletesc din lînă roșie, „pentru îndepărtarea deochjului“, iar în așternut se pun flori de fîn, nouă feluri de semințe roditoare
și diferite obiecte de fier, „pentru îndepărtarea răului“29. Folosirea leagă
nului cunoaște o limitare temporală. Copilul este purtat astfel doar
3—6 luni, timp în care acest mijloc de transport constituie, după con
cepția populară tradițională, un adevărat complex instrumentar, integrat
sferei magice cu funcții benefice30. Odinioară, confecționarea leagănelor
a dus chiar la specializarea unor indivizi, în satele Valea-Barnei, întregalde, Măguri etc. în ultimii ani, leagănul a fost înlocuit cu plențul,
scutec gros din pănură de lînă, întrebuințat pentru înfășarea și purtatul
copiilor. Plențul, folosit îndeosebi în Munții Trascăului și pe Valea Arieșului, era brodat de către „moașa“ copilului (nașa) cu motive fitomorfe,
policrome. Broderia se restrîngea la două cîmpuri ornamentale, dispuse
triunghiular pe colțul de sub capul copilului și colțul care se răsucea
învelind pieptul acestuia. Ornamentația, atît ca dispunere cît și ca motivistică este determinată de aceeași concepție tradițională, arhaică, pentru
stimularea elementului fatidic. în jerba de frunze și flori descifrezi
motivele „pomului vieții“, motivul păsării sau coloana cerului, adevă
rate sinteze de istorie a gîndirii populare.

I B. PURTATUL POVERILOR CU SURSA DE ENERGIE ANIMALA
1. Purtatul poverilor pe spinarea animalelor este general extins în
crîngurile mocănești ale Munților Apuseni, ca de altfel, în toate zonele
montane. Animalul de transport folosit este calul mic de munte, bine
adaptat condițiilor naturale. Pentru susținerea poverilor, pe cal se pune
tarnița, șa din lemn, bogat ornamentată prin tehnica inciziei sau a încrestării. Astfel erau transportate coșurile cu alimente sau cu cărbuni,
29 G h. Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munții Apuseni, Bucu
rești, 1945, p. 41—44.
30 Id., ibid.
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donițele, sacii, desagii. Un mijloc interesant era odinioară coșul special
pentru transportul cărbunilor sau a nisipului. Aceste coșuri se împleteau
din coajă de mesteacăn sau din alun, avînd o capacitate de 30—40 kg.
De obicei se încărcau cîte două, coșuri pe cal, pentru echilibrarea poverii,
în acest fel parcurgeau uneori, om și cal, zeci de kilometri, practicînd
negustoria ambulantă cu cărbune.
Șindrila se aducea din pădure cu ajutorul samarului din lemn, pus
pe spinarea calului.

II. TRANSPORTUL PRIN TÎRÎRE
. II A. Transportul prin tîrîre cu sursă de energie umană.
Aceasta constituie unul din cele mai vechi sisteme cunoscute în
istoria existenței umane.
Pe Valea Mogoșului, la fel ca în alte regiuni ale Munților Apuseni,
fînul sau lemnele legate cu ștreangul sau lanțul sînt tîrîte de om, sau
sînt așezate și trase pe tîrș (IIAj), „cloambe“ de crengi legate cu aju
torul unui ștreang fixat pe umărul omului. Un mijloc arhaic, de un
interes deosebit este „gujba“ (IIA2). Lemnele groase erau legate cu un
laț puternic, din nuiele, de care se trăgea întreaga sarcină, pe potecile
povîrnite. „Suptoaiele“ (bușteni masivi pentru construirea punților) se
trăgeau odinioară, pe Valea Mogoșului, cu lanțul de gujbe (IIA3), consti
tuit din inele groase de nuiele răsucite. Prin fiecare inel al gujbelor se
introduce cîte un baston gros, tras de perechi de oameni, uneori în nu
măr de 20—30 persoane. Azi, sistemul îl putem reconstitui doar pe baza
informațiilor orale primite sau cu ajutoi
*ul
unor piese muzeistice31.

II B. Transportul prin tîrîre cu sursă de energie animală.

Acest sistem se practică îndeosebi în cadrul îndeletnicirilor pădurăritului și lemnăritului. Lemnele masive sînt trase pînă la drum de
sanie sau de car, cu tînjala la ham (II BJ sau cu tînjala la jug. Tîrșul
sau jăr călăul (II B2), din crengi legate mănunchi, trase de animale, pentru
transportul finului sau al lemnelor, pe pantele de dealuri și finețe este
mult întrebuințat în satele Rîmețului și ale Ponorului, unde lipsesc dru
murile și chiar potecile. Un mijloc de transport mult folosit odinioară
în Munții Apuseni, dar intrat în desuetudine acum, a fost tîrșîitoarea
(II B3). în anul 1925, Tache Papahagi o semnala chiar pe Valea Mogo
șului, întrebuințată în situații deosebite: „ .. .Cum plaiurile ca și pantele
repezi nu permit ducerea mortului în șir de cîte doi inși, atunci înhamă
la o păreche de boi un jug cu două ori chiar trei bîrne lungi și groase
31 Lanțul de gujbe este păstrat încă în colecția Muzeului etnografic din Lupșa, județul
Alba unde, prin bunăvoința directorului muzeului, Pamfil Albu, am avut posibilitatea să
studiem pe concret multe dintre mijloacele tradiționale, arhaice de transport din Munții Apuseni.
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sau late, peste care se leagă corpul neînsuflețit și, în modul acesta e
transportat pînă la vale .. .“32. Situații similare de întrebuințare a tîrșîitoarei sînt atestate în toți masivii muntoși ai Europei, (Carpați, Bal
cani, Alpi, etc.)33 ca și departe, în Extremul Orient, pe Amur34.

III. TRANSPORTUL PRIN ALUNECARE

III A. Transportul prin alunecare, cu sursă de energie umană se
practică intens, încă, în Munții Trascăului, ca și pe Valea Arieșului sau
în Muntele Mare, cu tragla (III A(). Tragla sau sala era constituită
dintr-un mănunchi de lemne, legate cu o gujbă, care era prăvălită apoi
pe pantă, pînă la drum, de unde se transporta ulterior cu carele.
Transportul prin alunecare, cu utilizarea forței umane se practica
vara, pe locurile deschise, cu iarbă sau iarna, pe zăpadă, cu sania, să
niuța de om, sau cu tragălul (III A2, III A3). Construite din lemn de brad
pe tălpi ușoare, aceste sănii se trag cu ajutorul unor cîrlige din lemn
de alun sau de fag, putîndu-se purta cu ele chiar pietre de construcție,
fîn, lemne de foc, saci cu cereale, snopi de grîu, cînepă, cartofi etc.
B. Transportul prin alunecare cu folosirea forței animale.
Pietrele mari de construcție se aduc din munte cu tălpiile sau crăcana
(III Bj), confecționată dintr-o rădăcină sau încrengătură de copac, ma
sivă, de forma unei potcoave, cu brațele unite de o bară transversală.
Este de fapt o combinație ingenioasă a sistemului de tîrîre cu cel de
alunecare, prin tracțiune animală. Evoluînd înspre sanie, tălpiile sînt
uneori cioplite, fasonate, pentru a se spori forța de glisare (fig. 1). Ele
au o arie largă de răspîndire, în toate zonele Munților Apuseni, la fel
ca în Vrancea. Bibliografia de specialitate le semnalează și în masivul
balcanic35 la fel ca în Cehoslovacia36.
Greutățile mari se transportă cu sania mare (III B2), trasă de ani
male (fig. 2). Pe Valea Mogoșului aceasta are trei variante:
— sania cu oplene (III B2a), construită din lemn de frasin sau fag,
cu două tălpi lungi de 1,20—1,50 m., unite de două oplene, care se
fixează transversal, pe patru picioare. Prin „gurguiul“ tălpilor, puternic
arcuite în față, se introduce „sulul“ din lemn de frasin, de care se
prinde ruda sau proțapul pentru jug;
32 T. Papahagi, Cercetări . . .
33 V akarelski, o.c.
31 Haudricourt, o.c. ; Putschke, o.c. ; Târr, o.c.
35 Id., ibid.
33 Karel Andel -M. Marku S, o.c.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Sisteme de transport și comunicație

381

— sania cu loitrari (III B2b), adecvată necesității transportului finu
lui sau lemnelor, prin înlocuirea oplenelor cu loitrarii sau pipele (arcuri

masive, din lemn natural) fixate pe tălpi, pentru susținerea încărcăturii;
— fotragla (III B2c) pentru căratul pietrișului, varului sau al gu
noiului, are fixat pe tălpile de sanie un „coș“ (sau „ladă“) împletit din
nuiele. Ultimelor două variante ale săniei li s-au atașat ulterior cîte
două roți, evoluînd înspre căruțul cu două roți. Spre deosebire de pro
ducția de care, confecționarea săniilor n-a dus niciodată la specializare.
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IV. TRANSPORTUL PE ROȚI
Inventarea roții și aplicarea ei la un atelaj tras întîi de om, apoi de
animale, a revoluționat întreaga gîridire tehnică a omului, încă în urmă
cu milenii. Pe teritoriul țării noastre, vechimea roții și întrebuințarea
ei este atestată nu numai prin prezența. cărucioarelor miniaturi, a roti
țelor de lut și a fusaiolelor provenind din neolitic, sau a reprezentărilor
epigrafice, ci în măsură mai mare chiar de arta populară și de obiceiuri,
adevărate sinteze ale istoriei culturii populare. în ornamentica populară
din Valea Mogoșului, pe lemn (arhitectură, furci de tors, vase etc), pe
textile, roata înfățișează simbolul mitic al soarelui37, al fericirii sau al
timpului. Obiceiurile străvechi din Munții Apuseni, ca rostogolirea unei
roți aprinse, cu prilejul sărbătoririi solstițiului de primăvară, sau arun
carea discurilor de lemn la paști, semnifică aceeași asociere străveche a
roții, la cultul solar.
IV A. Transportul pe roți cu tracțiune umană.

între mijloacele din cadrul acestui sistem amintim :

— roaba (IV Aj) cu o roată monoxilă sau confecționată din trei

piese îmbucate, care reține după milenii soluțiile tehnice aplicate pri
melor roți;
— căruțul cu două roate, „tileaga“ (IV A2). cu rudă sau cu hulube
(fig. 3); _
— căruciorul cu patru roți (IV A3), acționat cu ajutorul unui cîrlig
sau cu acela al unui proțap.
Ca părți componente, căruțul cu două sau cu patru roate are : podul
sau scărița din lemn de fag sau frasin, coșul cu două lese împletite din

37 P. Petrescu, Motive decorative celebre. București, 1972.
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nuiele și roțile, inițial monoxile, atașate la coș și învîrtindu-se pe osii
din lemn. Ulterior, roțile \ se confecționau din spițe și obezi. Cele două
hulube erau unite printr-un fuȘtel gros, de care se trage atelajul.
IV 33. Transportul pe roți, cu tracțiune animală mai păstrează în
satele de pe Valea Mogoșului, forme arhaice. Cercetările noastre au
atestat existența, încă, a căruțului cu două roate, tileaga (IV BJ, evo
luată din tîrșîitoare, la care s-au adăugat roțile (avînd „coșul“ împletit
din nuiele sau coajă de copac). Tileaga este acționată și trasă de un
proțap cu jug sau de două hulube. Utilitatea acestui atelaj este recla
mată de transportul anevoios pentru pădurărit, în crîngurile care nu au
drumuri lesnicioase de comunicație (Rîmeț, Ponor).
: Tileaga cunoaște o vastă arie de răspîndire nu numai în Munții
Apuseni, ci și în toți masivii muntoși ai Carpaților38, Balcanilor39, în
centrul, și nordul Europei40 sau chiar mai departe, în spațiul extracontinental41. Cercetările pe orizontală, ca și cele ale evoluției pe verțicală
(diacronic) ne-au condus la concluzia permanenței tipului, în condiții
geografice și economice similare.
, .Carul cu patru roți (IV B2) este rezultatul combinației dintre tîrșîitoare
și roți,, șau, pe o treaptă superioară de evoluție, din asamblarea a două
tilegi fa două cărucioare cu cîte două roți). In folclorul local este pomenit
adesea „carul focău“, arhaic, construit în întregime din lemn, cu roți
fixe, care se învîrteau deodată cu osia42. Intr-adevăr, înseși miniaturile
de ;luț din epoca bronzului, descoperite în Transilvania, descrise de
Bichir43 au la bază orificii transversale, lungi, care presupun existența
unor, osii mobile. In urma îmbunătățirii ulterioare a soluțiilor tehnice,
în vederea sporirii rezistenței și a vitezei vehicolului, carul se construia
cu osii fixe, iar roțile erau mobile.
în crîngurile Mogoșului, ale Rîmețului și Ponorului se folosesc va
riante' diferite ale carului, în raport cu dimensiunea, forma și structura
coșului, mobilitatea elementelor de tracțiune, funcționalitate: — carul
mare (IVB2 a), lung de 3—3,50 m., cu roți de 10 și 12 spițe, oiște mobilă
și „coș“ cu loitre împletite din nuiele, înlocuite cu loitrari, atunci cînd se
transportă fînul. Dricurile cu roate (lucrate din lemn de esență tare) sînt
legate între ele cu ajutorul oiștei, sau inima carului care, uneori pen
tru transportul buștenilor, era lungită pînă la 4—5 m. Deasupra loitrelor, unindu-le, se așează transversal, ceaglăul. Carul mare (fig. 4)
are deasupra dricului anterior vîrtejul sau ferfeteul, care asigură mobi
litatea,și posibilitatea de a întoarce carul cu ușurință.
38 T. Pap ahagi, Cercetări ... ; id.. Images . . .
’’Vakarelski, o.c.
"H au dri c o ur t, o.c. ; Putschke, o.c.
41 Id., ibid.
42 Informatorul Urs Clemen, născut în 1927, Bîrlești-Mogoș, nr. 110.
“ Gh. Bichir, o.c.
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Fig. 4 — Car din lemn.

In 1936, statistica întocmită de Ciomac și Popa-Necșa44 menționa
un procent numeros (peste 60%) de care cu osii de lemn, remarcînd
în același timp răspîndirea pe o arie din ce în ce mai larga a carelor
cu osii de fier.
Des întîlnit în așezările de pe Valea Mogoșului este carul treisferturi (IVB2b), redus ca dimensiuni și capacitate față de carul mare (lun
gimea este de 2,50 m., lățimea de 1,80 m., iar capacitatea de 15 măji).
Căruța (IVB2c) este un vehicol mult mai ușor, folosit pe drumurile
practicabile. Roțile sînt mari, cu 10—12 spițe. Coșul are forma unei
lăzi paralelipipedice, din scînduri sau împletitură din nuiele. în partea
anterioară, căruța are feleharțul, apoi un dispozitiv de forma unei pot
coave, pe care glisează ferdeteul și, în sfîrșit, trăgaciul de care se leagă
lanțurile de la hamuri. Teleguțele sau dricurile sînt unite de irma (ini
ma) căruței. Lungimea căruței nu depășește 2,50 m., iar lățimea, 1,55
m. Căruța de un cal are două hulube din lemn.
Spiritul practic și ingeniozitatea munteanului de a se adapta la
condițiile naturale au dus la combinații între mijloace diferite de trans
port și chiar între sisteme.
Astfel, în satele aparținătoare Rîmețului am identificat un atelaj
combinat: sania cu loitrari, în cazul transportului pe iarbă devine tileagă
pentru transportul lemnelor, cînd i se adaugă două roți, pe un „sul“
propriu, sau cînd sania obișnuită se combină cu tileaga propriu-zisă,
cu roți și coș. Aceeași sanie, pusă pe două dricuri este transformată
facil în car mare cu oplene (IVB2d).
Exprimat schematic acest sistem combinat apare:

IIIB2b+IVA2<IVB1

IVBj+IVBi+IIIBgb (și coș) < IVB2d

Odinioară, o mare parte a lemnăriei carului era ornamentată cu
încrestături ce aveau o dublă valoare: estetică și magică (pentru invo
carea elementelor benefice, pentru succesul întreprinderii, pentru ferti
litate). Necesitatea vehicolelor de transport a dus la dezvoltarea unor
meșteșuguri specializate (rotărit, lemnărit, fierărit), în localități ca
Someșul Rece, Ocoliș, Almașul Mare, din Munții Apuseni, de unde își
MCiotnac-Popa Necșa, o.c.
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procurau adesea carele și locuitorii satelor de pe Valea Mogoșului. In
același timp, la Mogoș există pînă în zilele noastre meșteri care alcă
tuiesc carul întreg, săvîrșind toate muncile de rotărit fierărit etc., desigur,
în dauna calității atelajului.

MIJLOACE DE FRÎNARE

Pe drumurile abrupte de munte s-a făcut simțită nevoia unor mij
loace de frînare a vehicolelor. Cel mai arhaic mijloc, reconstituit, folo
sit încă pe alocuri este tălpălăul (lemn curbat, scobit, din salcîm,
care se fixează sub roată, legîndu-se cu un lanț, de loitră). Mai evoluat
tehnic este surlăul, mijloc de frînare bazat pe un sistem de pîrghii,
amplasat la dric, care împiedică două roți în același timp, evitînd con
comitent uzarea rafului de pe roți.

FORME ȘI TEHNICI DE TRACȚIUNE
Folosirea vehiculului impune aplicarea unor tehnici de tracțiune,
a unor forme optime de harnașament, adecvate mijloacelor de locomoție.
Pentru cai se întrebuințează „hamul întreg“, din curele de piele (numit
și „ham de piept“), care trece peste crupa animalului, dîndu-i posibi
litatea, cu ajutorul mușchilor viguroși ai pieptului și picioarelor, să
oprească întregul atelaj. Hamurile erau confecționate de curelari specia
lizați, care vindeau marfa la tîrgurile lunare din Lupșa, Sălciua, Gilău,
Feneș, Zlatna.
La car se înjugau boi sau bivoli, perechi. Pe Valea Mogoșului, ca
în toate zonele din Munții Apuseni, se folosește jugul dublu pentru
gît, specific pe tot teritoriul țării noastre și mai departe chiar, în
Balcani, Cîmpia Panoniei, Ucraina, spre deosebire de tipurile existente
în Europa Centrală (jugul de coarne sau de cap)45.
Jugul mocănesc, dublu este construit din: dublău (lemn cioplit
din partea superioară a jugului), policioară (stinghia ce se așează sub
gîtul vitelor), două scîndurele laterale, verticale, care unesc dublăul
jugului cu policioara. Vitele sînt separate în jug, astfel, cu ajutorul
acestor scîndurele. Ciogîlteul (cui din fier) fixează jugul pe ruda caru
lui. Dublăul jugului, lucrat din lemn de paltin, fag sau salcîm este
cioplit artistic, puternic arcuit, cu cîte 2—3 lobi ornamentali. Capetele
dublăului se cioplesc adesea în forma capului de șarpe (ca simbol apotropaic). Un plus de frumusețe adaugă acestor juguri încrestăturile de
pe dublău, geometrice sau florale, nume de persoane, date calenda
ristice, sau adevărate semne de proprietar sau de meșter.
Odinioară, fiecare gospodar își confecționa jugul după trebuință.
Ulterior, rotarii preiau ca anexă la meșteșugul lor si această ramură,
(fig- 5).
45 B r unhe s - D el a mar r e, Géographie et ethnologie ...
25 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Fig. 5 — Tipuri de jug

din Mogoș.

în cercetarea etnologică a mijloacelor de transport, un aspect inte
resant îl constituie studiul muncii și cel al întrajutorării colective sub
forma „dacilor de cărat“, organizate între rudenii sau vecini, cu anima
lele sau atelajele. Acordul in muncă se făcea pe schimb, „muncă
pentru muncă“.
Intensificarea legăturilor comerciale cu alte zone ale țării, în
urma dezvoltării meșteșugurilor și, în mod deosebit, a mijloacelor de
transport, a dus la apariția unei îndeletniciri anexă — cărăușitul.
COMUNICAȚIA

Crîngurile Mogoșului sînt risipite pe platourile înalte sau prin văile
ascunse ale Muntelui Trascăului. Odinioară circulația era extrem de
anevoioasă, comunicația între așezări realizîndu-se doar pe poteci, cu
piciorul sau caii, uneori, pe șleaurile înguste, chiar cu vehicule trase
de vite.
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Fig. 6 — Potcoave pentru urcușul pe ghiață.

Forma cea mai veche de comunicație este desigur cu piciorul. Opin
cile din porlog (piele de vită sau de porc) aveau gurguiul înalt, puternic
arcuit înainte, pentru a nu permite pătrunderea apei, a zăpezii etc.
Adesea, terenul accidentat sau mlăștinos impunea folosirea unor mij
loace ajutătoare mersului pe jos. îndeosebi iarna se foloseau potcoava
cu colți („mîțe“), crampoane lucrate de meșterii fierari din sate. Mițele
se confecționau cu patru colți, pentru mersul pe teren solid, sau erau
prevăzute cu 6 colți, atunci cînd se mergea prin apă (în muncile la
pădure, în mină etc.) (fig. 6).
Un alt mijloc folosit odinioară pentru ușurarea mersului pe ză
padă (întîlnit deopotrivă în toate zonele muntoase) l-au constituit tăl
piile, sau vîrzobii, care împiedecau scufundarea în zăpadă. Tălpiile se
confecționau dintr-un lemn flexibil, de mesteacăn, care se lega în for
mă ovoidală. Crenguțele laterale păstrate, se împleteau în rețea, pentru
a susține piciorul. Se legau pe talpa încălțămintei cu ajutorul unei sfori.
Informațiile orale ne atestă întrebuințarea lor în satele de pe Valea
Mogoșului, în urmă cu 50—60 ani.
Un mijloc de comunicație mult folosit îl constituie schiurile care
erau confecționate în fiecare gospodărie. Lungimea lor este variabilă
(1—1,50 m.) și sînt. mult arcuite în sus. Esențele de lemn preferate sînt
fagul, frasinul ori paltinul. Adesea schiurile sînt unicul mijloc de co
municație între așezări, de deplasare a oamenilor la pădure, a copiilor
la școli etc.
Iarna, pe pantele repezi, copiii folosesc săniuțele ușoare, atît pen
tru comunicație cît și pentru joc.
Circulația a fost mult ajutată și ușurată prin folosirea animalelor.
Cu tarnița din lemn, mai rar pe șa din piele, mocanii din Mogoș în
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calecă caii, străbătînd munții, spre locurile de muncă, la mori, tîrguri
etc. Acest mijloc îl folosesc deopotrivă femeile și copiii, fiind atît de
obișnuiți să petreacă ceasuri, călare, încît execută în timpul mersului
diferite munci (tors, împletit).
în sfîrșit, comunicația se realizează cu vehicolele tradiționale, să
nii, care, căruțe, trase de animale. Pentru ușurarea mersului, vitele sînt
potcovite cu potcoave speciale, adaptate condițiilor de relief și climă.
Astfel, fierarii rurali confecționează potcoave late de șes, potcoave cu
dinte, pentru drumurile de munte, sau potcoave cu ghiare sau colți
pentru mersul pe ghiață, iarna.
In ultimii 30—40 ani, după tăierea drumului Abrud—Mogoș, așezările
mocănești comunică prin mijloace de transport comun, autobuze, cu
ușurință, acest fenomen contribuind considerabil la schimbarea modului
de viață al muntenilor.
între ocupațiile principale tradiționale, între viață și mijloace de
transport și comunicație există o legătură inexorabilă. Ele au jucat
în viața așezărilor mocănești de pe Valea Mogoșului un rol de prim
plan, contribuind la dezvoltarea agriculturii, la creșterea vitelor, la
schimbul de produse, ca și la procesul de roire, apoi de stabilizare și
întemeiere de noi așezări, permițînd legături și schimburi culturale
permanente între comunități.
Maria Bocșe
SYSTEMES DE TRANSPORT ET COMMUNICATION DANS LES
MONTAGNES DE TRASCÄU
(La Vallée de Mogoș)

Les recherches sur les systèmes de transport et communication de
notre pays ont rélevé leur intégration dans la typologie universelle, éta
blie par Haudricourt, en 1968 et par Putschke, en 1971. Par différence
des systems généralement pratiqués dans les Montagnes de Trascău
(sommet des Carpathes Occidentales) on a remarqué l’existence de cer
taines formes et éléments ayant un développement propre, spécifique
Restaignant l’étude a l’analyse du phénomène ethnologique a un aréal
limité (La Vallée de Mogoș), on a suivi premièrement les doccuments
historiques, archéologiques, folkloriques, qui attestent l’âge de la pratique
des différents systèmes de transport et communication.
Dans le territoire recherché, le trasport avec la force humaine et
animale on pratique par:
— le portaje
— le traînage
— le glissage
— le roulage
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Pour chaque système on emploie des moynes différents (outils, atte
lages) correspondent au climat et au relief montagnard.
Spécifique pour cette zone c’est le transport des poids sur l’épaule
a l’aide d’un crochet en bois, ou celui de l’enfant dans le berceau en
bois, suspendu sur l’épaule, ou sur le dos de la mère.
Dans le zone recherchée, dans le système du traînage on pratique le
transport a l’aide d’un travois, généralement connu dans le monde entier
ayant un age multimillenaire.
Une combinaison entre le système de traînage et celui de glissage
est remarquée dans l’emploi du bois, en forme de fer a cheval a l’aide
duquel on transporté les grands pierres pour construction. Le roulage a
dans la zone recherchée, des formes différentes: la brouette (vehicule a
une roue), la charrette à brancards (a deux roues), et le grand char (a
quatre roues). La nécessité des véhicules de transport a imposé le dé
veloppement de certaines métiers spécialisés comme: le métier du char
ron, le métier du charpentier etc.
Pour les routes montagnes, et pour les pentes inclinées, il y a des
moyens de faciliter la communication en employant les crampons de
metal, „des patins de branchages entrelacés“, des skis, et de traineau.
LA LISTE DES ILLUSTRATIONS
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„Fărcălău“, le moyen du traînage.
Le traîneau.
La charrette à brancards.
Le char en bois.
Des types du joug de Mogoș.
Les crampons de metal, pour grimper sur la glace.
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STRUCTURA DECORULUI LA ȚESĂTURILE DE INTERIOR
DIN ZONA TÎRNAVELOR (SUBZONA TÎRNAVA MICĂ)
In ansamblul culturii populare românești, zona Tîrnavelor se prezintă
ca o unitate etnografică bine structurată, care se definește printr-un
specific propriu în raport cu restul țării și se încadrează în mod armo
nios în aria culturii transilvane.
Din punct de vedere administrativ zona amintită se încadrează în
patru județe: Alba, Brașov, Sibiu și Mureș, ocupînd cu aproximație
teritoriul fostelor județe Tîrnava Mare și Tîrnava Mică.
Prezentul material se referă la cîteva sate cuprinse între cele două
Tîrnave, teritoriu mai puțin supus influențelor vecine1.
în analiza subiectului propus ne vom referi la țesăturile destinate
decorării interiorului și anume: textile din bumbac și cînepă și țesături
din lînă.
Considerăm necesară o scurtă clasare a acestora după funcția prac
tică pe care o complinesc în cadrul gospodăriei. Astfel, din categoria
textilelor mult răspîndite în zonă sînt cele întrebuințate pentru împo
dobirea patului: „lepedeele“ (cearșafuri-cuverturi), „străjacurile“ (sal
tele ornamentate la unul din capete), fețele de pernă, apoi „cingeele“
(ștergare) de pus pe perete, la „blide“, la icoană sau la oglindă și
„mesele“ (fețe de masă) pentru ornamentarea mesei. Dintre țesăturile
din lînă se remarcă covoarele, termen general care vizează piese cu
funcțiuni diferite: „lepedee“ de lînă pentru acoperit patul, „mese“ de
lînă , „păretare“. Asupra tehnicilor de lucru nu ne vom opri decît în
măsura în care expunerea lor este necesară pentru a sublinia legătura
dintre acestea și materialul folosit ca suport, îmbinarea material —
tehnică conlucrînd la redarea unui anumit motiv.
în realizarea ornamentelor tehnicile folosite sînt: alesul în război
și broderia. Tehnica cea mai veche o reprezintă realizarea modelului
în războiul de țesut, la care s-a adăugat ulterior broderia. Întîlnim piese
1 Studiul are la bază cercetarea întreprinsă în toamna anului 1971 în satele Tiur, Sîncel,
Jidvei — j. Alba, Blăjel, Tîrnava — jud. Sibiu, Albești, Daneș — jud. Mureș, completată
cu studiul colecției de țesături din zonă, existentă în patrimoniul Muzeului Satului.
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în care motivele sînt realizate numai în război, sau numai cusute, după
cum ambele tehnici apar pe același obiect.
La textilele destinate împodobirii patului materia primă folosită este
cînepa, cînepa amestecată cu bumbac, sau la cele mai noi, bumbacul.
Partea aleasă sau cusută este realizată din fire de bumbac, arnici sau
lină („bariz“) cumpărate de la oraș. Cîmpul alb sau alb-gălbui, în funcție
de culoarea naturală a materialului, este țesut în patru ițe sau năvădit,
în timp ce partea ornamentată este țesută în două ițe. Cel mai simplu
sistem de ornamentare este vrîsta (varga), realizată din bătaia cu fir
colorat. Piesele cele mai discret ornamentate prezintă cîmpul alb, învărgat cu roșu și vînăt (albastru închis) — culorile de bază întîlnite în
compoziția cromatică a tuturor țesăturilor din zonă.
Organizarea grupelor de vărgi, dispuse orizontal la capetele țesă
turii, a fost treptat modificată prin acoperirea întregului fond cu com
binații policrome.
Sistemul de ornamentare prin învărgare s-a amplificat, obținîndu-se
prin complicarea tehnicii de lucru decorul cu alesături. Din varga sim
plă. suveicată, prin alternarea firelor albe și colorate, s-a obținut varga
asociată cu „dinți“ (zimți). Prin alăturarea vergilor zimțate se obține
decorul în pătrățele, tot cu suveica obținîndu-se și vergile cu „bumbi“.
Alesul printre fire și mai ales peste fire, cu suveica și speteaza, deter
mină realizarea unor ornamente în relief, după cum alesul „în degete“
permite obținerea unor motive diverse, în care culorile sînt perfect
separate, ornamentele fiind strict delimitate prin mici spații libere. Teh
nica aceasta denumită în zonă „alesul în rupturi“ sau „în găurele“2
este asemănătoare cu alesul „scorțește“ (în tehnica chilim).
De factură recentă, alesul cu „drotul“ (vergeaua) determină obți
nerea unor motive mult reliefate în raport cu suprafața materialului.
în țesăturile vechi predomină decorul geometric propriu-zis: vergi,
triunghiuri, patrate, bumbi. Elementele florale, zoomorfe, antropomorfe
apar stilizate pe țesăturile vechi sau redate asemănător cu modelul la
cele noi. Tendința de redare liberă a subiectului s-a accentuat și prin
introducerea broderiei, prin care se realizau ușor aceste elemente.
La țesăturile mari din zona Tîrnavelor — fețe de „culme“ (astăzi
ieșite din uz), „lepedee“, fețe de masă — din două sau trei foi — precum
și la „chindee“, ordonarea repertoriului ornamental se face prin dispu
nerea intensă spre cele două capete a grupurilor de vergi, care se
răresc spre mijlocul cîmpului, acesta rămînînd uneori liber. în cazul
pieselor decorate cu vergi cu alesături se menține primul mod de aran
jare sau se schimbă prin dispunerea vergilor dese în trei-patru grupări
pe orizontală.
Vrîstele simple alternează cu cele alese cu bumbi, cruciulițe, x-uri,
zimți, flori stilizate, iar decorul este amplificat prin asocierea cu cîmpul
năvădit și cu dantela (cipca) croșetată care înconjoară pe două sau trei
laturi țesătura.
Informator Cîmpean Ana — 48 ani, satul Feisa, comuna Jidvei, jud. Alba.
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Din necesitatea împodobirii locuinței, „sträjacul“ s-a transformat din
salteaua simplă din cînepă groasă într-o piesă cu rol ornamental. Unul
din capete, care rămîne neacoperit, are o parte — pînă la 0,80 m. lă
țime —- intens decorată cu vrîste simple sau alese cu dinți, „bumbi“,
x-uri, „turte“ (motive alcătuite din mici triunghiuri dispuse într-o com
poziție diversă) în culori vii.
Dintre țesăturile pentru pat, cele cu varietatea cea mai mare de
ornamente rămîn însă fețele de pernă. Schimbîndu-și funcția practică,
de dormit, într-una aproape exclusiv estetică, ele au devenit piese im
portante destinate gătirii patului. în Tîrnave patul devine suportul pe
care sînt așezate teancuri de pînă la 12 perne, orientate cu partea deco
rată spre exterior. Pe suprafața ornamentată cu combinații de vergi
apar vechile motive: „roata“, „coarnele berbecului“, „pieptenele“, „spicuțul“, „steaua“, „zăluța“, „degete“, „fețe răsturnate“.
La țesăturile de pînză din zonă există o strînsă legătură între cîmp,
decor și gama cromatică. Culorile de bază sînt albul (culoare de fond),
roșul, albastrul (cu trei nuanțe: vînăt-albastru închis, „mieru“-albastru
descins, albastru-„albineț“ (bleu)3. Treptat, paleta cromatică s-a îmbogățit,
intervenind noi culori și datorită introducerii vopselelor din comerț.
Coexistînd cu cele vegetale, acestea ajung treptat să le înlocuiască. Apare
negrul care se substituie în anumite cazuri culorii roșii sau albastre,
verdele (verde închis, verde ca iarba), maron (cafenii), grena (bordon),
mov („molîngrav“), siclamen („roza“), violet (chimic). Prin extinderea
de la piesele de port la țesăturile decorative, apare și firul auriu (sîrmă
galbenă) din comerț. Un deosebit simț al măsurii face ca folosirea unei
game cromatice atît de largi să nu devină încărcată, compunerea ele
mentelor în funcție de culori dînd un efect deosebit de reușit.
Țesăturile decorative din lînă sînt realizate în tehnica „chilim“,
alese „în degete“ (fără rupturi) sau „năvădite în ochiuri“.
„Lepedeele“ de tip vechi, din două foi, au atît urzeala cît și băteala
din lina. Ele sînt năvădite „în ochiuri“, cîmpul fiind împărțit în carouri
mari („table“ sau „tasle“), rezultate din combinația de culori alb, roșu,
albastru, galben, verde (fig. 1).
Lepedeele de tip nou au motive mari: „fluture“ (fig. 2), „rac“,
„pieptene“, „cruci“ care acoperă tot cîmpul și sînt alese în „degete“
(fără tăieturi), prin număratul firelor „de la un deget la altul“.
în mod asemănător sînt decorate și covoarele de perete. Fețele de
masă din lînă, din două foi, avînd un scop pur ornamental, sînt țesute
în două ițe și alese combinat, „în degete cu tăieturi“, cu suveica și cu
speteaza. Repertoriul motivelor este ordonat uniform pe întreaga supra
față și constă din vrîste simple și alese (cu „bumbi“, „dinți“, „spicuț“ și
degete“). De jur împrejurul țesăturii o dantelă lată, croșetată în col
țuri, din lînă, întregește unitatea ornamentală.
Analiza structurii ornamentelor la țesăturile din zonă impune con
cluzia existenței unor elemente decorative comune unor categorii diverse.
3 Informator I'rățilă Ana — 58 ani, com. Tîrnava, jud. Sibiu.
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Fig. 3 — „Roata“ — detaliu de ornament de pe un căpătîi de pernă

Repetarea lor nu exclude însă diversitatea ornamentală obținută prin
realizarea unor variante ale motivului primar, alternarea acestora în
spațiul decorat și folosirea unei largi game cromatice.
Această multitudine de motive, cu denumiri locale diferite chiar
pentru același element, face ca o clasificare să devină o operație difi
cilă, cu precădere în cazul tratării geometrice a modelelor, unde trebuie
să intervină capacitatea cercetătorului de a selecta informațiile și de a
sesiza și interpreta corect materialul.
Astfel, motivul denumit „roata“, care apare frecvent pe țesăturile
din zona Tîrnavelor, poate fi trecut, conform clasificării după aspectul
său în seria motivelor „clasice“ geometrice (fiind tratat romboidal), sau
la o interpretare formală, dată fiind denumirea, în categoria motivelor
scheomorfe, ca o parte componentă a unei unelte (respectiv atelaj).
De fapt, „roata“ se încadrează în categoria motivelor cosmice, fiind
o transpunere geometrică a discului solar, realizare determinată în acest
caz și de tehnica cerută de material4 (fig. 3).
în vederea unei juste clasificări putem porni de la modalitatea
transpunerii pe material a subiectului. Întîlnim două variante: realizarea
geometrică, schematizată a obiectului, așa cum există el în mentalitatea
creatorului și liberă, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu modelul
existent în realitate. în cazul țesăturilor, natura materialului cere o
anumită tehnică, limitînd posibilitatea de redare (în comparație cu lemnul
sau ceramica).
Aplicarea acestor criterii în cazul motivelor întîlnite la categoriile
de țesături din zona Tîrnavelor poate duce la următoarea clasificare:

Motive geometrice propriu-zise
—
—
—
—

varga
zimții (dinții)
șinoru'i (vergi cu bumbi)
bumbii

4 P. Petrescu, Motive decorative celebre, București, 1972, p. 35.
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— turta
— crepen (zig-zag)

Motive cosmice
— solare — bortița (înșiruire de mici romburi)
— roata — întoarsă
— jumătate
— cu cîrlige
—• coarnele berbecelui
— zăluța
— X-uri
— cruci
— fețe răsturnate (romburi simple)
— steaua

Motive scheomorfe
— dinții de spată
— pieptenul
Motive vegetale stilizate
— flori simple
—■ ruji (trandafiri)
— spicul

Motive zoomorfe stilizate
— racul
— fluturele
Motive antropomorfe
— degetele (imagine parțială a omului)
La o primă analiză a schemei de clasificare propuse putem trage
deja o concluzie și anume: predominanța motivelor cosmice, în special
a discului solar tratat geometric, alături de celelalte categorii de motive,
reprezentate într-o mai mică măsură pe țesăturile din zonă.
Motivul solar apare de altfel frecvent și pe alte categorii de obiecte
(lemn, ceramică, port), reprezentînd un exemplu de persistență a unor
elemente de tradiție milenară legate de un cult străvechi, care și-au
pierdut sensul simbolic în contemporaneitate5.
Un studiu aprofundat al motivelor ornamentale după schema pro
pusă, ar necesita un spațiu mult mai mare și o tratare a subiectului
privită din mai multe unghiuri. Analizînd structura ornamentală a
țesăturilor de interior din zona Tîrnavelor ne-am rezumat însă la a
prezenta o inițială clasificare, urmînd ca ea să fie dezbătută mai pe
larg într-o lucrare consacrată în mod special acestei probleme.
5 P. Petrescu, op. cit., p. 27.
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LA STRUCTURE DE LA DÉCORATION DES TISSUS D’INTÉRIEUR
DANS LA CONTRÉE DE TIRNAVE (REGION DE TIRNAVA MICA)

Résumé
L’exposé se fonde sur les recherches efféctuées dans l’automne 1971
dans les villages Tiur, Sîncel, Jidvei, Feisa — le district Alba, Blăjel,
Tîrnava — district Sibiu, Albești, Daneș — le district Mureș. La re
cherche accomplie sur le terrain a été remplie par l’étude des tissus
de Tîrnave qui se trouvent dans la collection du Musée du village.
La communication se rapporte aux suivantes catégories de tissus:
a) Des tissus qui sont utilisées pour la décoration du lit (des
draps, des couvertures, des tapis, des coussins)
b) Des tissus qui couvrent la table (des nappes — „mese“ — de
chanvre, du cotton, de la laine)
c) Des tissus qui sont mis sur les mures (des serviettes, des
tapis)
L’analyse de la structure des ornements aux catégorie des tissus
mentionnés, est rapporté au materiel utilisé, à la forme d’objet et à
son fonction, relevent l’existence d’une corrélation entre ces facteurs
et la disposition des régistres décoratifs. Une autre conclusion qui s’im
pose est celle de la presence des éléments décoratifs communs aux caté
gories distinctes de tissus. La répétition des motives n’exclut pas la
diversité dans l’ornementation, obtenue par plusieurs moyens: le chan
gement de l’endroit dans le registre ornamental, par le tratement dans
une manière diferente du motif primaire et en fin, par l’existence des
motifs spécifiques pour chaque catégorie des tissus. La gamme cromatique utilisée renforce l’unité en diversité, caractéristique aux tissus
de la contrée de Tîrnava Mică.
ILLUSTRATION
Fig. 1 — Drap de laine
Fig. 2 — „Fluture“ — motif en forme de papillon — détail d’ornement sur un

tapis de table

Fig. 3 — „Roata1" (roue) — détail d’ornement d’un coussin
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PODOABE ALE COSTUMULUI POPULAR BĂRBĂTESC
DIN ZONA ALBA
Satele aparținătoare zonei Alba sînt așezate în stînga Mureșului la
sud și sud-est de orașul Alba Iulia, punctul cel mai îndepărtat de acesta
fiind satele Ghirbom și Ohaba, la aproximativ 15 km. Formele de relief
variate, șes și dealuri, au impus practicarea din timpuri îndepărtate
a agriculturii, pomiculturii și viticulturii, majoritatea satelor cercetate
fiind atestate documentar în secolele XIII și XIV1.
Păstrătoare de valoroase bunuri materiale și spirituale, satele din
zona Albei au constituit pînă în prezent în foarte mică măsură obiectul
unor studii de artă populară, situație care a impus colectivului de la
secția de etnografie a Muzeului din Alba Iulia obligația de a cerceta
diferite domenii ale etnografiei din această zonă2. Dacă pînă în prezent
s-au elaborat cîteva studii referitoare la unele piese ale costumului fe
meiesc, costumul bărbătesc a fost în totalitate și pe nedrept neglijat.
Fără a prezenta deosebiri esențiale față de alte zone etnografice
portul bărbătesc din zona Albei este totuși remarcabil prin simplitate,
sobrietate și frumusețea motivelor ornamentale. In componența costu
mului bărbătesc un loc important l-au ocupat întotdeauna și podoabele,
ele mărind valoarea portului, dîndu-i o notă de măreție, relevînd o
susținută preocupare pentru frumos3. Unii autori sînt de părere că „obi
ceiul de a purta podoabe este cel puțin la fel de vechi, dacă nu mai
vechi decît acela de a purta veștminte croite“4.
Neputînd izola podoabele de restul costumului popular facem o
scurtă prezentare a costumului bărbătesc din zona Albei. Cămașa tradi
țională aici este cămașa albă de pînză țesută în casă din fuior sau bum
1Coriolan Suciu, Dicționarul istoric al localităților din Transilvania, vol. I, II,
București, 1967.
2 O t i 1 i a Pernicek, Salbe din colecția Muzeului Regional din Alba Iulia, în. Apulum,
VI, 1967, pp. 451—460; idem, Cătrințe din zona Alba în colecția Muzeului din Alba Iulia,
în Apulum, VIII, 1971, pp. 493 — 507 ; idem, Țesături pentru împodobirea interiorului din
zona Alba, în Apulum, X, 1972, pp. 637 — 648.
3 Ni col a e Dunăre-Constantin Catrina, Portul popular românesc de pe
Tîrnave, Brașov, 1968, p. 149.
4Iulius Bips, Obîrșia lucrurilor, București, 1960, p. 104.
26 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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bac, ornamentată la guler și pumnași cu motive geometrice, cusute cu
galben, albastru, roșu și negru, iar în lungul mînecii peste umăr și la
clinii laterali, prevăzută cu cheiță albă încadrată de un ajur în galben
portocaliu. Acest tip de cămașă este numită de localnici cămașă cu
„cheiță“. După primul război mondial, alături de cămașa cu cheiță s-a
impus în zona Albei ca și în alte zone etnografice ale țării, cămașa cu
„barburi“, cu mîneca largă fără pumnași în ornamentarea căreia pre
domină negrul. Cioarecii din pănură albă purtați iarna, iar cei din
pînză de fuior sau bumbac vara erau strîmți, lipiți pe picior și fără
ornamente, excepție făcînd cioarecii de vară din satul Straja, prevăzuți
cu ornamente florale („penuțe“) cusute în diferite culori la clini și partea
de jos, deasupra tiviturii. Peste cămașă se purta pieptarul înfundat con
fecționat din piele albă de oaie, fără mîneci, decorat cu broderii reali
zate în culori închise, iarna utilizîndu-se și tundra lungă din pănură
neagră, piesă întîlnită astăzi foarte rar. în Berghin, singurul sat cu
populație săsească, cămașa bărbătească era asemănătoare cu cea româ
nească, singurele ei ornamente fiind cheițele din dantelă albă.
Ca piese de port anexe, comune tuturor satelor din zonă, mențio
năm chimirul, pălăria și căciula care în unele împrejurări erau orna
mentate cu diferite podoabe, în alegerea cărora preferințele se mani
festau diferit chiar de- la sat la sat.
Perisabilitatea materialelor din care podoabele au fost confecționate,
determinînd dispariția lor timpurie ne-a împiedicat să stabilim o ierarhie
în evoluția acestora. Astfel materialul studiat, găsit în colecția muzeului
(lătițare, ciucuri de lînă, șerpare, cingători), fotografii și informații pe
teren se referă din păcate doar la sfîrșitul secolului al XIX-lea și înce
putul secolului XX. Pe baza acestui material am reușit să stabilim exis
tența a două categorii de podoabe: podoabe pentru cap și podoabe vesti
mentare.
La podoabe, după materialul din care au fost lucrate distingem
podoabe din mărgele, din lînă și mătase, din flori artificiale procurate
din comerț, confecționate din hîrtie colorată, oglinzi și panglici. Majori
tatea acestor piese au fost folosite în împrejurări deosebite, la nunți,
sărbători, horă, cu ocazia recrutării tineretului în armată, intrînd astfel
în componența costumului de sărbătoare.
Bortițele-lătițare de mărgele sînt probabil podoabele cele mai vechi,
fiind frecvent întîlnite numai în unele sate ca Straja, Henig și Hăpria,
la sfîrșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX. în confec
ționarea lor au fost folosite mărgele mici multicolore procurate din
comerț. Dacă în unele sate aceste piese au fost executate de către femei
în special fete, în satul Straja pricepuți în înșirarea mărgelelor s-au
dovedit a fi mai ales bărbații, singurul caz de acest fel întîlnit în cerce
tarea noastră. Legată de executarea acestei piese în satul Henig, în
preajma sărbătorilor de iarnă era stabilită o seară de șezătoare pe săptămînă, denumită „joia bortiței“5. Numărul bortițelor de pe pălărie de6 Informatoare Creța Maria în vîrstă de 65 ani, satul Henig.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Podoabe ale costumului bărbătesc

403

pindea de lățimea lor, astfel, în Straja și Hăpria unde lătițarele aveau
lățimea de cca jumătate de centimetru, pe o pălărie erau cite trei bortițe
prinse în jurul calotei (fig. 1), pe cînd în Henig unde lățimea acesteia
varia între 6—7 cm, pe pălărie era aplicată doar o singură bortită. în
executarea bortițelor era utilizată tehnica înșirării mărgelelor pe treipatru fire de ață la cele înguste și 26—30 de fire la cele late. Ața folo
sită în acest scop era din fuior tors foarte subțire anume pentru această
ocazie6.
Femeile și bărbații cunoscători ai acestui meșteșug au dovedit o
adevărată măiestrie în îmbinarea culorilor realizînd o mare diversitate
de motive decorative. Inspirate din cusăturile de la brățările cămășilor
femeiești și din ciucurii cătrințelor (fig. 2), motivele ornamentale de pe
bortițe, tratate întotdeauna geometric, pot fi încadrate cu ușurință în
categoria motivelor skeumorfe și fitomorfe: zăluța, descîlciul (pieptenele),
dîrguțul, scărița, penuța7. Culorile care predomină în componența moti
velor ornamentale din lătițare diferă de la sat la sat. în Straja și Hăpria
sînt specifice culorile deschise, alb, roșu, galben, albastru, pe cînd la
Henig cele închise: bordo, galben, muced (maro). Diferențierile de la
sat la sat erau subliniate nu numai de folosirea bortițelor mai late sau
6 Informatoare Creța Carolina în vîrstă de 47 ani, din satul Henig.
7 Informator Sușman Ion, 63 ani, satul Straja.
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Fig. 2 — Catrință din satul Straja (detaliu).

mai înguste ci și de celelalte tipuri de podoabe pentru cap: ciucuri, prime
(panglici), pene (flori naturale). Ciucurii de lină utilizați în Henig, Straja,
Ohaba, Ghirbom și Hăpria erau înlocuiți în Oarda cu ciucurii de mătase.
Tehnica executării lor era asemănătoare, indiferent de materialul folosit.
Firul de bercuță (lînă de prăvălie), sau cel din lînă de casă sau mătase
era trecut cu ajutorul unui ac mare pe după marginile pristenului de
la fus sau ale unui cerculeț decupat la mijloc. Ciucurii, „cănacii“ exe
cutați în acest fel erau prinși cîte 10—12 bucăți la un loc în partea
dreaptă a pălăriei. Unii informatori își amintesc că la începutul seco
lului XX în zilele de sărbătoare, pălăria bărbaților tineri era împodo
bită cu ciucuri de lînă multicolori, dispuși de jur împrejurul calotei8.
Conform informațiilor culese din satul Ghirbom comuna Berghin,
aici feciorii în zilele de sărbătoare cît și în cele de lucru, pe lîngă ciucuri
purtau la pălărie „șinoare“ (panglici colorate), iar în perioada seceri
șului se practica obiceiul confecționării unor bortițe din paie de grîu9.
împletirea acestor bortițe constituia și un prilej de a se convinge că
holda era coaptă și se putea începe secerișul. în aceleași sate, bortițele
de pai drepte sau cu colți erau purtate cîteva zile și de bătrînii care
participau la seceriș.
în toate satele cercetate, alături de bortițe și ciucuri, un loc impor
tant în decorarea pălăriilor de postav care au fost întotdeauna negre
și cu borurile mici, l-au avut florile din grădină; mușcată, busuioc,
ochiul boului, măghiran, prinse în partea dreaptă. Feciorii din Ghirbom,
spre deosebire de ceilalți, prindeau florile în ambele părți ale pălăriei.
8 Informator Hidoș Toma, 68 ani, satul Straja.
• Informator Stănescu Ilie, 71 ani din satul Ghirbom.
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Fig. 3 — Șerpar.

Fig. 4 — Cingătoare cu „scoice“.
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Sașii din satul Berghin, la pălăria neagră cu boruri late și răsfrînte, prindeau o panglică galbenă lată de 4 cm brodată cu motive
florale colorate în roșu și verde, iar în panglică opt ace cu gămălie
de sticlă colorată dispuse la distanțe egale. în fiecare ac erau prinse
trei „frunze“, panglici lungi de 20 cm verzi, albastre și galbene, fiecare
frunză fiind îndoită de trei ori10. Pălăria mirelui avea în plus cusută
în față o „floare“ de panglici colorate, iar feciorii mirelui flori din
grădină. Acest mod de a-și împodobi pălăria era practicat la începutul
secolului nostru, astăzi floarea de panglici fiind înlocuită cu un buchet
de flori artificiale asemănătoare cu cele din coronița miresii purtată
peste „horten“. Bărbații și feciorii poartă cravată de mătase neagră
cu dungă roșie și vînătă executată în țesătură, iar la colțurile din față
motive florale brodate cu ață roșie, verde, galbenă, și albastră. Această
piesă a fost împrumutată și de românii din unele sate din zonă, pri
mind diferite denumiri: năcrăvălău, năframă, batistă.
în categoria podoabelor vestimentare am inclus piesele care de
obicei sînt considerate anexe ale portului popular bărbătesc: șerpare
(fig. 3), cingătoarele cu aplici și cu „bumbi“ de metal, brîiele și cingătorile de bortiță sau din lină și batistele. Modul în care acestea au fost
folosite în anumite ocazii le conferă atributul de podoabe.
Peste cămașa lungă bărbații se încingeau în mod obișnuit cu cu
reaua din piele care uneori era decorată cu aplici sau nasturi de metal
numiți scoice (fig. 4). Adeseori această curea cu „scoice“ se punea peste
șerpar11. Tinerii în zilele de sărbătoare și la nunți, pentru a-și înfru
museța costumul, se încingeau de două trei ori cu un brîu roșu lat de
20—25 cm, prevăzut la capete cu ciucuri multicolori, legat în așa fel
încît ciucurii să se vadă de sub șerpar (fig. 5). Peste șerpar, puneau
cingătoarea de bortițe confecționată dintr-o fîșie de catifea neagră, lată
de 4—5 cm, brodată cu mărgele colorate (fig. 6). în ornamentarea acestei
cingători sînt specifice motivele zoomorfe și fitomorfe stilizate, situație
care ne îndreptățește să afirmăm că este vorba despre o piesă de îm
prumut. Mai tîrziu cingătoarea de bortiță a fost înlocuită cu cea cusută
cu lină și fir (fig. 7), lucru remarcat și în zona Tîrnavelor1213
. Costumul
bărbătesc de sărbătoare din satul Straja era completat de batiste albe
de dantelă ornamentate cu motive florale colorate, prinse peste șerpar
în față, lăsînd să se vadă sub ea ciucurii colorați ai brîului roșu (fig. 8).
La Oarda feciorii, în locul batistei, purtau două cuțite cu minerul foarte
frumos ornamentat. Ca și în alte zone, podoabele descrise în această
comunicare sînt încă folosite în număr foarte mare la împodobirea
turcii, a steagului de nuntă și a bîtei de chemători.
Transformările survenite în modul de viață al poporului nostru
au determinat și aici dispariția treptată a portului popular tradițional,
motiv care justifică alegerea acestei teme ca subiect pentru prezenta
10 Informator, Schaser Martin, 84 ani, din satul Berghin.
11 Nicolae Dunăre-Constantin Catrina, Portul popular românesc de
pe Tîrnave, Brașov, 1968, pp. 155—156.
13 N. Dunăre și colaboratori. Arta populară din Valea Jiului, București, 1963, p. 398.
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Fig. 6 — Cingători de „bortițe“ cusute cu mărgele colorate.
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Fig. 7 — Cingători cusute cu lînă.

comunicare. Fără a avea pretenția că a epuizat toate problemele privind
această temă, comunicarea despre podoabele costumului bărbătesc din
zona Albei a urmărit să aducă o contribuție la cunoașterea amănunțită
a portului popular românesc.

Otilia Pernicek și Olivia Lungescu,

PARURES DU COSTUME DE L’HOMME DE LA ZONE D’ALBA
Résumé

Cette communication présente quelques parures du costume popu
laire de l’homme, de villages situés aux environs de la ville d’Alba Iulia.
Après une brève note sur le zone géographique étudiée, on fait
une sommaire description des pièces du costume de l’homme. Le valeur
du costume populaire a été toujours élèvée, du à son utilisation dans
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Fig. 8 — Tineri din satul Straja în port de sărbătoare.
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les jours de fête avec des parures faites à la maison on achétées à la
ville.
Sur la base du matérial, trouvé sur le terrain et dans les collections
du Musée d’Alba Iulia on a établi l’existence de deux catégories de
parures : parures pour la tête et parures vestimentaires.
Dans la prèmière catégorie, d’après le matérial de confection on
peut distinguer les parures des petits perles (chaisettes de petites perles
fixés au chapeau), franges de laine et soie, fleurs artificielles et fleurs
naturelles. Comme parures vestimentaires ont été considérées les cein
tures de laine aux franges, ceintures de cuir, les mouchoirs de den
telle et les morceaux de toile ornamentés avec des motifs floraux.
Les parures ont été confectionées, spécialement par les femmes et dans
quelques villages aussi par des hommes. Dans l’utilisation de ces parures
on existe des differences de village au village, en fonction de la prefe
rence des habitants.
Aujourd’hui, des aux transformations sociales survenues dans le
mode de vie de notre peuple, on assiste à la disparition graduelle des
parures du porte populaire traditionnel aussi dans cette zone d’Alba.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Chapeau aux petites (troues et aux franges.
Tablier de village de Straja (détail).
Ceinture de cuir.
Ceinture, aux „scoice“.
Ceinture d’homme aux franges.
Ceintures aux „petites troues“, ornées aux petites perles en couleur.
7 — Ceintures ornées à la laine.
8 — Jeunes gens de la ville de Straja avec les habits de fête.

1
2
3
4
5
6

—
—
—
—
—
—
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SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA PICTURII
ICOANELOR PE LEMN ȘI STICLĂ
AFLATE ÎN BISERICA DIN STOLNA, JUD. CLUJ
Cercetarea sistematică a bisericilor de lemn românești din Transil
vania a fost începută în urmă cu mai bine de o jumătate de veac.
Importante studii privind arhitectura și pictura religioasă, icoanele
pe lemn și sticlă, domenii de mare interes artistic și național, dar prea
puțin și uneori deformat cunoscute, au venit să arunce lumină în acest
capitol al artei noastre populare. Cu toate acestea au rămas încă destule
monumente necercetate, care continuă să ne rezerve surprize dintre
cele mai neașteptate. Prezentul studiu își aduce contribuția la cunoaș
terea unui important monument — tipul său arhitectonic încadrîndu-se
în tipologia bisericilor de lemn din întreaga țară1 — și a unui inesti
mabil tezaur de icoane pe lemn și sticlă.
înainte de a porni la prezentarea icoanelor adăpostite în biserică
o să mă opresc asupra decorului pictat, la fel de important pentru
datarea monumentului cît și pentru ciclul iconografic ce îl prezintă.
Interiorul bisericii este zugrăvit în întregime, probabil în același
an al construcției, 1730, cu siguranță fiind de la această dată numai
pictura altarului și a tîmplei2. Conform unei inscripții de pe tîmplă,
biserica a fost repictată în anul 1772. Acțiunea de repictare a interio
rului a fost precedată de procurarea icoanelor de tîmplă și s-a mărginit
la retușarea chipurilor, a nimburilor, a mîinilor și a unor cute esen
țiale ale veșmintelor, fără să altereze dispoziția originală a scenelor.
Meșterului restaurator îi aparțin scenele înfățișate în registrul pereților
1 Pentru date privind arhitectura monumentului, vezi D. Irimieș, Bisericile de
lemn din Stolna si Finișel în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1968—1969,
Cluj 1971, pg. 93 — 98.
2 Dintr-o notiță a preotului I. Radu, fost paroh al acestei biserici, păstrată la Episcopia
română din Cluj, rezultă că în urmă cu mai mulți ani s-a putut citi pe o inscripție în altar
anul 1730.
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naosului și a pronaosului, unde figurile sînt viu colorate, în tonuri calde,
plăcut contrastante.
Sistemul iconografic urmat de primul zugrav este foarte interesant.
Din nefericire suprafețele pictate au fost în mare parte ruinate de fumul
luminărilor ce ard în timpul slujbei religioase și a infiltrațiilor de apă,
se distinge totuși pe bolta altarului Sf. Treime reprezentată prin Dum
nezeu Tatăl și Fiul stînd pe aceeași bancă, în timp ce în zbor se află
Porumbelul Sfînt, ca simbol al Sf. Duh. Lateral pe poalele bolții apar
două cete îngerești, iar pe pereții din axa monumentului este înfățișată
scena Buneivestiri. In același loc o găsim la biserica din Cuhea, în Mara
mureș3. In registrul pereților, pe peretele de nord este zugrăvit Isus în
cupa Potirului, ca simbol al jertfei. Scena astfel înfățișată este cunos
cută și răspîndită în bisericile de lemn din apropierea Clujului4. Registrul
se continuă cu figurile sobre ale sfinților ierarhi Vasilie, Grigorie, loan..
Atanasie, Nicolaie și încheiat cu sf. arhidiacon Ștefan.
Culoarea de fond în partea inferioară a registrului este un brun
șters, iar în rest gri. Paleta cromatică restrînsă, folosind culori stinse,
reci, dau un efect de reținere și solemnitate deosebită.
Figurile reprezentate au suferit neîndoielnic retușări importante dacă
privim cu atenție portretul sf. Vasilie, la care intact a rămas doar omoforul (fig. 1).
în naos pe creștetul tîmplei este reprezentată scena Răstignirii,
avînd de o parte și alta două portrete de proroci. Registrul inferior
cuprinde pe Isus Arhiereu stînd pe un tron înconjurat de apostoli.
Dintre aceștia se remarcă apostolul Petru în picioare, pleșuv și cu barba,
scurtă, ținînd în mîna stingă o legătură de două chei. Apostolii sînt înfă
țișați cu toții în picioare, desculți, aplecați înainte într-un ușor semiprofil
(fig. 2). în scena Răstignirii, deasupra crucii apare soarele și luna sub
forma unor discuri ce au înscrise în cadrul lor figuri omenești puternic
colorate în roșu. Apariția aceasta este considerată ca un element paleo
creștin5, evangheliile însă amintesc întunecarea soarelui la moartea pe
cruce a lui Isus, dar nu numai atît, colindele care circulă prin Stolna și
prin satele din împrejurimi, perpetuează imaginea soarelui și a lunii
scăldate în sînge. Constatăm astfel o influență directă a folclorului asu
pra picturii religioase. Faptul este stabilit de multă vreme și trebuie luat
în considerare deoarece „nu vom pricepe niciodată nimic din sensul
intim al scenelor zugrăvite, din mentalitatea celui care a lucrat, dacă
nu cunoaștem literatura care a inspirat această artă“6.
3 I. D. Ștefănescu, Arta veche a Maramureșului, București 1968, pg. 109.
4 I. Toșa, Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din jurul Clujului, în Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965—1967, pg. 504.
5 I. D. Ștefănescu, Iconografia si studiile de artă religioasă, București 1945,
pg. 136.
'N. Cartojan, Cărțile populare în literatura românească, vol. II, Prefața, București
1938, apud Ștefan Meteș, Zugravii și icoanele pe lemn și sticlă din Transilvania, în Biserica
Ortodoxă Română, an LXXXII, nr. 7—8, 1964, pg. 771.
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Fig. 2 — Isus între apostoli, pictură pe timp.
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Planul median al bolții naosului este decorat cu motive geometrice
— romburi și piramide în trepte, des întîlnite pe țesăturile populare,
în registrul poalelor bolții apare o friză a sfinților mucenici, militari sau
făcînd parte din cei 40 de mucenici de la Sevastia. în fruntea lor arhan
ghelul Mihail ține crucea în mîna stingă și sabia ridicată amenințător
în mîna dreaptă. Friza se continuă pe peretele de vest cu doi îngeri care
străjuiesc ușa de intrare și se încheie pe peretele de sud cu arhanghelul
Gavril. Tema astfel reprezentată este cu totul neobișnuită pentru bise
ricile de lemn, ea se pune probabil în legătură cu condițiile politice și
religioase ale vremii, perpetuînd peste veacuri o sugestie apărută în
Moldova în a doua jumătate a secolului al XV-lea aceea a luptei pentru
credință, ce-și are originea în scena cavalcadei de la Pătrăuți7.
în pronaos tavanul este podit cu scîndură nouă și nu păstrează
pictură. în registrul pereților, serios afectat de ruină, se mai poate
descifra friza sfintelor mironosițe și mucenițe; lipsește Pilda celor 10 fe
cioare atît de des întîlnită în bisericile de lemn.
Scenele sînt grupate în două feluri: în friză și în tablouri. Friza
este proprie procesiunilor și o întîlnim cu preferință în naos și pronaos.
Scene încadrate avem puține. Toate scenele, fie friză sau tablou sînt
despărțite unele de altele printr-o linie subțire ce închipuie solul. Nu
există chenar decorativ. Zugravul anonim s-a condus în pictarea bise
ricii după un program iconografic propriu ale cărui rezonanțe foarte
vechi le-a transmis pînă în secolul al XVIII-lea. Pe lîngă tradiția icono
grafică română-bizantină el a suferit influența artei apusene, bunăoară
în reprezentarea apostolului Petru pe tîmplă cu cheile cerului și pămîntului în mîna stingă8. în aceeași scenă se remarcă însă și un alt
amănunt și anume figurarea lui Isus și a apostolilor desculți; modelul
iconografic foarte vechi ne-a venit din Orientul creștin9.
Prezenta acestor influențe diverse însă nu micșorează interesul ex
cepțional al programului iconografic de la Stolna. Cromatica restrînsă,
tonurile reci, stinse, desenul simplu dar foarte precis, sobrietatea perso
najelor tratate, presupune un meșter cu o formație de atelier ce provine
probabil dintr-un mediu monastic.
Multe semne de întrebare ridică existența unei picturi nu se știe
cum emigrată în luneta bolții semicilindrice, în podul bisericii. Pictura
reprezentînd scena Răstignirii avînd alături scena Păcatului este execu
tată pe pînză lipită pe lemn, fără să fie ruptă la încheieturile scîndurilor ce o susțin decît pe porțiuni mici și fără continuitate. Tîlharul răs
tignit la dreapta lui Isus este prins pe cruce într-un mod cu totul neaș
teptat. Mîinile lui sînt întinse pe brațul orizontal al crucii doar pînă la
încheietura coatelor, aici s-a făcut pironirea — prinderea lor în inele —
lăsînd antebrațul să atîrne. De pe cruce cresc flori de crin cu petale
mari, albe. Apariția florilor este semnul ceresc al iertării în urma căinței
7 V. Vătășianu, Istoria ariei feudale în țările române, București, 1959, pg. 806.
8Victor Aga, Simbolica biblică și creștină, Timișoara, 1935, pg. 235;
8 Ibidem, pg. 22.
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Fig. 3 — Scena Păcatului, pictură aflată în podul bisericii.
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sale de ultimă clipă. Tîlharul din stingă lui Isus este răstignit în același
chip particular, din crucea lui însă nu cresc flori, dimpotrivă, în urma
refuzului căinței capul său este înclinat spre umărul stîng.
Alături de scena Răstignirii se desfășoară scena Păcatului cu Adam
și Eva zugrăviți nud, de o parte și alta a pomului din grădina raiului
(fig. 3). Amîndoi au trăsături înspăimîntătoare, urîțiți de păcat, cu pri
virea plină de teamă datorită sentimentului de vinovăție de care par
a fi conștienți. La scenă asistă retras dar cu mîna întinsă a surprindere
arhanghelul Mihail. Acesta este mult mai atent tratat, are fața ovală
îngrijit desenată, gura mică și nas arcuit, dovadă că meșterul a știut
să înfățișeze și chipuri „frumoase“.
Dedesubtul scenei Răstignirii se distinge capul lui Isus Arhiereu
acoperit cu o mitră episcopală, dovadă că inițial pictura a continuat cu
registrul inferior ce cuprindea pe Isus între apostoli. Din păcate nu se
mai vede decît fragmentul amintit.
Pictura se păstrează în condițiuni vitrege, este acoperită de noroi
și praf, iar pe anumite porțiuni apa infiltrată mereu prin acoperiș spală
pictura, deteriorînd-o iremediabil.
Scenele Răstignirii și Păcatului astfel redate fac parte dintr-un
ciclu iconografic al Vechiului Testament. Modul răstignirii este de ase
menea curios, o redare similară se întîlnește doar în Maramureș pe tîmplele bisericilor de la Budești—Joseni și Sîrbi—Suseni10. Cu totul ne
obișnuite sînt florile crescute din crucea primului tîlhar, faptul ar putea
indica un element local, deoarece în ambianța româno-bizantină nu se
întîlnește. O enigmă rămîne de asemenea timpul și motivul pentru care
această stranie pictură a ajuns în podul bisericii. Este posibil să fi apar
ținut unei biserici mai vechi — temele reprezentate cît și dimensiunile
pînzei ar putea indica tîmplă ca loc de unde a fost smulsă — sau se
pune în legătură cu transformările prin care a trecut decorul pictat al
monumentului.
Secolul al XVIII-lea reprezintă o etapă importantă în evoluția pic
turii icoanelor pe lemn și sticlă din Transilvania. Icoanele pe lemn
poartă frecvent inscripții după care putem cunoaște anul execuției, nu
mele meșterului și uneori pe acela al donatorilor. Zugravii folosesc cu
lori scumpe, își ornamentează tot mai des panoul cu elemente sculptu
rale, în care funia răsucită încadrează scenele, și florale, sub influența
crescîndă a artei barocului.
Fragilitatea materialului, este unul din motivele pentru care nu ni
s-au păstrat decît prea puține icoane pe sticlă din acest secol. Puținele
care ni s-au păstrat însă, se caracterizează printr-o cromatică străluci
toare, compoziții echilibrate, și un desen mai expresiv și mai precis
decît cele din secolul următor.
In biserică se păstrează, în bune condițiuni, un număr de 8 icoane
pictate pe lemn și 4 icoane pe sticlă.
10 I. D. Ștefănescu, Arta veche a Maramureșului, fig. 37 —38.
27 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Fig. 4 — Deisis, Icoană pe lemn, 78X60 cm.

Dintre cele pictate pe lemn se remarcă un grup de 5 icoane, două
mai mari reprezentînd Deisis și sf. Paraschiva (fig. 4—5), de dimensiuni
apropiate, așezate pe tîmplă și trei icoane mai mici înfățișînd pe arhan
ghelul Gavril (fig. 6) sf. Nicolae si Isus arhiereu executate între anii
1768—1769.
Prima dintre acestea, Deisis, (fig. 4), înfățișează pe Isus în bust,
ținînd evanghelia deschisă în mîna stingă, pe ea se poate citi: „Veniți
blagosloviți ai părintelui meu de moșteniți împărăția ce e gătită vouă
de la începutul lumii“, iar mai jos: „anii de la Hristos 1768.“. Dintre
icoanele mici foarte sugestivă este icoana arhanghelului Gavril. Acesta
este pictat în bust înalt, cu aripile strînse și umerii largi, atletici. Ves
titor al nașterii lui Isus, Gavril poartă în mîna stingă ramura de crin
înflorită.
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Fig. 5 — Sf. Paraschiva, icoană pe lemn 79X59 cm.

Se remarcă la aceste icoane, mari sau mici, o serie de trăsături
comune, astfel suportul este constituit dintr-o singură tăblie de lemn
de brad, neîntărită la spate cu traverse. La icoanele mari panoul este
gros de 3,5 cm, iar la cele mici de 2 cm. Toate au rama vopsită în
verde și un ornament în formă de funie care mărginește panoul pictat.
Fondul icoanelor mari este verde, iar la celelalte este de aur. Nimburile
sînt ușor reliefate în lemnul icoanei, dar sînt plate, cu excepția icoanei
sf. Nicolae, la care nimbul are un profil semicircular. Detaliile
feței, părul roșu, nasul lung și ușor dezaxat, tonurile carnației sînt
identice. Toate figurile sînt reprezentate în bust înalt, poartă veșminte
bogat drapate, avînd cutele realizate prin valorația tonului de bază.
Icoanele analizate sînt îngrijit lucrate, au stratul de grund aderat per
fect la suport. Pe icoanele mici o serie de date ne dezvăluie dona
torii — Maxim Ioan și Maxim Matei din Stolna — și anul donării lor,
1769. Pe icoanele mari nu apar inscripții de această natură, faptul este
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Fig. 6 — Arhanghelul G avril, icoană pe lemn 34X23,5 cm.

desigur semnificativ, în primul rînd icoanele împărătești, scumpe dar
necesare cultului sînt plătite de întreg satul într-un efort colectiv, cele
lalte icoane însă, al căror rost este și acela de a împodobi, sînt plătite
de săteni mai înstăriți.
Numele zugravului nu apare pe nici una din aceste icoane, dar el
poate fi identificat cu ușurință cu ajutorul altor icoane păstrate în
bisericile din satele Feleac, Luna de Sus11 și Finișel, unde a lucrat mai
multe opere și pe care le-a semnat: Nistor Zugravul din Feleac. Icoa
nele din Stolna ni-1 dezvăluie pe Nistor într-o perioadă de fecundă
activitate, credincios tradiției iconografice româno-bizantine, ce continua
să stăruiască în Transilvania, în ciuda influenței crescînde a artei apu
sene.
11 M. Porumb, Contribuție la cunoașterea unui zugrav din secolul al XVIII-lea, Nistor
Zugravul din Feleac, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, series Historia, fase. I, 1968, pg. 30.
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Fig. 7 — învierea lui Hristos, icoană pe sticlă, 39X32 cm.

Icoanele primite în dar de biserică sînt fixate pe tîmplă, deasupra
icoanelor împărătești, potrivit unui rău obicei, deoarece acoperă pictura
și o ruinează.
Icoana „Arhanghelii Mihail și Gavril“, datată 1778 și semnată Mo
rari Mihai, se diferențiază de cele analizate anterior prin anumite parti
cularități: un decorațivism neobișnuit, căldura tonurilor, tratarea naivă
și schematică a figurilor, elemente care apropie icoana și pe meșterul
ei de pictura icoanelor pe sticlă.
Am arătat mai sus că interiorul bisericii din Stolna adăpostește
4 icoane pe sticlă. Dintre acestea icoana învierii lui Isus (fig. 7) și aceea a
înălțării merită să fie mai atent privite.
De dimensiuni identice, relativ mari, cele două icoane au suprafața
pictată mărginită de un motiv ornamental foarte rar, format din tulpina
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unei flori și mici boboci albi12. Prima reprezintă pe Isus în picioare,
deasupra mormîntului într-o aureolă străbătută de raze, binecuvîntînd
cu mina stingă după tipicul apusean. Isus calcă piatra mormîntului din
care a înviat, fără să ruipă pecețile ce se disting indicate cu litera P,
înscrisă în medalioanele de la capetele pietrii.
Cea de-a doua icoană înfățișează pe Maria încadrată de doi îngeri
înveșmîntați în alb și de două grupe de apostoli ce asistă cutremurați
la înălțarea lui Isus la cer. îngerii au o siluetă sveltă subliniată prin
veșmintele drapate în cute lungi, ondulate. In contrast figurile aposto
lilor sînt mai scunde, dar puternic mișcate.
Meșterul anonim al icoanelor a urmat în redactare indicațiile Erminiei. Conform tradiției iconografice bizantine minunea învierii s-a întîmplat fără să se rupă pecețile puse pe piatra de mormînt. Steagul de
biruință purtat de Isus este cunoscut în iconografia apuseană, dar este
prescris și de Erminie.
Coloritul, tonurile vii, exaltate, dar armonizate, dispuse în pete
mari, execuția îngrijită, compoziția simplă, dar de mare efect, presupun
o perioadă de execuție cînd la Nicula — de unde provin ambele icoane
— producția de serie nu a avut un efect negativ asupra calității artis
tice a produselor. Fixînd aceste constatări înclin să datez icoanele anali
zate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Dumitru Irimieș
SHORT SURVEY OF THE PAINTING, WOODEN AND GLASS ICONS
FROM THE CHURCH OF STOLNA, CLUJ DISTRICT

Summary

The author analyses the painting, the icons on wood and on glass
from the wooden church of Stolna, Cluj District.
The church was painted in 1730, but the original painting was
restored in 1772 the restoration affecting only the main elements and
the images.
One may find in the church 8 icons painted on wood from 1768
and 1769, but they are not signed. The name of the painter can be
easily identified studying comparatively some of the icons from the
villages of Luna de Sus and Finișel signed with the name of Nistor,
the painter coming from Feleac.
Two of the glass icons are very important since their style charac
teristics prove them to belong to the 18-th century.
12 Din cele 360 de icoane pe sticlă, cite se află în colecțiile Muzeului etnografic al Tran
silvaniei, doar una prezintă un ornament identic.
:
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LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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Fig.

1
2
3
4
5
6
7

— St. Vasilie, painting from the altar.
— Jesus Christ Among the Apostles, painting from the altar screen
— Scene of the Sin, paintig from the church garret.
— Deisis, icon on wood.
— St. Paraschiva, icon on wood.
— Archangel Gabriel, icon on wood.
— Icon on glass representing ,,The Resurrection'1.
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RĂSPÎNTII ÎN EVOLUȚIA OBICEIURILOR AGRARE
LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA
ÎN PRIMA JUMĂTATE A VEACULUI AL XX-LEA1
Cei ce se ocupă de etnografia și folclorul nostru sînt siliți să con
state lipsa studiilor cu cadru mai larg, care să ne înfățișeze poporul în
toate manifestările sale. S-au făcut pînă acum prea puține cercetări
în domeniul vieții agrare a românilor din Transilvania. Adevărat că
avem unele cercetări temeinice relativ la anumite îndeletniciri ale po
porului nostru, în special despre păstorit, cum sînt de exemplu studiile
despre viața pastorală în Munții Rodnei de Tiberiu Moraru, sau despre
oierii mărgineni de Nicolae Dragomir dar ne lipsesc monografii care
să sintetizeze o problemă în totalitatea sa pe întreg teritoriul Transil
vaniei sau al țării.
Viața evoluează cu pași repezi iar schimbările îngroapă atîtea obi
ceiuri vechi în locul cărora vor apărea, uneori, altele cu totul noi.
Vechile obiceiuri se mai păstrează cîtva timp prin tradiție apoi sînt
date uitării dacă nu sînt consemnate de contemporani. în cursul acestei
evoluții survin adeseori momente, adevărate cotituri istorice, care mărchează etape, răspîntii, și în domeniul folclorului și al etnografiei, cum
sînt transformările social-economice ale societății în evoluția sa firească
spre mai mult și mai bine, și se impun ca o necesitate superioară. Mai
pot surveni însă și schimbări de altă natură (calamități economice, răz
boaie) cu repercusiuni adinei în domeniul etnografiei și al folclorului.
Toațe acestea schimbă vechile îndeletniciri și aduc cu sine părăsirea
upor obiceiuri ce nu se mai practică fiind vădit inutile sau care nu
mai pot fi încadrate în noul ritm al vieții.
1 Articolul de față, redactat în 1951, trebuie să fie considerat în lumina realităților de
atunci. în vîrstă de 72 de ani la acea dată, autorul a fost martor la momentele de ,,răspîntie” ale etnografiei și folclorului, prezentate aici : dispariția multor obiceiuri datorită
modificărilor bazei materiale care le-a generat.
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Pentru a ilustra cele spuse, voi aminti în continuare cîteva momente
concrete din prima jumătate a veacului al XX-lea. Țin să accentuez
că mă refer numai la îndeletniciri agrare și la acea parte a folclorului
și a etnografiei al căror substrat îl constituie aceste îndeletniciri.
Pe urma cercetărilor mele personale din ultimii 50 de ani în do
meniul folclorului agrar la românii din Transilvania, precum și din
prețioase informații ce le am de la colaboratori (învățători, preoți de la
sate, elevi) am putut remarca în prima jumătate a veacului al XX-lea
patru etape, patru cotituri importante și caracteristice în viața de la
sate a poporului nostru. Ele au imprimat urme adinei, unele de ordin
general, altele regional, avînd în mod firesc, repercusiuni și asupra fol
clorului și etnografiei noastre. Nu mă opresc acum asupra importanței
lor istorice și etnografice. Voi schița doar sumar aceste patru momente,
bazat exclusiv pe materialul documentar inedit ce îl posed, fără a mă
referi la material publicat.

Preocupat de obiceiurile tineretului nostru de la sate în intervalul
de la „prinderea postului“ pînă la bobotează — din care un scurt extras
am publicat în 1938 în Anuarul Arhivei de Folclor din Cluj2 — am
aflat obiceiul practicat mai ales pe valea Tîrnavelor sub denumirea de
„Bute“ sau „La Bute“. Cum arată și numirea, e vorba de o petrecere
a tineretului în sărbători, animată de o bute de vin, de obicei nu cum
părat ci adunat din dărnicia sătenilor. Aceștia avînd podgorii întinse
și bine rodite, dădeau cîte o „ferie“ sau două de must, încă la culesul
viilor, pe care tineretul și-l păstra apoi într-o „bute“ pînă la sărbători.
Era un moment important în viața satelor de pe Tîrnave, cînd
întreg tineretul — și alături de el aproape tot satul — se aduna în
zi de sărbătoare să-și petreacă „la bute“. Fără să mai vorbim de agitația
satului, cînd tinerii îmbrăcați în haine de sărbătoare colindau întreg
satul cu o bute într-un car tras de patru sau de șase boi ca să adune
vinul sau mustul — după obiceiul locului — pentru „ceata junilor“ de
la crăciun. Folcloristul și etnograful să se gîndească la bogăția de obi
ceiuri, de cîntece, de colinzi și de urări, atît de variate, care se Inte
grează în acest obicei al „junilor“ de la „bute“.
Dar iată că, pe neașteptate, se abate o calamitate peste frumoasele
vii, filoxera; prin anii 1900 ea a pustiit și întinsele podgorii de pe Tîr
nave și de pe Secaș. Urmarea firească a fost că podgorenii de odinioară
n-au mai putut contribui cu must sau vin, și așa a dispărut în multe
sate obiceiul „La bute“, sau cel puțin pitorescul obicei „adusul vinului“,
parte importantă în această petrecere a tineretului. Urmările dezas
truoase provocate de filoxeră au fost resimțite chiar și de locuitorii
regiunilor învecinate, fără podgorii, care își cumpărau vinul pentru petre
2 Tovărășiile de la crăciun ale feciorilor români din Ardeal, în Anuarul Arhivei de folclor.
V (1939), p. 57-77.
Sînt spicuiri din studiul în manuscris : La bute și La lădoi, sau Ceata junilor de la.
crăciun ; cuprinde obiceiuri privind organizarea tineretului în vederea pregătirii petrecerilor
din sărbătorile de iarnă, culese din peste 500 de localități din Transilvania.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Răspîntii în evoluția obiceiurilor agrare

429

cere din regiunile lovite acum de filoxeră. Așa au fost, de exemplu,
sate din regiunea Sibiului care se aprovizionau cu vin din satele de pe
valea Secașului.
După cîțiva ani podgoriile au fost replantate cu viță altoită și în
unele sate au fost reluate și obiceiurile vechi. E un fenomen de adap
tare a obiceiurilor la condiții de viață noi. în multe sate obiceiul „La
Bute“ și „adusul vinului“ nu s-a mai practicat însă, și azi mai stăruie
doar în amintirea bătrînilor. Ne-o confirmă informatorul din Biertan
(Tîrnava Mare) învățătorul Ilarie Racața, care ne spune: „Obiceiul bă
gatul feciorilor la crăciun <identic cu obiceiul „La Bute“ din alte sate,
n. a.> a dispărut în anul 1911, o dată cu nimicirea viilor indigene (de
către filoxeră). Vin nu mai era... în lipsă de vin obiceiul a dispărut.
Deși acum viile s-au refăcut, obiceiul n-a reînviat“. Cele petrecute în
Biertan s-au repetat și în alte sate din regiune, ca d. ex. în Nadeș, unde
vechiul obicei a încetat chiar în vremea cînd s-a abătut filoxera peste
viile de pe Tîrnave.
Iată dar un flagel economic care a avut urmări atît de nefaste nu
numai pentru economie, ci și pentru folclorul și etnografia noastră.
Momente-răspîntii, deosebit de importante pentru folclor și etno
grafie întîlnim nu numai în ce privește viticultura, ci mai ales în do
meniul agriculturii.
Cînd țăranul nostru își recoltează holda, și în general semănăturile
de păioase, zice și azi, pe tot întinsul Transilvaniei, că seceră, merge
Za secerat, seceră holda. E o dovadă pentru etnografi că odinoară păioasele au fost recoltate, tăiate numai cu secera. Dar a venit războiul mon
dial din 1914—1918. Bărbații capabili să poarte arme au fost concen
trați pe rînd, brațele de muncă s-au împuținat. Ce era de făcut ca să
nu stagneze munca cîmpului, mai ales în epoca de recoltare? Nevoia
te învață: cei rămași acasă, bătrîni, copilandri, și chiar femeile, au luat
coasele și în loc să taie holdele cu secera, le-au tăiat cu coasa, adică
în loc să le secere, le-au cosit. Acest procedeu mai rapid de a recolta
păioasele e mult mai practic decît seceratul din multe puncte de ve
dere: cere mai puține brațe de muncă, e mai cu spor, și se poate preveni
ca holda să nu se prea coacă și să se scuture boabele din spic. El s-ar
fi introdus și s-ar fi încetățenit fără îndoială și la noi în urma progre
selor tehnicii în cadrul dezvoltării generale economice. împrejurările
amintite i-au grăbit însă introducerea, și după încetarea războiului co
situl holdelor s-a împămîntenit; găsim sate și chiar regiuni întregi,
începînd din Țara Oltului pînă în Sătmar, unde holdele nu se mai
seceră ci se cosesc. Dar cu toate acestea, cel ce merge cu coasa pe
umăr să-și taie holda, zice și azi că merge „la secere“ și nu la coasă.
Etnograful și folcloristul nu se vor mărgini numai la constatarea
că s-au schimbat uneltele și sistemul de lucru, păstrîndu-se numirea.
El va merge mai departe, și va compara felul cum se reflectă în obi
ceiuri și în folclor sistemul de a secera cu secera și cel de a „secera“
cu coasa. Cînd se tăia holda cu secera, vedeai în lanurile mari cum se
așează „în coardă“ cîte-un șir întreg de fete și femei, împestrițate
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unde și unde cu cite un flăcău printre ele; în urma lor bărbații, flăcăi
și însurăței, strîngeau și legau snopii pe care bătrîniî îi așezau „în
clăi“. Secerătoarele secerau pe întrecute „pe mănunchiu“, și le auzeai
cum își dezmiardă secera:

Pe mănunchiu seceră dragă,
lo secer și badea leagă.
Altele se întreceau să „rupă postata“ și să treacă înainte cu seceratul,
lăsînd „în coadă“ pe celelalte ca să le poată striga:
Cea din coadă
Tăt înnoadă,
Și-a’noda
Pîn’ a’ nopta
Tăt din coadă n-a scăpa.
iar cea „codită“ răspundea:

De m-ar codi harnica,
Nu m-ar mai mînca ciuda;
Frunză verde de cireș,
M-o codit on fidileș.
Se îndemnau la lucru cu cîntece, strigături și jocuri, în rînd cu „celerașul“ care se străduia să învioreze munca.
La „seceratul“ cu coasa par’că toate merg de-a-ndoaselea: nu fetele
se rînduiesc șirag în holdă, ci flăcăii cu coasele, unul după altul, fetele
adună mănunchiurile și leagă snopii în urma lor, iar nu feciorii; nici
ceterașul nu mai îndeamnă la lucru cu arcușul în mînă, nici nu cîntă
„morțește“ fetelor care au rămas „în biserică“, cum se spunea despre
fata care e lăsată în urmă cu un pîlc de holdă. Lucrul merge acum mai
cu spor, dar obiceiurile s-au schimbat.
în urma faptului că holdele se cosesc și nu se mai seceră, după
întîiul război mondial au dispărut din multe sate, parțial sau în între
gime, și obiceiurile de la sărbătoarea recoltei: „cununa de grîu“ și claca
tineretului, claca jocului, claca țiganului, cu întreg cortegiul lor de
elemente etnografice, și bogății folclorice. Pentru exemplificare dau
cîteva date din regiuni diferite3. Iată ce ne spun informatorii:
In Șinca Veche, precum și în Rîușor (Țara Oltului) obiceiul cu
cununa de grîu a dispărut deoarece locuitorii nu mai seceră cu secera,
ca odinioară, ci cu coasa.
în Ucea de Sus „aceste obiceiuri <ritualul agrar al cununii, n. a.>
se practicau mai des . . . pînă la începutul războiului din 1914. De atunci
încoace acest obicei se practică tot mai rar“.
3 Cununa de grîu sau Claca de la secerat. Studiu în manuscris, cu materiale privind' săr
bătoarea recoltei pe întreg cuprinsul Transilvaniei (aproape 700 sate).
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Pe valea Tîrnavelor, în Aței „obiceiul de a face cunună la sfîrșitul
secerișului . . . s-a părăsit cu totul. Motivul părăsirii acestui obicei e
faptul că în ultimul timp holda nu se mai seceră ci se taie cu coasa . .
Pe valea Secașului în Apoldul de jos „obiceiul de a face cununa de
grîu s-a pierdut. . . astăzi aproape nimeni nu-1 mai practică, dar se
practica mult înainte de război <primul război mondial n.a.>“.
Pe Cîmpia Transilvaniei în Stupini: „tot ceea ce este în legătură
cu obiceiul „cununii de griu“ în această comună s-a practicat numai
înainte de războiul mondial (1914—1918). După război, ca și azi, nu se
mai obișnuiește“.
Informatorul din Petreștii de Sus (valea Hășdății) face următoarea
constatare: „Și în această coimună, ca și în cele din jur, se mai practică
încă acest obicei zis al cununii de grîu. . . înainte de război se prac
tica mai des și cu mai multă pompă; acum însă (1933) e pe cale să
dispară“.
în Horoatul Cehului (lîngă Cehul Silvaniei) — ne informează în
vățătorul Vasile Govor în anul 1933 — „pînă în timpul războiului cel
mare (1914) în satele noastre românești secerișul se făcea aproape
peste tot cu secera. Azi însă i-a mai rămas numai numele de seceriș,
deoarece de fapt nimeni nu mai seceră, totul se taie cu coasa și așa
nici „clăcile“ și nici ,cununa de grîu“ nu mai sînt ca odinioară. Pe cînd
se secera grîul, gospodarul care avea mult de secerat, făcea claca che
mând toți prietenii, rudeniile... ori cumpăra „claca danțului“ — și
încheie cu cuvintele: „Așa s-a practicat aceasta pînă în timpul răz
boiului (1914). Cununa de grîu se face acuma, dar numai rar“.
O altă răspîntie pentru etnografie și folclor a fost reforma agrară
din 1921 care se adaogă altor cauze dintre care unele amintite mai
sus, cum e și obiceiul împămîntenit în timpul războiului mondial din
1914 de a „secera“ păioasele cu coasa. Țăranii săraci își lucrau acum
cu multă trudă propria bucată de pămînt, primită (fără inventar agri
col) și mergeau tot mai rar la „claca“ tradițională „scoasă“ mai ales
de oamenii bogați ai satului care aveau holde întinse și față de care
aveau o atitudine tot mai categorică. încetul cu încetul au dispărut
astfel „clăcile de la secerat“ și în mod firesc și ritualul lor agrar, cu
nuna, cîntecul cununii, cortegiul și ospățul cununii, cu varietatea ine
puizabilă a amănuntelor și a pitorescului local care îi dădea viață. Rea
litatea se poate constata ușor străbătînd satele din Țara Oltului, de pe
Secaș, din Valea celor două Tîrnave, a Mureșului și a Someșelor pînă
sus în Sătmar.
Nu am de gînd să dau un tablou complet al satelor în care a dis
părut atunci acest obicei. Voi aminti însă cîteva sate care să servească
drept puncte de reper pentru cercetătorul pe care l-ar interesa acest
fenomen.
în țara Oltului, satele Riușor, Galați, Șomărtin.
în regiunea Sibiului, în Slimnic „acest obicei ... a dispărut cu totul
în urma reformei agrare“ spune informatorul.
Pe valea Secașului, în Alămor.
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în Sebeș (Alba) „astăzi nu se prea scoate „claca“ decît foarte rar,
ne mai fiind multe holde alăturea ale aceluiași proprietar“, ne infor
mează învățătoarea Elisabeta Moga în anul 1933.
Informatorul din Aței (Tîrnava Mare) menționează și reforma agra
ră ca motiv al dispariței „clăcilor de secerat“, „cînd se cîntau și se spu
neau atîtea cîntece și glume ...“, pe lîngă faptul că holdele se recoltează
azi cu coasa în loc de secere.
Pe valea Mureșului a dispărut obiceiul în Deda, Cipău, în Bărăbanț și Daia de lîngă Alba Iulia.
Pe Cîmpia Transilvaniei în satul Pogăceaua.
„După reforma agrară... obiceiul de a face cunună de grîu a
dispărut“ în Boian, iar în Țigăreni (Turda) „obiceiul este aproape să
dispară“.
Pe Valea Someșelor găsim de asemenea multe sate din care obi
ceiul a dispărut, ca de pildă Strîmba, Giula și altele, fără să mai men
ționăm sate din nordul Transilvaniei, unde obiceiul a dispărut încă
mai înainte datorită, desigur, și altor cauze.
După 23 august începe și în satele noastre o viață nouă. Anul 1945,
și următorii, constituie un punct crucial în viața agrară a satelor, prin
desființarea completă a mari proprietăți moșierești, prin coperativizare
și, paralel, prin acțiunea de mecanizare masivă a agriculturii. Datorită
acestora, întreaga viață a satelor noastre se schimbă, adaptîndu-se noi
lor condiții. Se transformă întreaga practică agricolă, și o dată cu ea se
înnoiește folclorul și etnografia satelor.
Mecanizarea agriculturii determină dispariția rapidă a vechilor
îndeletniciri și obiceiuri agrare. Așa a dispărut de exemplu obiceiul cu
noscut sub numirea de Plugarul sau Udatorul și Boii Sîngiorzului, ce
se practica odinioară în întreagă Transilvania, începînd din Țara Oltului
pînă în Maramureș. Era sărbătorirea gospodarului care a ieșit cel din
ții cu plugul primăvara. într-o zi anumită, tineretul se ducea cu alai
la gospodarul respectiv, îl prindea și-1 punea pe grapă sau pe rotilele
plugului. O parte din tineret se înjuga la tînjeli, alții imitau minatul
boilor, și alaiul întreg mergea la rîu, unde îl aruncau pe gospodar în
apă. După isprava aceasta, alaiul aducea acasă pe gospodarul abia ieșit
din apă, trăgea q brazdă cu plugul în curtea lui ori de-alungul șanțului
de lîngă drum, iar pentru cinstea ce i se făcea, gospodarul „omenea“
tineretul cu băutură. De obicei așa se desfășoară sărbătorirea cu diferite
particularități locale4. \ Acest obicei, cu forma lui tradițională, nu se
știe pînă cînd se va mai găsi păstrat în amintirea oamenilor. Etnogra
ful știe că va dispare cu totul în urma mecanizării agriculturii, căci
tînărul tractorist va fi sărbătorit, credem, altfel decît pînă acum; „Plu
garii“ din Țara Oltului, de pe Tîrnave și de pe Cîmpie, ca și „Udatul“
din văile Someșului, vor putea dormi de-acum liniștiți, pentrucă nimeni
4 Plugarul, sau Trasul în apă, în manuscris. Obicei de a sărbători pe cel ce a ieșit cel
dintîi cu plugul în brazdă primăvara (în 65 de localități din Transilvania). Comunicare la
„Societatea de științe istorice și filologice”, filiala Cluj, în anul 1958.
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nu le va mai fura grapa ori plugul ca să le pună zălog pentru băutură și
nici nu-1 vor mai prinde ca să-l arunce în rîu. Iar „Boii Sîngeorzului“
din Maramureș și ortacii lor din Transilvania nu se vor mai înjuga să
ducă, cu alai de nuntă, pe „Plugar“ să-l scalde în apele reci ale vreunui
rîu din apropiere. Și astfel obiceiul „Plugarului“ sau „Boii Sîngeorzului“
dispare în vechea lui formă.
De asemenea în urma mecanizării agriculturii și a colectivizării se
schimbă întreg ritualul agrar de la isprăvitul seceratului, cînd se du
cea cununa de grîu. Căci va dispare „claca feciorilor“ constituită cu
primar, pîrgar, felderaș și alții. „Claca jocului“ sau „a țiganului“ nu se
mai vinde. In timpul lucrului vor lipsi ironiile fine sau directe la adresa
gazdei care se uită cum scapătă soarele, cu teama că i-ar putea rămîne
holda neisprăvită:

Supărat-ui gazda nost
Că mere soarele-n jos;
De-ar mere soarele-n sus
I-ar mai face-un pic de rîs;
De l-ar ajunge cu mîna
L-ar aduce unde-i luna!

în munca colectivă ce se înfiripă azi (1951 n. ed.), găsim o serie de ele
mente din vechiul complex agrar: colectivitate de muncă, tineret, în
suflețire, întreceri în muncă și voie bună. Dar lipsesc alte elemente care
erau chiar la temelia vechiului obicei, deoarece scopul pentru care
se face acum este deosebit, e munca în comun în folosul colectivității
însăși, nu a unui particular.
Vechiul obicei e sortit să dispară, noua sărbătoare a recoltei are azi
un substrat economic și social nou și cu siguranță noile condiții de
muncă și de viață din cadrul gospodăriilor colective vor crea forme
noi, adecvate, căci fantezia creatoare a poporului caută mereu și găsește
forme noi de manifestare sărbătorească.
Iată cîteva etape în evoluția etnografiei noastre prin prima jumă
tate a veacului al XX-lea și factorii care le-au condiționat. în reflec
tările mele m-am oprit numai asupra cîtorva momente — și numai din
domeniul agrar — socotind că nu greșesc dacă le voi pune pe primul
plan al preocupărilor pentru colegii mai tineri care se ocupă de dome
niul vast al etnografiei și al folclorului. Nu mi-e scopul să arăt aici ce
urmări și transformări a adus fiecare etapă în folclorul și etnografia
noastră, nici n-am menționat toți factorii — atît de mulți și variați —
care în decursul timpului au avut o influență hotărîtoare. Am voit
să arăt numai cîteva răspîntii care pot fi socotite hotărîtoare.
în ce privește viitorul, ne putem pune întrebarea, oare ce perspec
tive sînt pentru unele obiceiuri agrare, care mai sînt în ființă azi?
Cazuri concrete din trecutul apropiat, unele menționate și în această
schițare retrospectivă, îndreptățesc întrebarea. Un distins folclorist al
nostru spunea să nu ne temem că folclorul va dispare, pentrucă el'izvo28 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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reste din însăși ființa poporului, și atîta vreme cît trăiește acesta, va fi
și folclor. Foarte adevărat, folclor va fi pînă va exista și poporul! Dar,
folclorul se adaptează vieții de toate zilele a poporului, el ia forme di
ferite în timp. Dispar cu totul unele manifestări care nu mai sînt în con
cordanță cu realitatea actuală, respectiv nu-și au izvorul în existența
și în frămîntările noii epoci. Există răspîntii și în evoluția^ et
nografiei și a folclorului. Pentruce nu am cunoaște evoluția societății cu
toate manifestările ei, în lumina realităților contemporane? Generația
de azi are încă posibilitatea să cunoască obiceiurile pe cale de dispariție.
Ea trăiește într-o epocă de mari transformări care se reflectă și în
etnografie și folclor. De aceea folcloriștii și etnografii de azi au da
toria să urmărească noua evoluție economico-socială, precum și tim
brul ce-1 imprimă folclorului și etnografiei.

Traian Gherman

QUELQUES ÉTAPES DANS L’ÉVOLUTION DES COUTUMES
AGRAIRES CHEZ LES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE, AU
COMMENCEMENT DU XX-e S.
Résumé

L’auteur se propose de souligner le rapport entre quelques étapes
dans l’évolution du folklore roumain au commencement du XX-e siècle,
et les nouvelles conditions de travail (l’introduction de nouvels outils —
la faux, qui remplace la faucille, la mécanisation dans l’agriculture), les
changements d’ordre historique (les réformes agraires de 1921 et de
1945), ainsi que des calamités naturelles (le phylloxéra qui détruit les
vignes).
Ces sont quelques anciens coutumes populaires concernant seule
ment le folklore agraire dont l’on s’occupe: la disparition dans quelques
régions de la Transylvanie, des coutumes: Plugarul, Claca de la secerat,
La bute.
L’articole, rédigé en 1951, est fondé sur un matériel inédit, collec
tionné par l’auteur.
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OBICEIURI ȘI CREDINȚE ÎN LEGĂTURĂ CU OCUPAȚIILE
TRADIȚIONALE LA GÎRBOU, JUDEȚUL SĂLAJ
*
Obiceiurile tradiționale, atît cele din ciclul calendaristic sau din cel
al vieții de familie, cît și altele nelegate de date anume, au apărut și
s-au. păstrat de-a lungul veacurilor ca niște forme de manifestare ceremonială în jurul cărora s-au concentrat numeroase credințe și practici
rituale agrare sau pastorale. Intr-o strînsă corelație cu datele expe
rienței pozitive, empirice, apariția și dăinuirea celor calendaristice se
datorează necesităților colectivității sătești de a-și crea prin obi
ceiuri, ceremonii și jocuri, la anumite sărbători, o ambianță de veselie
și încredere, necesară la începutul fiecărei etape noi a calendarului*1.
Cercetarea semnificațiilor originare, a mutațiilor funcționale sufe
rite de obiceiuri de-a lungul vremii trebuie făcută în raport cu studie
rea evoluției mentalității populare și a formelor vechi de viață socială
rurală, fără a pierde din vedere vastul domeniu al științei populare.
Pentru a determina cu exactitate locul și valorile lor în viața de altă
dată a satului este necesar să se țină seamă de complexitatea sistemului
în care obiceiurile au fost organic integrate și de procesul demagizăriî
lor, precum și de extinderea funcțiilor sociale și artistice, a elementelor
de natură spectaculară.
* Culegerile ce stau la baza acestei lucrări s-au făcut în cadrul cercetărilor sociologice
întreprinse în comuna Gîrbou, jud. Sălaj, în anii 1969 și 1970, conduse de Ion Aluaș și
George Um. Marica. Materialele de interes etnografic și folcloric se află la Laboratorul de
sociologie al Universității din Cluj, la Muzeul etnografic al Transilvaniei, dar îndeosebi în
arhiva Sectorului de etnografie și folclor al Centrului de științe sociale Cluj. Mulțumim
conducătorilor acțiunii de cercetare pentru sprijinul și îndrumările prețioase pe care ni le-au
dat, precum și studenților, care au efectuat ancheta pe baza chestionarului general.
1 Vezi în acest sens lucrările mai importante din bibliografia pe care o dă Gheorghe
Pavelescu la sfîrșitul lucrării Mana în folclorul românesc — Contribuții pentru cunoașterea
magicului, Sibiu, 1944, pg. 115 — 132 și Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, Tipologia folclorului din
răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hașdeu, București, 1970, o lucrare de însemnătate
excepțională în cunoașterea obiceiurilor și mitologiei populare românești.
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Mutațiile funcționale treptate au făcut ca valențele rituale străvechi
să fie umbrite de cele artistice, de elementele de joc, o parte din obi
ceiuri fiind de multă vreme practicate în puterea tradiției, exclusiv pen
tru latura lor artistică.
Importanța deosebită a studierii lor a fost în repetate rînduri sub
liniată de cercetătorii satului românesc, indiferent de unghiurile din
care aceștia au abordat realitatea socială sau de poziția lor metodolo
gică2. S-a arătat cu îndreptățire că ,,în practicile agricole, nu numai la
noi, ci și la alte popoare, se găsesc cristalizări ale vieții sufletești ac
tuale, alături de reminiscențe din stadiul primitivității lor“3, care des
chid cercetării calea spre viziunea magică asuipra lumii și spre mitolo
gia populară, reliefînd, în același timp, bogăția și varietatea cunoștin
țelor.
Tipare stabile de manifestare a spiritualității rurale, obiceiurile dă
deau un ritm specific tuturor acțiunilor omului, orînduind ciclic acti
vitatea oricărei gospodării țărănești în cursul unui an. Ele sînt, în
ultimă instanță, expresia directă a dorinței omului de a integra datele
experienței empirice în sistemul gîndirii colective a grupului uman.
O parte însemnată dintre obiceiurile calendaristice deschideau anu
mite perioade de timp, altele marcau încheierea unor faze în munca
omului, fiind, de cele mai multe ori, strîns legate de ocupațiile principale,
de agricultură și creșterea animalelor sau de altele de interes secundar:
albinăritul, pomăritul, meșteșugurile, industria casnică etc. în munca
femeilor în gospodărie orice acțiune mai importantă era, de asemenea,
legată de un anumit interval de timp și însoțită de practici și obi
ceiuri ce vizau succesul deplin4.
în lucrarea de față vom încerca să prezentăm o parte din obiceiu
rile legate de cultivarea pămîntului și creșterea animalelor la Gîrbou
și în satele învecinate: Solomon, Bezded, Cernuc, Popteleac și Călacea.
2 Cu excepția cercetărilor făcute în secolul trecut, lucrări mai sistematice au apărut
la noi îndeosebi după 1930, cînd pe baza unor chestionare lansate de Ion Mușlea (Arhiva
de folclor a Academiei) și de Romulus Vuia (Muzeul etnografic al Transilvaniei) au început
să se adune manuscrise din toate zonele etnografice ale țării. Rezultatele nu au întîrziat :
V. Butură, Credințe în legătură cu cultura griului la românii din Transilvania, în Sociologie
Românească, II (1937), pg. 358—362; Tiberiu Morariu, „Focul viu’’ în Ardeal, în Anuarul
Arhivei de folclor IV, (1937), pg. 229 — 236; Ion Mușlea, Materiale pentru cunoașterea și răs
pândirea focului viu la români, în Anuarul ..., pg. 237 — 242; T. Morariu, Viața pastorală
în Munții Rodnei, București, 1937 ; G. Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munții
Apuseni, (București), 1945 și lucrarea citată mai sus. Sociologic, obiceiurile au fost abordate
de colaboratori ai lui Dimitrie Guști : H. H. Stahl, Traian Herseni, C. Brăiloiu, Ion Ionică,
Ștefania Cristescu. Metoda lor este cuprinsă în îndrumări pentru monografiile sociologice,
București, 1940. Rezultate mai importante, afară de materialele din cele două reviste ale
Institutului de științe sociale al României : Traian Herseni, Probleme de sociologie pastorală,
București, 1941 ; Ion Ionică, Dealul Mohului — Ceremonia agrară a cununii în Țara Oltului,
București, 1943 ; Ștefania Cristescu-Golopenția, Credințe și rituri magice, în Drăguș — un
sat din Țara Oltului (Făgăraș), București, 1944.
3 V. Butură, o.c., p. 358.
4 Cf. Șt. Cristescu-Golopenția, o.c., pg. 85 — 95 și Ion Mușlea, O v i diu Bîrlea, o.c. pg. 305 — 412.
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în al doilea rînd vom căuta să stabilim raportul între aceste fenomene
și unele categorii folclorice, în speță legende, povestiri superstițioase și
întîmplări „adevărate“, pentru că la perpetuarea credințelor și a semni
ficațiilor unor rituri a contribuit în mare măsură tradiția narativă pri
vind ființele mitice: Strigoii, Zgrimințeșii, Ciuma, Ijdotea, Marțolea,
Ursitoarele, sau referitoare la vrăjitorii și luătorii de mană. Nu vom
scăpa din vedere nici raportul dintre obiceiuri și unele aspecte ale știin
ței populare, ale vieții sociale a satului.
în cercetările noastre am pornit de la ideea că înțelegerea funcțiilor
unor rituri va contribui substanțial la dezvăluirea sensurilor acelor
credințe și reprezentări ce stau la baza riturilor, iar în felul acesta
vom ajunge și la anumite aspecte ale vieții narațiunilor populare într-o
colectivitate dată. Am socotit apoi că studierea aprofundată a tuturor
straturilor gîndirii populare și a plăzmuirilor fabuloase de tipul legen
delor demonologice, povestirilor superstițioase și întîmplărilor „adevă
rate“ constituie o bază solidă în analiza funcțională a obiceiurilor. In
teresante sugestii privind interdependența între cele două domenii —
obiceiurile și povestitul — a făcut, prin 1945, Gheorghe Pavelescu în
Cercetări asupra magiei la românii din Munții Apuseni, unde supune
analizei un număr însemnat de legende și de povestiri miraculoase5*.
Vorbind despre conservarea superstiției prin „plasticizare mitică“,
Pavelescu arăta pe atunci că în afară de căile naturale de transmitere
de la o generație la alta a practicilor magice și a credințelor există
pentru acestea și alte „mijloace de a se impune mentalității colective“,
rezidind în „puterea de plasticizare a mitului“8. O asemenea perspectivă
de investigație s-a arătat deosebit de utilă în studierea obiceiurilor agra
re și pastorale din Gîrbou. Cercetînd tradiția narativă care a decantat
în forme epice experiențe și trăiri, o concepție închegată despre lume
și viață, am ajuns să identificăm fenomene dispărute de cîteva dece
nii. Totodată, prin investigarea obiceiurilor legate de ocupații am reușit
să lărgim considerabil universul mitologic popular specific zonei, îmbogățindu-1 cu reprezentări mai puțin cunoscute. în cercetarea ritu
rilor și obiceiurilor populare nu am neglijat nici o clipă datele concrete
ale realității, dar ne-am străduit să reconstituim „universul mental
care le-a dat naștere“ dorind să ajungem la „înțelegerea lor înlăuntrul întregului din care s-au desprins“7.
înainte de a intra în prezentarea obiceiurilor și credințelor legate
de ocupații, sînt necesare cîteva precizări. în legătură cu diferitele pe
rioade ale anului, oamenii acestor locuri au avut reprezentări cît se
poate de exacte, generate în primul rînd de schimbările firești ale na
turii și, în funcție de acestea, de ritmul și specificul activităților trupu5 Pe Gheorghe Pavelescu nu-1 preocupă aceste categorii ca specii folclorice.
Vezi îndeosebi pg. 25 — 30, 65 — 77, inel, notele.
’ Gh. Pavelescu, Cercetări asupra magiei . . . par. 2, 3, 4 din cap. Superstiție
și mitologie, pg. 73 — 75.
’Mircea Eli ad e, Comentarii la legenda Meșterului Manole, București, 1943, pg. 6.
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iui uman. Așadar, ei aveau noțiuni concrete despre împărțirea și -mă
surarea timpului. în același timp oamenii credeau într-o „potențare
în sensul neomogeneității și a calitativului timpului sensibil“8, astfel
incit la datele mai importante ale calendarului, precum și în cadrul mo
mentelor de început și de sfîrșit în munca omului, socotite în mentalita
tea arhaică „momente critice ale timpului“9, momente de trecere, tre
buiau săvîrșite o serie de demersuri ritual-magice cu scopul de a apă
ra sănătatea, norocul pe gospodărie, mana vitelor și a holdelor, asigurînd
succesul tuturor acțiunilor viitoare.
în Gîrbou am putut constata că cele mai importante date ale ca
lendarului agrar și pastoral sînt cuprinse în patru cicluri, inegale, ca nu
măr de sărbători și ca importanță, fiecărui anotimp corespunzîndu-i o
serie specifică de obiceiuri, între care există anumite apropieri dar și dife
rențe notabile.
Sărbătorile din ciclul de iarnă, fixate într-o perioadă de intensă
comuniune socială a grupului, încărcate de sensuri adînci, avînd un sub
strat mitologic pronunțat și o istorie îndelungată la toate popoarele eu
ropene, păstrează încă o strînsă unitate în concepția localnicilor.. Din
colo de legătura de durată și de afinitățile de structură ce înlănțuie
sărbătorile, această unitate se manifestă mai ales printr-o seamă de
interdicții și rituri cu valoare simbolică, valabile la toate datele im
portante ale perioadei, printr-o serie de datini și deprinderi sociale cu
caracter augural, la baza cărora stă credința că tot ce se întîmplă sau
se săvîrșește simbolic la început, determină, prin analogie, aceleași
efecte pentru întreaga perioadă ce urmează. Ea trebuie înțeleasă ca o
urmă din străvechile datini conturate încă în lumea romană, de a mar
ca începutul anului prin obiceiuri și petreceri ce țineau mai multe zile.
La sărbătorile de iarnă, îndeosebi însă la Crăciun, Anul Nou și
Bobotează, omul încerca, bazîndu-se pe cunoștințele moștenite sau pe
observații empirice de o acuitate deosebită, să prospecteze într-un fel
sau altul viitorul. De cele mai multe ori asemenea tentative au fost
interpretate în sens mitic. Mai mult decît atît, omul căuta chiar să
determine, prin analogie simpatetică, viitorul după dorințele sale. Sănă
tatea omului și norocul familiei, mana holdelor și a animalelor se cre
dea că ar fi ghicite în anumite semne. Mai presus de toate, omul era
dator însă să asigure la început de an toate condițiile succesului, ferindu-se de împrejurări și gesturi care ar fi putut prejudicia reușita ac
țiunilor lui. El avea grije să facă numai ceea ce putea fi de bun augur
pentru anul viitor10.
8 Gh. Pa vele s cu, o.c., pg. 32.
9 Ibidem, pg. 37.
10 „D'i la Crăciun pînă la Bobot'ează iera cam o sărbătoare, lucra nuina lucruri care
trebe să le faci în tătă zîua. Să țîn'e cam o sărbătoare” (BA 010566, inf. I(oloș Alexandru,
65 a. Călacea) ; „Nu iera bine să torci de loc” (Mg. 1870 lc, inf. Dascăl Maria, 59 a. Gîrbou) ;
dar mai ales nu era îngăduit să mergi cu furca „că nu le plăce la oamini”, îndeosebi unde
erau fete de măritat sau feciori de însurat (Mg. 1859 Ia, inf. Morar Maria, 80 a. Gîrbou).
Nu se făcea în cuptor, nu se spălau rufe, nu se cosea. Toate aceste interdicții aveau, potrivit
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■ Deosebit de interesantă este în acest sens o credință, general răspîndită în satele cercetate, potrivit căreia la Anul Nou e bine „să-ț intre
băiet întie în casă, că-ț mere bine tăt anu“, dacă îți intră fată „îi amărăsîn rău, rnnică nu-ț ieșe, că fata-i sărăcie“*11.
Privind fenomenele de cultură populară în complexitatea și organicitateă lor, putem deduce de aici că atît timpul de desfășurare cît și
semnificațiile rituale ale unui obicei cum este „pomnitul“12, o formă
simplificată de Plugușor, practicată în noaptea Anului Nou, trebuie
puse în legătură cu stratul de gîndire din care provine credința citată.
Credința — simplu element de conștiință — a generat, pe de o parte in
terdicția superstițioasă prin care fetele și femeile erau oprite să meargă
pe la vecini sau la neamuri în diminețile praznicilor mari, dar, pe de
altă parte, ea stă la baza obiceiului, practicat în exclusivitate de copii
și de flăcăi, de a umbla la „pomnit“ de îndată după miezul nopții și în
dimineața de Anul Nou. Nici formele primare de desfășurare a colinda
tului nu par cu totul străine de credința amintită. Colindatul cetelor de
feciori, obicei cu atît de complexe funcții în viața spirituală a satului,
capătă în acest context noi valențe funcționale13.
în Gîrbou și în celelalte sate ceata feciorilor, riguros organizată,
avea înainte de primul război mondial un rol de căpetenie în desfă
șurarea colindatului. Mai apoi organizarea ei a devenit tot mai anemică
și ceata a renunțat treptat la o parte din atribuții, colindînd numai ca
sele cu fete de măritat, primind în componența lor și alte categorii de
vîrstă. Adevărata ceată colinda pe fiecare gospodar, umbla din casă
gîndirii magice, rolul de a apăra familia de boli, de pagube și de alte rele. Făcutul în cuptor
putea determina ca holdele de grîu să fie cu tăciune, cf. și Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, op. cit.
pg. 340. Se practicau, de asemenea, rituri menite să apere mana și sănătatea animalelor :
„Pune un lanț la pragul poeții la sărbători împărătești să fie vitile tari ca hierul și sănă
toase păstă tăt anu”. La Bobotează „le stropke cu apă slujită” (FA. 07717, Magdaș Vasile,
75 a. Gîrbou) ; „Făce colacu plugarului și din iei dăde la tăt iosagu” (FA. 010566, Loloș
Alexandru, 65 a. Călacea).
11 Vezi Mg. 1870, Ic, Dascălu Maria, 59 a. Gîrbou. Alte informații : „Zîce că nu-i bine
să margă la sărbători fete întîi în casă, numa băieți, că pă anu ala îi amărăsîn rău la om,
tăt anu tăt rău” ; „o îț moare ceva iosag, o pățăști ceva, da nu-i bine” (FA 07657, Chețe
Carolina, 60 a. Cernuc). Alte date la FA 010566. Credința amintită a avut o răspîndire absolut
generală în Gîrbou și împrejurimi. Ea este cunoscută, de altfel, în Sălaj, Bihor, Năsăud, dar
a fost puțin cercetată.
12 Obiceiul „Pomnitului” ni se pare foarte interesant. A fost identificat în toate satele,
dar date mai amănunțite despre practicarea lui avem din Călacea, Popteleac și Gîrbou. „Mai
'năinte umbla cu zd’iciu la pomn'it, da umbla numa slujii, că iera mulț sluji, și mai umbla
și copiii mn'ici. La douăsprăzăce ceasuri nopte să lua și să-mpărțe în tri-patru cet'e. Le da
colaci, țuică, nuci, mere”. (FA 010566). Colindătorii pușcau din zbice și urau an nou fericit,
recolte bogate gazdelor. O informație din Popteleac amintește că cei care umblau la pomnit
aruncau și semințe de grîu și de porumb prin curtea celor colindați (Mg. 1857 II b, Gherman
Ioan, 84 a.). Obiceiul, se pare nu a fost însoțit de un text de orație propriu-zisă. Cf. D. Pop,
Plugușorul în Transilvania, în Rev. de folclor, ~V, 1960, nr. 1—2, pg. 144 — 151.
13 Cf. Ovidiu Bîrlea, Colindatul în Transilvania, în Anuarul Muzeului etnografic
al Transilvaniei pe anii 1965—1967, Cluj, 1969, pg. 247 — 304. Descrieri în legătură cu orga
nizarea și desfășurarea colindatului cetelor de feciori în satele cercetate la : FA 010567, Chiș
Eva, 70 a. Gîrbou; FA 07658, Pațiu Gheorghe 77 a„ Cernuc; Mg. 1857 II b, Gherman
Ioan, 84 a., Popteleac și FA 010566).
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în casă, cu voioșia caracteristică dar și cu puritatea rituală a componenților ei, ea avea odinioară o seamă de obligații: de a nu ocoli pe
nimeni, de a invoca sporul și norocul alduind în colinde și orații munca
gospodarului, de a juca pe fata gazdei sau pe nevestele tinere, de a
organiza o petrecere — vergelul — cu o participare unanimă. Severi
tatea regulilor de constituire și formele fixe de desfășurare a colinda
tului vin să sublinieze importanța credinței menționate, aruncînd o
lumină nouă asupra legăturii ei cu obiceiurile de Crăciun și Anul Nou.
Toate manifestările din cadrul sărbătorilor de iarnă erau practicate „cu
intenția vădită de a asigura belșugul material și prosperitatea colecti
vității umane“14. Intr-un asemenea context este explicabilă și forța
de dăinuire a superstiției, precum și aderența, diferențiată, a vîrstelor
satului la astfel de reprezentări: credința a generat o interdicție supersti
țioasă, care, așezată la baza unor obiceiuri, a putut primi o putere de
circulație neobișnuită.
Gesturi ceremoniale cu semnificație agrară — aruncarea boa
belor de grîu, pușcăturile de bici ale colindătorilor15, dar mai cu seamă
apelul frecvent la forța sugestivă, simbolică a cuvîntului în colinde și
orații, aveau menirea de a provoca bogăția recoltelor peste an, fecundi
tatea animalelor și, în egală măsură, norocul casei și sănătatea oameni
lor.
Implicații rituale cu caracter agrar sau pastoral apar însă nu nu
mai în cadrul colindatului sau pomnitului unde sînt — e drept —
mult mai evidente, ci și în subtextul credințelor și interdicțiilor men
ționate înainte, șocul urmărit fiind acela de a nu îndepărta mana, no
rocul din gospodărie prin contactul cu valori negative față de mană, cu
impurul generator de sărăcie16.
Unele obiceiuri, cum ar fi acelea de a veghea în noaptea de Anul
Nou, de a ține masa încărcată cu mîncare și băutură, și de a cinsti pe
săracii ce umblă la colindat, de a ține pe masă „colacul plugarului“, pe
care le-am consemnat au avut funcții multiple. Dintre acestea unele lăr
gesc substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă prin motive din cultul
morților, ale căror rădăcini au fost identificate de Petru Caraman în
obiceiuri și datine romane17.
Indirect însă asemenea datini urmăreau apărarea gospodăriei de
pagube, de pierderea manei prin încercările ce se făceau de a îmbuna
și cinsti spiritele „moșilor“ întoarse la familiile lor la marile praznice.
14 O v i d i u Bîrlea, o.c., p. 252.
16 în conștiința generațiilor vechi semnificațiile rituale ale obiceiului sînt evidente : „Așe
zîce bătrîn'ii că pîntru roada cîmpului umbla, că de'-ace să face că samînă și zîce : „Să deie
Dumn'ezău roadă în grău și-n toat'e cele” (FA 010566).
16 Vezi cele menționate la nota 10, la care se pot adăuga și alte mărturii concludente.
Complexitatea problemelor este greu de bănuit și numai lărgind aria cercetărilor s-ar putea
trage concluzii definitive. Cf. Gheorghe Pavelescu, Mana ... pg. 96—97.
17 Cf. P. Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la Români și Slavi
— Contribuție la studiul mitologiei creștine din Orientul Europei, Iași, 1931, pg. 67 — 72.
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Urme firave ale străvechilor motive de cult al morților transpar în alte
obiceiuri de iarnă: trasul clopotelor, împușcăturile de bici și focurile de
armă, zgomotele prilejuite de strigarea peste sat, care au căpătat în
decursul vremii sensuri și funcții cu totul noi, dar care la origine aveau
cu siguranță rosturi apotropaice18.
în obiceiul strigării peste sat, practicat de Anul Nou, apar ele
mentele focului ritual, cu implicațiile probabile de cult solar, dar și
cu funcții purificatoare ce-1 apropie de „focul viu“ răspîndit la toate
popoarele romanice19. Strigarea peste sat apare și la Gîrbou cu funcțiile
general cunoscute în Transilvania și Banat, dar se pare că, în urmă cu
jumătate de veac, unul din motivele uzitate în cadrul obiceiului îl cons
tituia batjocorirea strigoilor și a femeilor bănuite a se îndeletnici cu
practicarea magiei20.
Umblatul cu Capra a cunoscut forme interesante în satele aparți
nătoare Gîrboului, dar referitor la existența obiceiului în Gîrbou nu
putem afirma nimic cu certitudine. Mărturiile sînt firave și contra
dictorii.
Un obicei interesant cu caracter agrar apare la Bobotează. în aju
nul sărbătorii copiii obișnuiau să umble strigînd pe uliți și prin curțile
gospodarilor:

„Kiraleisa, Kiraleisa!
Roadă-n greie!“21

Formula rituală, mult mai amplă în alte părți ale Sălajului, este
foarte concentrată. în informația citată obiceiul însuși păstrează puține
elemente, dar dintre cele esențiale, ceea ce dovedește că el nu a fost
practicat aici de foarte multă vreme. într-o zonă apropiată — MeseșPlopiș — obiceiul, numit „Țuraleisa“ apare mai complet, mai închegat,
fiind însoțit de o formulă amplă.
Trebuie să amintim că de sărbătorile de iarnă se leagă cele mai nu
meroase credințe și practici de cunoaștere a vremii, în care s-au stre
curat date ale științei populare: calendarul de ceapă, corespondența din
tre zilele ciclului și lunile anului; ghicirea bogăției roadelor după
înălțimea stratului de zăpadă, determinarea lungimii iernii după anu
mite semne22. Nu insistăm asupra lor deoarece nu se deosebesc aproa
18 Ibidem, pg. 77 — 79.
19 Cf. P. Caraman, o.c., pg. 65 — 67 și Gabriel Manolescu, Despre originea, semnifi
cațiile si tipologia unui obicei străvechi : strigarea peste sat, în Folclor literar, II, Timișoara,
1967, pg. 111-150.
20 Batjocorirea strigoilor în cadrul strigării peste sat apare într-o singură informație r
FA 010567, Chiș Eva, 70 a. Gîrbou. în alte zone motivul a fost de asemenea atestat.
21 în Bezded „la Bobotează mai demult știu că umbla de striga Kiraleisa, da am uitat
cum zîceu : „Kiraleisa, Kiraleisa Roadă-n greie” FA 010513, Pop Iuliana 61 a.
22 Cele mai multe din elementele de meteorologie populară au fost consemnate în culegerile
noastre. Ele sînt general cunoscute în sat și au o răspîndire în toată Transilvania. Vezi :
FA 010566 ; FA 010567 ; FA 010522, precum și sub alte cote.
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pe deloc de cele cunoscute în alte zone folclorice, iar sensurile lor. sînt
destul de confuze în informațiile noastre.
O bună parte din datinile de Crăciun, Anul Nou și Bobotează au
avut, așadar, rosturi precise în viața satului, fiind menite a influența
jprin (demersuri magice fertilitatea ogoarelor și sporul Animalelor.
In formele pure de manifestare ele cuprindeau în structura lor, ca
pe niște componente principale, credințe și rituri agrare sau pasto
rale.
•
Dacă aceste sărbători cu credințele și obiceiurile lor proiectau, în
viitor rezultatele acțiunilor simbolice săvîrșite, avînd un caracter augu
ral și preventiv, unele din obiceiurile de primăvară se leagă în mod di
rect, de începutul muncilor agricole și al pășunatului, astfel încît ritu
rile ce compun aceste obiceiuri dublează acțiuni pozitive fixate prin
tradiție la anumite date calendaristice.
Trezirea la viață a naturii, a tuturor viețuitoarelor, odată cu apariția
primăverii, ieșirea oamenilor la lucrul cîmpului reprezintă un moment
critic al timpului în cadrul căruia orice acțiune căpăta o valoare sim
bolică, necesitînd a fi însoțită de rituri de apărare și provocare a manei, de
urări de belșug și de noroc23. Nu vom putea insista asupra tuturor obice
iurilor practicate la sărbătorile de primăvară, de aceea ne oprim la cele
legate de Blagoveștenie și Sîngeorz, sărbători cu semnificații mai largi
în ce privește agricultura și păstoritul.
în comparație cu alte zone folclorice, obiceiurile de primăvară au
fost bine reprezentate la Gîrbou. Ele au avut o mare importanță și
amintirea practicării lor este vie chiar la generațiile mijlocii, dovadă că
prin anii 1920—1940 unele dintre ele se mai întîlneau sporadic. La
datele importante ale ciclului oamenii se supuneau unor prohibiții sau
respectau interdicțiile rituale cu scopul de a se feri de nenorociri,
îndeosebi în pierderea manei, de îmbolnăvirea animalelor. Se săvîrșeau
în același timp acte și gesturi mai mult simbolice în legătură cu diferi
tele munci ale cîmpului. Unele interdicții și rituri erau menite să apere
nu numai gospodăria individuală, ci și hotarul întreg24.
Cel mai important obicei la Blagoveștenie — socotită de unii infor
matori și „capul primăverii“ — era aprinderea unui foc în fiecare gră
dină25 pentru a se afuma „pomii, să Mie mai rod’itori“. Focul se aprindea
23 Orice început de perioadă sau de activitate reprezintă un moment critic, de trecere.
Tulburarea pe care o presupune un astfel de moment se credea că revitalizează toate forțele,
inclusiv pe cele ale impurului. O amplă dezbatere asupra acestor probleme în Sociologie de
rite (Paris, PUF, 1971) a lui Jean Cazeneuve.
24 Semnificațiile acestor sărbători sînt unitare : pentru a feri holdele de grindină, furtuni
se țineau : Ijdot'ea, Marța-d'intre-tunuri, Mn'ercurea-dintru-iele, precum și alte zile din postul
mare. Pădurețu și Luni-întie-u post se țineau pentru a apăra animalele de boli și de lupi,
în unele materiale apar și alte rosturi : apărarea de boli, de pedepsele unor ființe mitice răz
bunătoare Ijdot'ea, Marțolea și Pădureana. „La Patruzăci d'e sfinț făce 40 de turt'e, că atunci
vin sfinți și dau cu ciocanile să iasă colțu ierbii”. în Vinerea de Paști se spălau „în părău,
să h'ie mai ușori pastă an” (FA 010513, Pop Iuliana, 61 a., Bezded). Pînă la Blagoveștenie
pe credea că e bine să se samene toate cele în grădină. La Paști se zicea că nu e bine să
sormi că „îț plouă fînu”.
25 La Patruzeci de sfinți: FA 010566; 010567; 010522, Mureșan Anica, 70 a. Gîrbou.
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în zorii zilei din frunze și paie umede adunate de prin grădini. Numit
de obicei „fumăgai“ el are la bază o seamă de observații raționale și
scopuri practice. Tot la Blagoveștenie, înainte de răsăritul soarelui, exista
obiceiul ca un copil să alerge în pielea goală, mai întîi în jurul casei,
apoi în jurul acareturilor și prin ogradă, tîrînd un lanț de care atîrnau
cîteva clopote și rostind o formulă:

„Fujiț șerț, fujiț șerpoi
Și voi broașt’e și broscoi
Că vin blagolat’ele!
Și vor rumpe spatele“.
Semnificația originară a ritului s-a pierdut în decursul vremii, dar
ël a continuat să fie practicat pînă de curînd în joacă de către unii
copii, fără respectarea condițiilor de timp și a modului de desfășurare26.
O importanță cu totul excepțională între sărbătorile primăverii
avea Sîngeorzul, cel mai prielnic moment de pierdere dar și de prosperare a manei holdelor și a laptelui, sărbătoare cu un substrat mitic
deosebit de bogat. La nici o altă dată a calendarului gospodăria, familia
în totalitatea funcțiunilor ei, nu treceau, conform credințelor vechi, prin
clipe mai dificile ca în noaptea de Sîngeorz cînd mana, sporul casei,
sănătatea oamenilor și a vitelor erau puse la încercare de strigoi și luătorii de mană27.
. înainte de a intra în prezentarea datelor în legătură cu Sîngeorzul,
trebuie să arătăm că atît credințele, cît și riturile practicate vădesc o
vitalitate remarcabilă. Explicația acestei situații deosebite trebuie căutată
în circulația și răspîndirea legendei demonologice, în special a tipurilor
despre strigoi. Constatarea are la bază o cercetare asupra frecvenței
acestor tipuri, în cuprinsul căreia am reliefat difuziunea lor inegală în
funcție de vîrstă, sex, îndeletnicire28. Unele cifre ar putea surprinde
pe cei nefamiliarizați cu problemele vieții narațiunilor populare. Din
576 răspunsuri la întrebarea în legătură cu strigoii, un număr mare de
informatori: 239 — deci 41,4% cunoșteau diferite tipuri de legendă sau
reprezentări mai vagi despre aceste ființe mitice. Talentul narativ, sursa
învățării, receptivitatea față de povestit și atitudinea de multe ori critică
în raport cu tradiția colectivă au determinat o cunoaștere pronunțat dife
rențiată. în mod explicabil, însă, procentul este sensibil mai ridicat la
femei — 46,7% — față de bărbați — 33%.
26 Vezi FA 010566 și FA 010567. I,a Blagoveștenie mai exista un rit mana legat de
albinărit. Se obișnuia să se sloboadă albinele printr-o potcoavă, să fie „tari pastă an ca
h/ieru”. Cel care le sloboade „nu trăbuie să iasă în ziua aceea din ogradă” și după ce le-a
dat drumul trebuia să se așeze puțin jos „să nu fugă roii” (FA 010512, Pop Iuliana, 61 a.
Bezded).
’’Gheorghe Pavelescu, Mana . . . , p. 48 — 54.
■ 28 I o n C u c e u, Probleme de circulație și frecvență ale unor tipuri de legende în Girbou
jud. Sălaj, comunicare, la Sesiunea științifică a Centrului de științe sociale Cluj, aprilie, 1971.
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Mai conservatoare în ceea ce privește moștenirea colectivă, femeile
sînt în același timp bune povestitoare de legende și povestiri supersti
țioase. Această intensă circulație a legendelor și povestirilor despre strigoi
explică în bună măsură aria largă de răspîndire a credințelor și cu
toate că o parte din cei care au dat răspunsuri afirmative nu credeau
efectiv în veridicitatea reprezentărilor despre strigoi, situația nu a ră
mas fără consecințe pe plan ritologic.
Cercetarea frecvenței unor credințe și legende are întotdeauna un
caracter orizontal și atîta vreme cît nu se pot urmări convingerile
reale ale oamenilor, ea nu poate reflecta nici pe departe stadiul de
evoluție al mentalității unui grup social.
De pe planul vieții reale credințele și reprezentările mitice trec în
povestit printr-un îndelungat proces de sedimentare al experienței tradi
ționale, cristalizîndu-se în motive narative închegate. în această formă
credința sau superstiția nu mai păstrează nimic din uscăciunea ideii
abstracte, ele își pierd caracterul de fapte de conștiință. Investită, prin
transfigurare artistică cu noi valențe, orice reprezentare primește o
putere de circulație incomparabil mai mare, dar în același timp își dis
persează încărcătura magică. „Plasticizarea creează o stare de emotivitate
care constituie mediul favorabil de conservare“29 pentru credințele și
reprezentările mitice. Dar pentru un grup social care a atins un anumit
prag în evoluția sa, aceasta constituie totodată calea fără de întoarcere
a gîndirii arhaice, povestitul fiind ultimul refugiu al spiritualității rurale.
Ca și în alte zone folclorice, și la Girbou predomină în cadrul obi
ceiurilor de Sîngeorz riturile „mana“. Cele referitoare la creșterea ani
malelor sînt mult mai numeroase decît riturile agrare. Explicația dispro
porției trebuie căutată tot în straturile adinei ale povestitului viu, unde
nu se cunosc aproape de loc legende despre „strigoii d'e bucate“, cu
toate că în credințe ei apar frecvent30, în vreme ce despre „strigoii d’e
lapte“ circulă o serie întreagă de motive din care s-au putut consemna
nenumărate variante. De multe ori însă, semnificațiile riturilor și obi
ceiurilor sînt greu de cunoscut deoarece unele dintre practici și-au lărgit
cu timpul sfera funcțională.
Astfel, un ritual complex cum este Paparuda avînd ca funcție pri
mordială provocarea fertilității ogoarelor, servea concomitent, prin anu
mite acte, la purificarea universului domestic31. Această întrepătrundere
29 Gheorghe Pavelescu, Cercetări asupra magiei . . . , p. 76. Nu este întîmplător
nici faptul că majoritatea narațiunilor consemnate de noi sînt structuri tipice de legendă,
întîmplările fiind date ca „adevărate”, dar auzite numai ; „io n-am văzut, da am auzit
numa” (FA 010529, Moraru Gheorghe, 86 a. Girbou.)
30 Vezi Mg. 1856 II d. Pop Traian 65 a. Călacea ; Mg. 1858 I d, Turean Rozalia 68 a.
Girbou și Mg. 1862 I c, d, Beldean Veronica, 70 a. Girbou. Interesante sînt în acest sens
și riturile privitoare la naștere ; despre copiii „cu căiță roșie” se credea că sînt predestinați
a fi strigoi. Moașa încerca să-i „sloboadă” mai întîi pe lucruri bune : „pă lucru, pă coasă,
pă secere, pă săcure — ala-i meșter mare”, iar dacă nu îl numea pe „ce pute” (FA 010534
Morar Gheorghe, 86 a. Girbou).
31 A se vedea Mg. 1868 I i, Mureșan Ruxanda, 86 a. Gîrbou și Mg. 1875 II a și b,
Marchiș Pavăl, 84 a. Gîrbou.
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de funcții nu este atît un semn al involuției obiceiurilor, ci mai degrabă
o dovadă a aplicabilității generale a legilor gîndirii magice în jurul
conceptului de mană32.
La Sîngeorz fiecare gospodar așeza la stîlpul porții ramuri verzi
de „rugu raiului“ aduse de pe hotar, „d’î und’e nu să aud cocoșii cîntînd“33, bucăți de „glie înverzită“34, aceleași semne punîndu-se și la
poiată „la vaci și la oi“35*. Ramura de rug se punea și la obloane, iar
glia la pragul grajdului. Rostul acestor semne simbolice este destul de
vag formulat chiar de către cei ce afirmă că au practicat obiceiul și că
acesta era general30.
Explicațiile sînt variate. Unii consideră rugul și glia înverzită ca
sinlple simboluri ale venirii primăverii, cei ce cunosc însă mai bine
obiceiurile se apropie de semnificațiile originare, afirmînd rolul apotropaic al obiectelor rituale. Cele mai multe informații se referă la apă
rarea de strigoi, la conservarea manei vitelor. Altele arată însă că
rugul raiului se punea și la ușa și ferestrele casei37, rolul punerii lui
lărgindu-se simțitor.
Apărarea manei laptelui este vizată și în alte rituri. Astfel apar
cu rol proteguitor: cununa de spini38, lanțul ipus sub prag39, grapa așe
zată cu colții în afară la ușa grajdului40, o furcă de tors cu caier și
fus, ' pusă în poiată41. Mai unitar, cu semnificații cunoscute este ritul
ungerii cu ai, leuștean și cătușnică, pe la uși și pe la obloane42. Toate
aceste rituri se săvîrșeau după cum rezultă din materialele noastre
consecvent pînă la primul război mondial. în deceniile următoare frec
vența lor a scăzut de la un an la altul, iar în ultimul sfert de veac ele
au fost practicate sporadic, doar în familiile mai conservatoare de tra
diție.
Mult mai dificilă este cercetarea celorlalte aspecte ale problemei:
cunoașterea riturilor de furare a manei, precum și a celor de aducere
înapoi a manei furate cu ajutorul descîntătoarelor. Legate tot de Sîn
georz, asemenea practici au avut o arie de răspîndire mult mai restrînsă.
Asupra unor astfel de fenomene este greu de insistat într-o cercetare
concretă și mărturiile obținute se limitează la sedimentările tradiției nara’’Pavelescu, G h„ Mana . . . pg. 91 —99.
33 Mg. 1875 II a, Marchiș Pavel 84 a. Gîrbou; Mg. 1859 I a. Morar Maria, 80 a. Gîrbou.
34 FA 010566.
36 Mg. 1857 II c, Gherman Ioan, 84 a. Popteleac.
38 ,,îi sămn c-o vinit primăvara” (FA 010566).
37 Mg. 1859 I a, Morar Maria, 80 a. Gîrbou.
38 Ibidem.
39 Mg. 1862 I c și d, Beldean Veronica, 70 a. Gîrbou.
49 FA 07717, Magdaș Vasile, 75 a. Gîrbou.
41 Mg. 1862 I c și d.
42 Apare în toate informațiile. Cu aceste substanțe se făcea semnul crucii prin toate
locurile prin care ar fi putut pătrunde strigoii. Uneori se ungeau și vacile și oile la „pulpă”.
Semnul crucii se făcea adesea la stupi, ceea ce dovedește extensiunea noțiunii de mană și
în sfera albinăritului. „Faci o cruce și la albdin'e, așa să făce, că zîce că să nu să apropkie stri
goii, că. la strîgoi nu le trebe nici ai, nici cruce” (FA 010507 Mureșan Maria, 62 a. Gîrbou).
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tive locale. Dar și frecvența acestor narațiuni este slabă, baza de răspîndire redusă.
Riturile de luare a manei erau complexe și variate. Săvîrșite întot
deauna în dauna cuiva, acestea erau cunoscute de un număr restrîns de
indivizi dintr-o colectivitate, un cerc de inițiați recunoscuți și temuți,
care nu transmiteau experiența lor magică decît în familie. In satele
cercetate agenții magici cu faimă erau adesea confundați cu strigoii,
ceea ce a contribuit și mai mult la restrîngerea ariei de răspîndire a
credințelor și practicilor cu caracter malefic.
în legătură cu mana griului se știu foarte puține lucruri în Gîrbou
și în satele vecine. Se credea că există „strigoi pă bucate“, pentru care
ar fi suficient să arunce o privire peste holde, ca să le ia mana43. Mai
răspîndită era însă credința că mana griului este luată de vrăjitoarele
care umblă în noaptea de Sîngeorz pe la cele mai frumoase grîne „cu
lipideu“ și adună mana44. Informația se referă, desigur, la cel mai răspîndit procedeu de furare a manei. Indicațiile sînt însă lacunare și con
fuze, ceea ce dovedește că a slăbit de multă vreme însăși credința amin
tită. Mai interesantă ni se pare în acest context legenda despre „bătaia
strigoilor“ în noaptea de Sîngeorz. Analizată pe baza unui material mai
bogat, această legendă ar putea oferi sugestii noi în privința riturilor
de luare a manei. Potrivit conținutului ei strigoii se adună în noaptea
de Sîngeorz între hotarele mai multor sate, unde își „împărțăsc mana, îș
fac socotelile lor“45. Strigoii se băteau „cu cord’enciurile“ pentru a se
„împărți, care pă uiie să tiie, pă lapt’e, pă hotară“46. Motivul, cu o frec
vență extrem de ridicată la Gîrbou, larg răspîndit în Transilvania, se
referă la împărțirea manei între strigoi și a sferelor de influență și de
acțiune în decursul unui an.
în comparație cu credințele și riturile privind mana laptelui, cele
relative la grîu sînt mult mai sărace. Explicația acestei stări de fapt e
de căutat în circulația mai puțin intensă a narațiunilor corespunzătoare.
Riturile de aducere a manei furate a holdelor au dispărut aproape
cu totul din memoria satului și cu toată stăruința noastră nici un descîntător nu-și amintea de astfel de practici. Ceea ce se poate spune se
rezumă la constatarea că ele au fost cunoscute, probabil, de marii
descîntători dispăruți în ultimul timp47.
Datele referitoare la luarea laptelui ori a manei animalelor sînt
numeroase și variate. Procedeele magice atestate sînt cunoscute și în
alte zone. Se credea astfel că strigoii au o putere atît de mare „în ochi“
încît uitîndu-se numai la „pulpa vacii“ și rostind o formulă, o puteau
43 FA 010532, Murar Gheorghe, 86 a. Gîrbou.
« FA 010566.
45 FA 07700, Luca loan, 62 a. Gîrbou.
46 FA 010566.
47 FA 07710, Morar Maria, 78 a. Gîrbou; FA 07662, Horvat Vasile, 85 a. Solomon.
Buni cunoscători ai magiei trebuie să fi fost și cei considerați a fi strigoi : Gligorița în Gîrbou
și Țîrcu în Popteleac.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Obiceiuri și credințe în Gîrbou

447

„strica“ luîndu-i laptele sau deochind-o48. Mai frecventă era credința
că strigoii, numiți și „pricolici“, se pot metamorfoza în cîini, pisici sau
în „roată d’e car“ și, pătrunzînd astfel în grajd, mulgeau laptele, luînd
apoi și mana animalelor49.
;Laptele luat de strigoi sau de vrăjitori putea fi dus la vacile aces
tora, care dădeau „cît șasă-șgpt'e vaci“50, sau era păstrat în șafu di
la poartă“51. Această ultimă credință este legată de un motiv de legendă
rășpîndit în cea mai mare parte a Transilvaniei52. Mana laptelui vacilor
saù oilor putea fi luată și prin așezarea înaintea turmei sau a cirezii, la
răscruce de drumuri sau sub vreun pod, a unor legături descîntate53.
Asémènea practici săvîrșite la Singeorz se credea că ar asigura pe strigoi
sau pe vrăjitori peste tot anul cu lapte.
Trebuie să ne referim pe scurt și la obiceiurile ocazionate de măsuriștii oilor deoarece majoritatea riturilor pe care le cuprind acestea
sînt menite să conserve mana turmelor. De obicei la Sîngeorzul vechi
avea loc împreunarea turmei sau „măsurișul“, dată de la care nu se
mai pășuna pe întreg hotarul, turmele ieșind pe „imaș la staor“5455
. însoțit
56
de alte rituri menite să apere integritatea turmei, să o păzească de lupi,
de anumite boli, măsurișul viza în mod deosebit asigurarea manei oilor.
Aruncarea apei pe păcurari, practicată pînă astăzi, trebuie socotită
un rit de purificare menit să creeze acea „curățenie rituală“ cerută de
însăși îndeletnicirea ciobăniei și explicată de popor prin „sfințenia oii“53.
Asupra turmei se stropea cu apă sau cu aghiazmă „ca să liie oile vlăstoasă“50. Ciobanii obișnuiau să ferească podurile și răscrucile de dru
muri, unde turmele puteau pierde mana datorită „bozgoahelor“57. La
ieșirea oilor se punea un lanț la poarta fiecărei gospodării. La staur,
sub leasă, se așezau o secure și „doi kepkini d'e cînepă încleștat“ ca să
„înkleșt’e gura lupului“58.
La măsuriș și pe întreaga perioadă a pășunatului de vară, nu nu
mai păcurarii dar și cei ce veneau la oi, îndeosebi femeile, era necesar
să se supună unor prohibiții și interdicții rituale ca să nu „spurce
48 FA 010532, Morar Gheorghe, 86 a. Gîrbou.
49 Astfel de procedee apar în aproape fiecare din cele peste 100 de variante de legende
cu strigoii, pe care le-am consemnat. O prezentare a lor pune problema unui studiu amănunțit
a narațiunilor culese și nu poate fi făcută în acest cadru.
50 FA 010536, Morar Gheorghe, 86 a. Gîrbou.
91 FA 010566.
52 O strigoaie neputînd merge în noaptea de Sîngeorz să ia lapte își mînă copilul sau
sluga. Gel trimis uită formula și luînd tot laptele de la fiecare poartă, vacile strigoaiei ples
nesc. (FA 07662, Horvat Vasile, 85 a. Solomon).
53 FA 010544, Spătaru Gavriș, 68 a. Gîrbou.
54 Ibidem. Alte date : Mg. 1864 II b, Dascălu loan, 67 a. Gîrbou ; FA 010503, Prodan
Alexandru, 62 a. Gîrbou.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
97 Ibidem.
Ibidem.
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turma“, îndepărtînd în felul acesta mana oilor, valoare magică cu totul
opusă impurului59.
Tot la Sîngeorzul vechi se pare că avea loc ieșirea cirezii de vite la
pășune. în noaptea de Sîngeorz exista și aici obiceiul ca oamenii să
pășuneze cu vitele undeva pe hotar, cît mai departe de sat. Alte rituri
de apărare a vacilor se efectuau în dimineața de Sîngeorz la fiecare
casă. Le amintim aici pe cele mai importante, unele fiind, de altfel,
practicate și în prima zi de plug la ogorul de primăvară și de toamnă.
Vitele trebuiau trecute peste un lanț așezat sub pragul poeții „să hie
tari ca liieru, să nu le strice muică“60, actul avînd în ultima vreme
doar o valoare simbolică. Celor mai frumoase, dar cu deosebire vacilor
cu lapte, li se punea un „sămn roșu în coadă“ împotriva deochiului și
strigoilor. Unii obișnuiau să le stropească cu apă curată sau cu aghiazmă
afumîndu-le cu tămîie61, le ungeau ipe la coarne, pe coamă și pe spinare
cu ai și leuștean „să nu să apropkie duhuri rele d’e iele“62. Vacile cu
lapte erau unse și pe la uger, iar pentru junincile la primul vițel existau
rituri mai complicate. De altfel asemenea practici se efectuau nu numai
la Sîngeorz ci și în timpul anului și aveau menirea de a feri pentru
totdeauna animalul de strigoi și de luătorii de mană, crezîndu-se că
o vacă „tomiîită“ la primul vițel nu mai poate fi „stricată“63.
Riturile de aducere a laptelui furat și cele de însănătoșire a vacilor
„stricate“ erau la rîndul lor foarte variate și au avut o mare frecvență
în repertoriile descîntătorilor. Nu putem insista mult asupra lor, dar
trebuie să arătăm că ele nu diferă nici tipologic și nici funcțional de
cele provenite din alte zone. Exista și la Gîrbou pentru fiecare caz un
anume rit, chiar formule specifice. Astfel cînd „lapt’ele-i bun, d-ai puțin“
se practica un rit simplu, cu o formulă numită „d’e strigare a laptelui“64*
pe cită vreme la vaci „stricate“ atît ritul cît și descîntecul însoțitor
aveau cu totul alte structuri. „La vacă stricată“ se „cota“ nu numai
celor cu lapte, dar și sterpelor, boilor sau vițeilor, ceea ce dovedește
că mana nu se referă în exclusivitate la cantitatea și calitatea laptelui,
ea are un caracter mai general, o sferă largă de cuprindere. Practica
aceasta — la vacă stricată — era efectuată de obicei după încercarea
de a vindeca animalul descîntîndu-i de deochi, „stricatul“ fiind socotit
69 Păcurarii, dar și gazdele oilor mergeau curat îmbrăcați la măsuriș. Se credea că nu
e bine să „te culci cu muiere, ca să li’ii curat", căci oaia este „cel mai curat iosag, mai alduit”.
Cu mina nespălată nu era îngăduit să mulgi. Despre oamenii cunoscuți pentru imoralitatea și
destrăbălarea lor se credea că „spurcă turma, strică oile”, ca și despre femeile, „la rînduiala
lor”. Aceștia erau, de altfel, îndepărtați de staur. Femeile erau datoare să dezvăluie păcura
rului starea lor, zicînd : „— Să h'ie oile curate, că io nu-s !” și să stea la distanță de oi.
Vezi FA 010544, Spătaru Gavriș, 68 a. Gîrbou.
•° Ibidem.
« FA 010566.
•2 Ibidem.
93 Descrieri amănunțite a unor astfel de rituri la FA 010566; FA 010544 și FA 07662.
M Un tipic exemplu de formulă de strigare a laptelui la FA 010511 Pop Iuliana, 61 a.
Bezded. La vaci „stricate” vezi FA 010510, aceeași informatoare și FA 07687, Condor Anica,
54 a. Gîrbou.
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ultimul grad de afecțiune datorată acțiunii malefice a strigoiului sau
vrăjitorului65. Textele descîntecelor sînt interesante atît documentar cît
și sub raport poetic. Unele dintre ele sînt deosebit de închegate, dar
diferă mult de la o variantă la alta sub raport compozițional, o unitate
mai strînsă avînd tipurile mai simple, de obicei unimotivice. Un descîntător cunoștea, se pare, un număr fix de motive pe care le vehicula
în descîntece diferite funcționalicește. Fiecare formulă avea un model
compozițional specific, dar între formulele cunoscute de un agent magic
există o serie de apropieri. Aceste constatări justifică ideea că agentul
magic avea rolul hotărîtor asupra textului. Modalitățile tipice de trans
misiune a formulelor diferă în bună măsură de căile generale de trans
mitere a producțiilor orale și aceste modalități au influențat evoluția
speciei.
Un rit interesant, avînd menirea de a asigura sănătatea oamenilor,
dar și scopuri purificatoare evidente, a stat la baza obiceiului de a se
uda unii pe alții la Sîngeorz. El prezintă asemănări cu paparuda, ceea
ce ar putea constitui un argument pentru cercetarea lui într-un astfel de
context, cum s-a și procedat într-un studiu recent66, dar privind lucrurile
îndeaproape observăm că între paparudă și obiceiul udatului reciproc
există mai multe deosebiri decît apropieri. Obiceiurile diferă în primul
rînd ca funcție și ca structură. Absența măștii verzi în obiceiul udatului
este suficientă pentru definirea lui ca ritual aparte. De altfel în însăși
conștiința celor ce au practicat paparuda sau udatul ele apar independente
și cu rosturi diferite.
O descriere a tipului de paparudă identificat și reconstituit prin cer
cetările de la Gîrbou va reliefa, de fapt, toate deosebirile.
în dimineața de Sîngeorz „doi feciori holt’ei“, uneori „fâzeșii urcau
în pădure însoțiți de alți tineri și pe la „opt, npuă ceas“ coborau mascați în sat67. Unul se îmbrăca de sus pînă jos în frunze de fag, iar
celălalt își confecționa „obrăzar și haine“ din coji de tei sau cireș.
Primul, denumit Sînjorzu sau Păpăluhăra, mască principală, figurînd o
ciudată zeitate a vegetației, venea în fruntea alaiului, urmat de cel de
al doilea mascat, denumit goțoi, al cărui rol și înfățișare nu se pot defini.
Unii informatori înclinau chiar să creadă că ar fi fost două Păpăruji. De
la intrarea în sat erau însoțiți de muzicanți. Umblau de-a lungul ulițelor
„și cînta cu ceatăra și jucau“, iar unde erau invitați ei intrau în curte,
fiind îmbiați cu băutură. Oamenii, mai ales tineretul, întîmpinau Sînjeorzu aruncînd apă asupra lui, în timp ce masca „juca și să scutura“
stropind pe cei din jur, mai ales pe fete și pe femei. Semnificația acestui
act ritual este cunoscută încă de bătrîni68, care accentuează asupra funcției
66 FA 010566 și FA 010544.
86 Cf. Fia Stoica Vasilescu, Paparuda, în Revista de etnografie si folclor, tom. XV, (1970),
nr. 5, p. 375 - 395.
” Descrierea se face îndeosebi pe baza următoarelor informații : FA 010530, Morar
Gheorghe, 86 a. Gîrbou, FA 010541, Berar Nastasia, 70 a. Gîrbou, FA 010521, Chiș Eva,
70 a. Gîrbou; FA 010517, Almaș Rozalia 73 a. Bezded și FA 010519, Mureșan Anișca 78 a.
Bezded.
68 FA 010530; „să crească verd'eața să să facă tăt'e cele, grău, mălaiu, săracu !”.
29 —

Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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de provocare a fertilității, dar și de asigurare a sănătății și fecundității69,
în toate mărturiile consemnate revine ideea că obiceiul avea drept scop
provocarea belșugului holdelor prin ploi la timp potrivit, ceea ce deose
bește categoric obiceiul de acela al udatului. Aproape la fiecare gospo
dărie primeau bani pentru jocul lor.
Dezbrăcarea măștilor și sfîrșitul obiceiului aveau loc la un om care
îi chema să lase în ograda lui frunzarul cu care au fost împodobiți, oferindu-le ca răsplată un ospăț îmbelșugat. Se credea că e „biiîe cine-i
poate kema, că-i mere biiîe, îi cu noroc“70. Petrecerea se încheia de regulă
cu joc, după ce, pe banii primiți, feciorii cumpărau mai multă băutură.
Răspîndit pe o arie destul de întinsă în Transilvania, acest tip de
paparudă, puțin cercetat, a existat așadar și în Sălaj71.
în forma lui originară obiceiul cădea în atribuția cetelor de feciori,
care aveau, după cum se știe, un rol primordial și în desfășurarea celor
lalte ceremoniale agrare: colindatul, obiceiul plugarului, al bricelatului,
aducerea cununii etc. Faptul, accentuează și mai mult importanța acestor
comunități tradiționale în viața satului nostru. Obiceiul cuprindea toate
elementele esențiale ale paparudei, rosturile practicării lui erau însă mai
numeroase decît în cazul tipurilor clasice de paparudă, care vizau doar
fertilizarea ogoarelor prin provocarea ploii. Obiceiul Sînjorzului — așa
cum s-a identificat la Gîrbou — avea și menirea de a înlătura duhurile
rele și luătoare de mană, de a îndepărta forțele impurului de lumea
vegetală și animală, asigurînd prezența dorită a manei.
în comparație cu obiceiurile de iarnă și de primăvară, cele din ciclul
verii sînt mai puțin interesante. Singura preocupare a omului în acest
anotimp era de a preveni prin demersuri rituale furtunile, grindina și
alte calamități ale naturii. Obiceiurile de vară se grupează în jurul unor
sărbători ca: Rusaliile, Sînpketru, Ghermanul, Ilie-Prooroc, Foca etc.
de care se leagă frecvent credințe și legende profane7273
. în perioada
dintre Paști și Rusalii și la Gîrbou se sărbătoreau cele nouă Joi13, pentru
a feri hotarul satului de grindină și de foc. Ulterior, obiceiul s-a schim
bat ajungîndu-se în fiecare sat la ținerea unei zile din săptămînă, în
care nu se lucrează pe hotar74. De Rusalii, prin case, pe la grindă și
pe la icoane, se puneau crenguțe verzi de fag sau de nuc simbolizînd
biruința vegetației și tot atunci se obișnuia să se iasă la holde, „în
țarină“. Din grîu erau împletite cununițe. După ce le stropeau cu apă
„slujită“, aceste cununi rămîneau la prapuri pînă în anul viitor.
” Ibidem : „ii prind'e fet'ile, pă care le apuca, și le aruncau în apă și trăbuie să le deie
de băut”.
70 Ibidem și FA 010517.
71 Această arie se poate stabili doar pe baza materialelor existente în Arhiva Sectorului
de etnografie și folclor din Cluj. De sigur, obiceiul a fost mult mai răspîndit.
72 Vezi : Mg 1865 II e, Spătaru Gavriș, 68 a ; Mg. 1868 II d, Ilieș Veronica, 66 a. ;
MG, 1949, I c, Marchiș Pavel, 85 a.
73 Vezi pentru semnificațiile multiple ale acestor sărbători, T. Pamfile, Sărbătorile de
vară la români, București, 19i0, p. 1—5.
74 Mg. 1946 II j, Ciorlăuș Maria, 77 a. Gîrbou.
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A doua zi de Rusalii fiecare gospodar se ducea la holdele sale și le
stropea cu apă, rostind o formulă ceremonială de invocare a belșugului:
„Doamne, norocu nost să vie tăt la noi!“75.
în cercetarea noastră am consemnat o seamă de credințe și legende
privitoare la fenomenele naturale: ploaia, grindina, trăznetul etc. Dacă
cele mai numeroase explicații pe care și le dau oamenii astăzi sînt rațio
nale, iar unele religioase, mai dăinuie încă și reprezentări străvechi,
mitice. De altfel, chiar în explicații aparent religioase transpar adesea
elemente de mitologie populară: în jurul lui Sîntilie sau al lui „Gher
man, care poartă ghiața“ imaginația populară a brodat legende profane,
ce au umbrit cu totul pe cele de inspirație religioasă76.
Figuri mitice curioase sînt Zgrimințeșii, despre care se credea că
au putere asupra norilor purtîndu-i după dorința lor. în concepția local
nicilor aceștia erau oameni cu puteri suprafirești, un fel de „strigoi
pă ploaie, pă vreme“, care umblau la cerșit prin sate. „Dacă viile la
casă și cere ceva și nu-i dai, apoi mint’enată mere și înnora o țîră și
tăt îț zdrobd'e ghiața pămîntu, hold'ile“77. Am putea presupune că multe
practici rituaïe de vară cum sînt procesiunea la holde, ținerea unor zile,
datul pomenilor, trasul clopotelor pe vreme de furtună își găsesc expli
cații în credințele referitoare la asemenea forțe demonice.
Mai interesante decît obiceiurile la sărbători sînt cele prilejuite de
recoltatul griului. Și la Gîrbou bogata experiență pozitivă a colectivității
în cultivarea griului a fost însoțită de practici ritual-magice de la se
mănat la coacerea pîinii, semințele de grîu avînd totodată o largă între
buințare rituală78.
Bogăția riturilor în legătură cu cultura griului, precum și frec
venta folosire a bobului de grîu în magie, își găsesc o fundamentare
conceptuală în varietatea de credințe și reprezentări mitice, al căror
nucleu îl constituie ideea purității originare a seminței, a sacralității
acesteia79, idee cu reflexe fecunde în colindele și orațiile de Crăciun, în
alte categorii folclorice ocazionale, în textele ce însoțesc riturile de
însănătoșire. La puterea purificatoare și de provocare a fecundității
ascunsă în boabele de grîu, se apelează frecvent și în obiceiurile de
nuntă. Credințele și practicile se referă în primul rînd la aratul ogorului
și la semănat. La ieșirea la plug se obișnuia să se afume cu tămîie sau
cu „mîțișoare d’i la Florii“ atît plugarul cît și vitele și uneltele de lucru.
Aceleași rosturi purificatoare erau urmărite prin stropirea simbolică a
vitelor de lucru și a plugului. Pe plug se „țîpă tri găleț d’e apă să Hie
75 Ibidem.
76 Legende mai închegate la : Mg. 1865 II e, Spătaru Gavriș, 68 a. și FA 08294 același
informator.
77 FA 08237, Ilieș Maria 71 a. Gîrbou.
78 Valeriu Butur ă, o.c.
79 Cf. N. Bot, Contribuții la studiul cîntecelor de seceriș, în Analele Societății de limba română,
II, Panciova (RSF Jugoslavă) 1971, pg. 127—136. Iată și o interesantă observație a lui
Spătaru Gavriș: „Grău-i sfînt, îi bucată sfîntă; pă bobu dé grău să ved'e chipul Domnului
Hristos”.
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ploi la timp în fiecare period: la sămînat, la încolțit, cînd crește, cînd
țîpă spicu“80.
Ogorul se credea că este bine să-1 începi într-o zi de dulce, marțea
și joia îndeosebi, „ca să ftie mai mult belșug“81. De aceeași cerință
țineau oamenii seama și la semănat. Nu se semăna nici ,,pă lună npuă“,
deoarece se credea că grîul astfel semănat nu rodește bine82. La baza
unor astfel de credințe stau de multe ori elemente de știință populară,
bazate pe îndelunga observație a fenomenelor naturii. Cu ajutorul
unui mănunchi de busuioc sămînța era stropită cu apă curată sau
aghiazmă „să de roadă bună și să Hiie grău curat“83.
Semănătorul însuși trebuia să fie curat sub aspect ritual, proaspăt
schimbat, pentru ca, prin analogie, „să hie și holda curată“84. Același
principiu al analogiei stătea la baza credinței că nu e bine să se facă
în cuptor în ziua cînd se semăna grîul, „că să nu facă tăciune“85. Alții
credeau, dimpotrivă, că dacă faci în acea zi în cuptor, grîul se va face
frumos, „roșu ca focu“86.
Semănatul devenea o adevărată ceremonie și se făcea în condiții
speciale cu capul descoperit, după ce omul rostea o anumită formulă
invocînd sporul ogorului87. După ce grîul începea să crească urmau în
serie riturile cunoscute de invocare a ploii, de apărare de grindină, de
conservare a manei. Se pare că și în aceste sate a existat o practică
rituală de „întors neghina și tăciunile“, despre care ni se dau puține
amănunte88.
începerea secerișului nu avea loc ca în alte părți la o dată fixă și
nu era condiționată de o zi anumită a săptămînii. Pentru a face ca
grîul să fie curat și mănos, primele fire erau tăiate de ,,on fecior or o
fată fecioriță“89. Din întîiul mănunchi tăiat erau puse la brîu cîteva spice
„ca să nu doară spatele pă secerătoare“90. în holda începută și neter
minată se punea peste noapte un „sămn“, „o cruce“ din două mănunche
de spice pentru a apăra „rodul griului d’e săcerătorii d’iavolului“91, pro
babil de strigoi sau de vrăjitorii de mană. Ultimele spice rămîneau ne
tăiate, pentru păsările cerului. încheierea secerișului era marcată și în
aceste sate de obiceiul cununii. în comparație cu obiceiurile din alte
80 FA 010566.
81 Ibidem.
82 FA 08210, Ciorlăuș Maria 77 a. Gîrbou.
83 FA 07717, Magdaș Vasile, 75 a. Gîrbou.
84 Ibidem : „Nu o avut voie să trăiască cu muierea lui înaint'e d'e a mere la sămînat ;
numa tăciun'e și n'eghină să face dacă nu-i omu curat”.
85 FA 010518, Mureșan Anișca, Bezded.
86 Ibidem.
87 FA 010566.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 FA 010531, Șerban Gheorghe, 61 a. Gîrbou.
91 Ibidem. De aici probabil și expresia paremiologică: „pîntu astăz am pus cruce”.
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părți ale Transilvaniei82, cununa nu prezintă aici deosebiri prea însem
nate. Obiceiul cuprindea elementele ceremoniale de bază fiind practicat
în cadrul unor forme vechi de organizare a muncii: clăcile și seceratul
„în strană“, cu mînă de lucru plătită. Desigur că, într-o perioadă mai
îndepărtată, obiceiul va fi fost general după cum arată expresia uzuală:
„o adus cununa“ al cărei sens este și astăzi de „au terminat seceratul“.
Cele mai tipice clăci la seceriș erau „claca danțului“, „claca șurii“ și
„claca popii“ cu o participare masivă a tinerilor. Chemarea la clacă se
făcea în zorii zilei cînd muzicanții umblau de-a lungul ulițelor pe la
feciori și pe la fete. Dimineața, în fruntea secerătorilor, ei mergeau
cîntînd spre holde83. Munca se desfășura într-o atmosferă de veselie,
înainte de începerea lucrului, la terminarea unei postate sau a holdei
se încingea adesea jocul. Muzicanții cîntau în tot timpul muncii Hora
secerii. Erau frecvente strigăturile la adresa gazdei și a celor
rămași în urmă92
94, dar nu lipseau nici cîntecele propriu-zise unele avînd
93
o tematică adecvată împrejurării. împletirea cununii era condiționată de
terminarea în aceeași zi a secerișului la gazdă95. Forma și mărimea obiec
tului ritual erau aceleași în toate satele, precum unitară era și denu
mirea de „cununa secerii“ sau „a grâului“.
După terminare, cununa era udată de cineva și jucată de un fecior
sau de o fată96. Așezată apoi pe capul unui flăcău, mai rar al unei fete97
sau purtată pe o cruce de lemn în fruntea alaiului98, cununa era adusă
la casa gazdei. Pe drum, cununa era udată de către oameni. La casa
gazdei cel ce a dus-o trebuia să rămînă tot timpul cu ea pe cap, o nouă
udare a obiectului ritual avînd loc și aici99*.
Stropirea cununii se făcea uneori cu vin sau cu țuică, fapt subliniat
și în cuprinsul unor strigături la cunună1". Pusă la icoane sau la grindă,
cununa era păstrată „ca o cinste“. Din ea se puneau cîteva boabe de
grîu în sămînță și se dădeau la găini cînd începea ouatul. După masa
92 Referitor la obiceiul cununii în alte zone vezi lucrările citate de V. B u t ur ă și
Nicolae Bot, precum și Ion Ionică, Dealul Mohului. Ceremonia agrară a cununii
în Țara Oltului (Făgăraș), 1943; H. H. Stahl, Cununa în satul Șanț, în Sociologie
Românească, I, nr. 2; E. Nestor Moldovean u. Cununa, sărbătoare a secerișului,
în Revista de etnografie și folclor, tom. IX (1964), nr. 6 și X (1965), nr. 1; Ion Taloș,
Obiceiuri privitoare la seceriș, în Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1968—1970
și D. Pop, Intre cîntecele de secere si colinde, în Folclor literar, II, Timișoara, 1968, p.
185-191.
93 Mg 1868 I i, Muieșan Ruxandra, 86 a.
94 FA 010524, Mureșan Anica, 70 a. Gîrbou.
95 FA 010528, Berar Nastasia, 70 a. Gîrbou : ,,Așe zîce că numa dacă gată d’e săcerat
să face cunună” și FA 010520, Magdaș Traian, 56 a. Bezded.
96 Mg. 1868 I i, Mureșan Ruxandra, 84 a. Gîrbou.
97 FA 010528, Berar Nastasia, 70 a; FA 010531, Șerban Gheorghe, 61 a. O fată curată
aducînd cununa apare în informațiile: FA 07777, Magdaș Vasile, 75 a. Gîrbou și FA 010516,
Pop Iuliana, 61 a. Bezded.
98 FA 010538, Andraș Veronica, 53 a. Gîrbou.
99 FA 010528 ; „O stropke cununa cu apă ca să h'ie bucat'e vara iară”.
190 FA 010524, Mureșan Anica, 70 a. Gîrbou și FA 07682, Bălănean Carolina, 66 a.
Gîrbou.
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ceremonială urma jocul care ținea pînă tîrziu. Obiceiul cununii a cu
noscut înainte de primul război mondial forme de manifestare înche
gate, iar prin anii 1920—1940 a intrat, se pare, într-o fază de disoluție,
urmată de dispariția sa în ultimele decenii. în Gîrbou, ceremonia cununii
prezintă și anumite particularități cu toate că elementele rituale de bază
sînt prezente: alegerea spicelor, împletirea obiectului ritual, numirea con
diționată a purtătorului, alaiul ce venea cîntînd spre gazdă, udarea cu
nunii, ospățul și jocul la casa gazdei. Deosebirea marcantă o constituie
slaba prezență a cîntecelor ceremoniale de secere și a celorlalte cate
gorii specifice, ale căror urme s-au păstrat doar în motive răzlețe. Pro
babil în ultima perioadă de existență a obiceiului s-au produs o serie
de mutații funcționale101. Motivele păstrate s-au contaminat cu altele
lirice ce erau vehiculate de o melodie improprie, de cîntec propriu-zis,
prin răspîndita Hore a secerii. Un cîntec ceremonial cu melodie speci
fică a fost de altfel descoperit la Trăznea, în Sălaj de către Traian Mîrza,
ceea ce ne dă dreptul să susținem că și acest element de bază a existat
în cadrul ceremoniei cununii din Sălaj102.
în legătură cu Horea secerii, răspîndită pe arii largi în Sălaj și
Bihor, se poate spune că a contribuit în mod direct la abandonarea cîn
tecelor ceremoniale de seceriș. Tematic, această hore denumită și a
străinului sau a străinii este lipsită de unitate. Alături de motive cu
caracter descriptiv, în care apar imagini ale recoltatului cu secerea, întîlnim altele lirice, înfățișînd frumusețea muncii alături de mîndră sau
de bade, precum nu lipsesc versuri în care cel ce lucrează „pă sama
domnilor“ își deplînge soarta103. Ar urma să ne referim, la obiceiurile
de toamnă spre a încheia astfel prezentarea ciclului calendaristic. Dar
asupra acestora nu insistăm deoarece, în mod ciudat, se știu puține
lucruri în legătură cu sărbătorile de toamnă. Afară de Vinerea Mare
(Sf. Paraschiva) cînd avea loc încheierea pășunatului de vară și se orga
niza o petrecere în cinstea păcurarilor104, nici una din datele calenda
rului nu prezintă un interes deosebit. Amintim doar că, la Ziua Crucii se
„tăiau stupii“ și se adunau anumite plante de leac,de această sărbătoare
fiind legate și credințe privind cunoașterea stării vremii105.
101 Iată și textele: FA 010516, Pop Iuliana, 61 a. Bezded : „Noi holda atn isprăd’it/
Cununa o-am împlet’it/ Ș-o ducem la gazdă acasă/ Gazda trebe s-o plăt'ească” ; FA 08216,
Rusan Carolina, 54 a. Solomon: „Frunză verd'e d'e șelată/Cununa trebe udată/ Cine'n-a uda
cununa/ Să n-ajungă săptămîna” ; FA 07682, Bălănean Carolina, 66 a. Gîrbou: „Cununa
trebe udată/Cu horincă și cu apă/ Să avem o fericire/Și pă anu care vin'e/Și roadă mare-n
bucat'e/Ca să avem și noi part'e.”
102 Vezi Mg. 2009 II d, Indrieș Viorica, 58 a. și Mg. 2009 II h, Dîrjan Veronica, 64 a.
din Trăznea. Culegerile sînt făcute de Traian Mîrza, L. Istoc si Gheorghe Petrescu în 28. II.
1971.
103 Vezi Mg. 1870 11 a, Dascălu Ion, 66 a. Gîrbou și FA 010531, Gh. Șerban, 61 a.
Gîrbou. Motivul : Pă mînunki secerea me apare în cinci variante, iar motivul : Secerați secerători în alte cinci variante. în trei variante apare un alt motiv — Doamne cum aș secera.
104 FA 08301, Spătaru Gavris, 68 a.
105 FA 010566.
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Mai importante din punct de vedere etnografic și folcloric erau clăcile la desfăcatul porumbului, la care participau aproape toate categoriile
de vîrstă. Ele au constituit una din cele mai prielnice ocazii ale povesti
tului, dar tot în cadrul lor erau organizate și jocuri cu măști asemănă
toare celor de la Anul Nou106.
în afara obiceiurilor agrare sau pastorale la date fixe, au existat
o seamă de practici rituale neocazionale, la care oamenii apelau de cîte
ori era nevoie. Am consemnat astfel la Gîrbou unele rituri privind legarea
și dezlegarea ploilor dar îndeosebi practici de însănătoșire107. Mai impor
tant în această categorie este obiceiul cunoscut sub numele de „Cămeșa
ci urnii“108.
Dacă unele rituri de îndepărtare a ciumei, cu toată simplitatea lor,
sînt mai puțin cunoscute, cămașa ciumii este un obicei despre care și
astăzi știe multă lume. La întrebarea pusă în chestionarul general, cea
mai mare parte a răspunsurilor au fost afirmative. Cunoscînd rostul pe
care-1 îndeplinea ritualul, subiecții chestionați nu cunoșteau procedeele
propriu-zise, încît am putut obține firave descrieri ale acestuia. Cămașa
ciumii se făcea, de obicei, marți noaptea de către „nouă muieri iertate“
care era necesar să toarcă, să rășchie, să depene, să urzească, să țeasă
și să o coase pînă după miezul nopții cînd cămașa trebuia dusă între
hotarele satelor. Unele informatoare afirmă că în timpul lucrului, fe
meile nu vorbeau nimic, iar, după ce o puneau la locul numit, nu era
îngăduit să se uite înapoi orice ar fi auzit. Exista de asemenea, credința
că pînă dimineața Ciuma își lua cămașa și părăsea definitiv satul.
Am insistat în lucrarea noastră asupra credințelor și obiceiurilor
legate de agricultură și păstorit cu scopul de a pune în evidență varie
tatea lor, legăturile adînci cu alte straturi ale spiritualității rurale.
La baza fenomenelor prezentate stă o viziune unitară asupra naturii,
o concepție închegată despre lume și viață. Studierea obiceiurilor agrare
și pastorale pune în lumină unitatea fenomenelor de cultură populară,
contribuind astfel la înțelegerea problemei raporturilor dintre ocupațiile
de bază ale românilor.

106 MG. 1946 II e, Ciorlăuș Maria, 77 a.
107 FA 010566.
108 Date mai importante la : Mg. 1946 II e, Ciorlăuș Maria, 77 a. ; Mg. 1875 I h, Marchiș
Pavel, 84 a. și FA 010543 Spătaru Gavriș 68 a. Gîrbou.
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VOLKSBRÄUCHE UND VOLKSGLAUBEN IM ZUSAMMENHANG MIT
DEN TRADITIONELLEN BESCHÄFTIGUNGEN
IN GÎRBOU, KREIS SÄLAJ
Auszug

Die meisten Glaubensvorstellungen wie auch die Bräuche des Jahre
slaufs (Weihnachten, Neujahr, St. Georg, Pfingsten, Kreuztag usw.)
bezw. jene zu Beginn und beim Abschluß gewisser Tätigkeiten (Pflügen,
Säen, Ernte, Weidegang, Abfahrt von der Alp etc.) bezwecken, durch
magische Assoziationen oder Mittel, den Segen der Felder, das Glück
des Wirts, die Gesundheit von Mensch und Vieh.
Die Arbeit versucht diese Glaubensvorstellungen und Bräuche in
ihrer Vielfalt und Entwicklung darzustellen, indem sie wieder holt auf
andere Gebiete des dörflichen Geisteslebens Bezug nimmt. Sie gründet
sich auf reichhaltige Aufnahem im Dorfe Gîrbou und bezieht neben
Aufzeichnungen zu Glaubensvorstellungen, Bräuchen und magischen
Praktiken auch Sagen und Memorate in die nähere Betrachtung ein.
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ASPECTE ALE VIEȚII SOCIALE SI SPIRITUALE
A PĂCURARULUI ÎN ZONA NÄSÄUDULUI
Românii de pe cursul superior al Someșului Mare au fost din
cele mai vechi timpuri oameni liberi, fapt dovedit de izvoarele istorice
începînd cu diplomele domnitorilor Matei Corvin (16 mai 1484), Vladislau (1492 și 1494) și Ludovic II ,(1520) sau diploma de militarizare a
împărătesei Maria Tereza din 13 noiembrie 17661.
Referitor la istoria sbuciumată a locuitorilor de aici, trebuie să
arătăm și cîteva din aspectele luptei românilor din valea Rodnei îm
potriva magistratului orașului Bistrița care obținea în anul 1475 de la
regele Matia (Matei Corvin) diploma unde se prevedea că Valea Rodnei
trece sub jurisdicția orașului Bistrița cu condiția ca românii de aici
să se bucure de aceleași libertăți ca și locuitorii orașului Bistrița. în
repetate rînduri magistratul din Bistrița a încercat să-i asuprească pe
români atribuindu-le datorii cu scopul de a-i transforma în supuși ai
orașului și de a acapara o parte din teritoriul românesc. în cele din
urmă însă magistratul orașului Bistrița s-a văzut nevoit să renunțe la
toate acestea din cauza rezistenței opusă de românii din Valea Rodnei
care au rămas pe mai departe proprietarii întregului teritoriu, cu mun
ții și pășunile lor2.
Situația se menține încordată pînă în jurul anilor 1762—63, cînd
s-a trecut la militarizarea ținutului și cînd jurisdicțiunea asupra Văii
Rodnei a trecut în mina Curții Imperiale fără a se știrbi drepturile
populației privind libertățile strămoșești și drepturile de proprietate
asupra întregului ținut și al munților. în 1766 soldaților încorporați în
Regimentul II Românesc de Graniță cu sediul în Năsăud, recrutați din
toate cele 44 de comune grănicerești, li se garantează drepturile după
moarte și asupra proprietății comunale pe care fiecare avea dreptul să
o folosească: „Wann ein Granitz-Soldat mit Tod abgeht, so wollen wir
1 Dr. Emil Precup, Păstoritul în Munții Rodnei, Cluj, 1926, p. 3.
2 Idem, op. cit. p. 3 — 4.
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keineswegs dessen hinterlassene beweg- und unbewegliche Güter unserm
Aerario zuwenden, sondern solche sollen dessen hinterlassenen recht
mässigen Erben und Nachfolgern mit der auf den unbeweglichen Gütern
haftenden Militär-Dienstbarkeit anheimfallen“3.
După primirea acestei dispoziții, comandantul militar a fost nevoit
să facă o împărțire a teritoriului de graniță și a munților cu scopul de
a evita certurile între sate pentru proprietățile comunale. La această
împărțire s-a ținut seama de mărimea comunelor și numărul de
animale pe comună. Astfel fiecare comună grănicerească a primit de
la 1 la 3 munți ca proprietate obștească. In situația aceasta i-a găsit pe
românii de aici anul 1851 cînd se desființează regimentul de graniță,
situație ce continuă, să se mențină în timpul Districtului Autonom al
Năsăudului de după data amintită.
Astăzi, dacă urmărim procesul de dezvoltare a păstoritului în zona
Năsăudului, observăm faptul că locuitorii fostelor comune ale regimen
tului de graniță pășunează turmele de animale, prin tradiție, în fostele
proprietăți muntoase comunale.
Călătorul care intră în defileul Someșului Mare din partea de sud
a ținutului, înaintînd spre izvoare, este izbit de înfățișarea variată din
punct de vedere morfologic a ținutului. La început valea este foarte
largă iar pe alocuri este străjuită de terase numite „poderee“ în satele
dintre Beclean și Năsăud. Cu cît înaintăm mai în sus, valea se îngus
tează, versanții se apropie din ce în ce mai mult de albia rîului, fiind
pe alocuri împăduriți sau cu o bogată vegetație ierboasă. Malul sting al
rîului este un „dos“ pe cînd cel drept este aproape întreg despădurit,
fiind un teren bun de cultivat. Valea este deosebit de însemnată prin
lungimea ei și prin aceea că este colectoarea aproape a tuturor apelor
ce izvorăsc din masivul Rodnei și al Țibleșului4.
Referindu-se la clima Văii Someșului, profesorul Tiberiu Morariu
arăta că „ea se încadrează sub formula DfbX, după Koppen, ceea ce
înseamnă că regiunea se caracterizează sub raportul temperaturii prin
aceea că temperatura mijlocie a lunei cele mai calde, adică iulie, se
socotește peste 22 grade C (B), pe cînd iarna temperatura lunei celei
mai reci — ianuarie — se socotește sub —3 grade C (D). De aici rezultă
și faptul că regiunea este favorabilă pentru agricultură și unei vegetații
arborescente, care de altfel acoperă mai bine de jumătate din teritoriu“5.
Satele sînt așezate de-a lungul Someșului și pe afluenții acestuia,
cu casele înșiruite de-a lungul drumului. Fără a păstra strict această
regulă, ele urcă și pe pantele mai domoale ale dealurilor urmărind de
cele mai multe ori cursul vreunui pîrîu mai neînsemnat. Cu cît înaintăm
însă spre munte, caracterul adunat al satelor se schimbă, ele devin
mult mai răsfirate păstrînd totuși tendința de adunare. Locuitorii au
3 Idem, op. cit. p. 4.
4Tiberiu Morariu, Valea Sălâuta si împrejurimea în Arhiva Somesană. nr. 11,
pp. 109-110.
5 Ibidem, pp. 121 — 122.
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fost nevoiți să-și așeze în acest mod vetrele de casă din cauza confi
gurației terenului și al cursului văilor și apoi trebuie să ținem cont
și de ocupațiile lor de bază — agricultura, păstoritul și pădurăritul —
care influențează tipul de așezare al satului.
Culturile se întind pe micile șesuri ale rîului Someș, pe cele ale
afluenților lui mai mari ca Sălăuța, Rebra, Ilva etc. precum și pe
fețele mai însorite ale dealurilor ce străjuiesc aceste văi, întinzîndu-se
de multe ori pînă sub munte unde se întîlnesc cu pășunile și cu poala
pădurilor de foioase sau conifere.
Alături de agricultură, creșterea vitelor ocupă un loc important în
viața locuitorilor. Din cele mai vechi timpuri acești oameni au fost
mari crescători de animale: boi, vaci, cai, porci și în număr mai mare
oi și capre. Relieful și clima ținutului asigură pășuni montane întinse,
așezate deasupra zonelor de păduri ca și fînațe bogate — care în ultimul
timp — s-au întins și mai mult datorită defrișărilor ce au avut loc.
Referindu-se la pășuni, prof. Tiberiu Morariu arată că: „Tot astfel un
teren bun pentru pășune oferă circurile (căldările) glaciale, care de cele
mai multe ori sînt acoperite de o vegetație bogată datorită umidității,
încît putem spune că nimic nu rămîne neexploatat pentru viața pastorală“.
Păstoritul în Munții Rodnei, ca de altfel de pe întreg teritoriul
României, a constituit o ocupație veche alături de agricultură sau alte
ocupații și meșteșuguri populare. Faptul ni-1 confirmă numeroasele
denumiri de obiecte agricole și pastorale, nume de văi și munți6.
în țara Năsăudului păstoritul (fig. 1) ca ocupație este foarte bine
dezvoltat, însă continuă și azi să rămînă destul de rudimentar, afirmație
pe care de altfel o face și prof. Tiberiu Morariu asemuindu-1 cu cel din
Gorgan.
Cercetările efectuate în satele din țara Năsăudului precum și numă
rul mare de informații culese relevă faptul că în decursul anilor —
datorită transformărilor economice și social-politice — tipul arhaic de
păstorit a suferit numeroase transformări, ca de altfel pe întreg teri
toriul României. Făcînd o analogie cu informațiile cuprinse în lucrările
lui Nicolae Dunăre, constatăm că și românii din Valea Someșului Mare
au practicat în unele subzone ale ținutului păstoritul de pendulare dublă,
însă doar pînă după al doilea război mondial. Astăzi se mai întîlnește
foarte rar în comuna Rebrișoara, Ilva Mare și la năsăudenii care mai
au terenuri de fînaț în zona de sub munte (Lușca Cîrstii). Specificăm
aceasta pentru că așa cum arată și profesorul Nicolae Dunăre „păstoritul
de pendulare dublă ca formă de manifestare pastorală are caractere
materiale, organizatorice și spirituale particulare. Constituie o formă
originală de viață pastorală, mai complexă decît subtipul de pendulare
simplă, decît toate variantele păstoritului local, diferențiindu-se esențial
de cel transhumant“.
6 I. I. Russu, Din trecutul păstoritului românesc, în Anuarul Muzeului etnografic
al Transilvaniei pe anii 1957—1958, Cluj, 1958, pp. 135 — 145.
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Fig. 1 — Mertuci la băgatul pe brînză

Este normal atunci ca păstorul sau „păcurarul“ să-și organizeze
viața și întreaga sa activitate conform timpului pe care și-1 petrece lîngă
oi ceea ce influențează comportarea, relațiile cu sătenii și, în general,
întreaga sa viață socială și spirituală. Urmărind viața păcurarului în
cadrul acestui subtip de păstorit trebuie arătat faptul că el este pus în
situația de a-și complica și diversifica activitatea deoarece el nu rămîne
numai păstor al turmelor ci va trebui să-și cîștige singur hrana și să
și-o prepare sau să practice numeroase munci pe care le face fiecare
gospodar în gospodăria proprie. Acest subtip de păstorit practicat pînă
la începuturile orînduirii capitaliste se caracterizează prin absența
femeii de la viața de stînă7, lucru care se petrece și astăzi în zona
Năsăudului.
Dacă astăzi întîlnim foarte rar acest tip de păstorit în zona Năsău
dului, totuși trebuie arătat faptul că anumite aspecte ale vieții și acti
vității păcurarilor din trecut sînt păstrate prin tradiție și azi. Printre
aceste aspecte care mai pot fi încă întîlnite sînt prelucrarea lemnului,
ocupațiile ca vînătoarea, pescuitul, albinăritul, sau numeroasele forme
și procedee de manifestare spirituală ca încrestatul lemnului, jocul,
cîntul și povestitul.
Pentru a ne da seama mai bine și pentru a putea face o analiză mai
completă a vieții păcurarului, trebuie să arătăm cine poate fi păcurar
7 Ni c ol ae Dunăre, Dr., Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României în
Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965—1967, Cluj, 1969, pp. 118—119.
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și ce calități trebuie să aibă acesta. Bătrînul George Androne din
Năsăud, printre informațiile sale, spunea că „păcurar bun este acela
care-i tare de puteri și ușor de minte“. Asupra acestei afirmații, infor
matorul a spus în continuare că păcurarul, în primul rînd, trebuie să
îndrăgească oile, să fie voinic, sănătos și să știe umbla pe munte apoi
să fie glumeț, șmecher, mare mincinos, șugubăț și izvoditor de glume
și „pricini“.
Informațiile culese în anul 1963 de la bătrînul Ion Nistor Largu
relevă faptul că astăzi profesiunea de păcurar nu mai este o meserie cum
era înainte. Azi nu se mai pune atîta preț pe acela care are în grijă
turma de oi; ba mai mult: se „bagă păcurari“ orice om care are nevoie
de un cîștig bun peste vară. Acest fapt îl constată și prof. T. Morariu
în lucrarea Material etnografic și folclor ciobănesc din Munții Rodnei
unde se arată: „Ciobănia în Munții Rodnei, azi nu mai este o profesiune
ca în trecut. Cu toate acestea se socotește de mare cinste, să fii păcurar,
ba chiar sînt unii, care aproape întreaga viață și-o petrec în societatea
oilor“. în continuare, referitor la această problemă se arată: „Dacă
meseria de cioban este pe cale de dispariție, aceasta se datorește lipsei
de rentabilitate și speranței unui cîștig mai bun prin alte ocupații, de
aceea mulți se lasă angajați la exploatări forestiere și alte munci agri
cole, căci cerințele familiei, adeseori nu se pot acoperi numai din cîștigul păcurăriei. De aici și faptul că pe munți se întîlnesc abia niște
„meleni“ de păcurari, rare ori se mai află păcurari bătrîni“.
Emil Precup în lucrarea sa Păstoritul în Munții Rodnei spune că:
„Păstoritul nu mai este o profesiune statornică. Păcurar poate fi ori
cine, însă nu se angajează decît persoane care au deprinderea vieții de
la munte și se pricep la îngrijirea oilor“. Tot aici se afirmă că: „mai de
mult păcurarii aveau foarte dragi oile și erau gata să-și dea viața
pentru ele“.
Toate acestea le confirmă și astăzi unii bătrîni care și-au petrecut
o bună parte din viață în societatea oilor. Iată ce spun bătrînii Toader
Rulean și Toader Nistor din Năsăud: „păcurarul trebuie să fie un om
tare, sănătos, să știe rîndui treburile de la stînă și să grijească bine
dc oi. Un păcurar bun trebuie să cunoască foarte bine bolile și semnele
de boli la oi, să știe să le tămăduiască (vindece) pentru a nu avea
pagubă. înainte păcurarii pe care îi angajam la oi trebuiau să fie buni
sfîrnari (tîrgari) pentru că proprietarii mergeau la tîrguri cu unul din
ei și apoi la noi în ținut erau multe tîrguri de animale și dese“.
Iată deci că, dacă urmărim toate acestea, ne putem da seama că
această profesiune nu era ușoară și că cel care îndeplinea acest serviciu
trebuia, și încă trebuie, să se supună unor legi nescrise, păstrate și trans
mise din cele mai vechi timpuri, trebuie deci să-și organizeze viața și
activitatea de multe ori mai bine ca oricare gospodar sau meseriaș bun
al satului. Tot aici vom sublinia și faptul că păcurarii trebuie să renunțe
la manifestările prilejuite de unele sărbători de peste an sau la anumite
manifestări artistice colective la care puteau și ei să contribuie cu pro
ducții deosebit de frumoase îmbogățind astfel patrimoniul local. Iată
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încă o dovadă care relevă faptul că păcurarul trebuie să ducă o viață
socială și spirituală deosebită față de semenii săi din a căror colectivitate
face totuși și el parte. Păcurarul își crează singur cadrul de manifestare
spirituală, concepe tot singur formele de a-și manifesta bucuriile, supă
rarea și talentul creator păzind oile în mijlocul peisajului montan.
Urmărind aspectele vieții păcurarului, trebuie să ne oprim în pri
mul rînd asupra hranei și îmbrăcămintei. Hrana păcurarilor constă în
primul rînd din „coleșă“ (mămăligă) și preparate din lapte de oi (jintiță, urdă, zer acru și dulce, brînză etc.) mai puțin carne, ouă, cartofi,
„sorbituri“ (ciorbe sau supe). Toate acestea sînt preparate de către baci
și mai puțin de păcurari. Duminica și la unele sărbători păcurarii obiș
nuiesc să-și prepare „balmoș“ (mămăligă fiartă în „jintuit“, — un fel
de zer), „zur“ (mîncare caldă, preparată din slănină, ceapă, brînză, cir
de mămăligă — unii mai pun și cite un ou), „tocană“ (mîncare cu carne),
„papă“ (omletă de ouă) și zeamă de „baraboi“ (cartofi) ori de fasole
verde. Bătrînul Ion Nistor spunea: ,,Cîn’ ne căpătăm la vo cîteva ouă
țîpam (făceam) cîte o papă din douăzăci de oauă, că râmîné de dam și
la cîni din ié“. Fără a avea pretenția unei analize a procentajului nu
tritiv al hranei păcurarilor, totuși amintim că ea pare să influențeze
asupra vieții lor. Astăzi hrana păcurarilor este mult mai variată și mai
îmbunătățită, după cum spune și informatorul Todor Clapău din Rebrișoara deoarece acum se mănîncă la munte destul de des „pită (pîine)
de grîu ori noi pe vremuri nici nu știăm cum arată, de la băgatul pe
brînză (sîmbrat) pînă toamna cîn’ coborâm din munte, rar să întîmpla
să mai mîncăm cîte o bucată de pită de mălai. De multe ori cin’ porném
cu oile la păscut ne împlem bine pîntișile (stomacul, burta) de coleșă
cu jîntiță, de ne luam și în tașcă cîte on șiuc cu brînză (cocoloș de mă
măligă amestecat cu brînză) că altfel nu ne țîne de foame și apoi după
oi îi îmblătură (umblătură) multă“.
Regimul alimentar al păcurarilor, deși destul de puțin variat, totuși
nu influențează asupra sănătății lor corporale ci contribuie doar la
diferențierea întregii vieți pastorale de cea a comunității sătești din
care fac parte și ei. îmbrăcămintea păstorilor constituie, de asemenea,
un alt element care îi diferențiază într-o oarecare măsură față de mem
brii colectivității sătești.
îmbrăcămintea păcurarilor în zona Năsăudului constă din pălărie
de păr unsă cu rășină de brad și unt de oi sau iarna căciulă (cușmă)
din piele de miel sau oaie, cămașă cernită, suman negru cu cline și
guler lat din pănură de lină, pieptar alb cu pene, ismene cernite, cioa
reci albi sau negrii din pănură de lină, obiele de pănură înroșite cu
zeamă de scoarță de arin, „nojițe“ din păr de capră de culoare albă,
opinci de „dubală“ (piele de vițel sau de porc), opinci din cauciuc, cojoc
lung din piei de oaie cu lîna netunsă și o curea lată din piele de cele
mai multe ori pirogravată cu motive florale. La prima vedere pare
aceeași costumație pe care o poartă oricare locuitor al văii Someșului,
dar totuși intervin anumite schimbări și anume procedee tehnice de tra
tare a costumației, care-1 deosebesc de ori care alt locuitor al ținutului.
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în primul rînd, păcurarul este nevoit să-și trateze costumația cu cerneală
de galascău, unt de oi și scoarță de arin negru pentru că el este supus
intemperiilor atmosferice iar fără acest tratament nu ar putea să-și
exercite întreaga sa activitate. în timpurile mai vechi, după cum spun
bătrînii, era mai greu. Astăzi însă păcurarii poartă pe timp ploios cisme
de cauciuc, pelerine de ploaie etc., iar acest fapt arată că în viața de
azi a păcurarilor au pătruns cîteva din elementele civilizației moderne
ceea ce are o mare influență aspura vieții sociale și spirituale a lor.
Am amintit mai sus faptul că păcurarii folosesc un procedeu spe
cial de tratare a îmbrăcăminții împotriva intemperiilor atmosferice:
ploaie, zăpadă, grindină etc., împotriva degradării însăși a pieselor cos
tumului. Prin cernirea (tratarea propriuzisă) cămășii și a ismenelor cu
„galascău“ (preparat chimic din prăvălie), unt de oi și scoarță de arin
se obține o pînză de culoare cenușie spre negru, foarte rezistentă, aproape
impermeabilă. Obielele le tratează cu scoarță de arin roșu, „le roșim“
cum spun păcurarii, pentru a nu putrezi la umezeală și pentru a primi
o rezistență și o durabilitate cît mai mare. Iată deci că îmbrăcămintea
joacă un rol important în viața păcurarului, că aceasta îi pune probleme
cîteodată destul de dificile deoarece și ea — ca și hrana de altfel — este
asigurată de proprietarii oilor din stînă.
Arătînd aceste cîteva aspecte legate de hrană și îmbrăcămintea
păcurarilor, vom trece în continuare la prezentarea cîtorva aspecte le
gate de munca și ocupația zilnică a păcurarului, începînd cu o descriere
a zilei de muncă în cele patru anotimpuri ale anului.
Bătrînul George Sîngeorzan din Rebrișoara, Torni Ieronim din Ilva
Mare, George Ani din Năsăud și în general toți cei interogați, arată că
activitatea păcurarului se desfășoară zilnic fără a ține seama de săr
bători ori de vreme bună, după un program foarte bine precizat. Mai
mult, fiecare știe ce atribuții are în colectivitatea stînii, timpul și modul
de desfășurare a lor. Primăvara după angajare, păcurarii ies cu oile în
hotarul satului unde le pășunează pînă pe la începutul lunii iunie cînd
se duc la munte. în acest timp, păcurarii desfășoară următoarele acti
vități cotidiene: dimineața se scoală devreme, se spală pe mîini și se
așează în strungi pentru mulsoarea de dimineață a oilor, după mul
soare păcurarii „prînzesc“ (iau masa de dimineață) și imediat pornesc
cu oile la pășune. în pășune stau pînă către orele 11 cînd se întorc la
„mutare“ (stînă) pentru mulsoarea de amiază. După mulsoare, păcurarii
mănîncă de amiază și pornesc din nou cu oile la pășune pînă pe la orele
16—17 cînd revin la mutare pentru mulsoarea de seară. Se mulg oile; apoi
păcurarii „ujinează“ hrană rece rămasă, de multe ori, de ia amiază și por
nesc din nou cu oile la pășune. Porneala de seară cu oile durează de multe
ori pînă seara tîrziu, „pînă să vede la mînă“ cum spun locuitorii. Cînd se
întorc seara, oile sînt băgate în staul iar păcurarii mai zăbovesc pe lîngă
mutare la povești și minciuni ori pentru mici treburi de gospodărie,
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apoi se culcă. Noaptea trebuie să doarmă foarte ușor pentru a putea
auzi cele mai mici zgomote care prevestesc un pericol pentru oi.
La prima vedere toată activitatea aceasta zilnică a păcurarului
pare simplă, dar ea este destul de obositoare dacă avem în vedere
numai drumurile făcute zilnic de la „mutare“ la pășune și înapoi,
plus umblătura după oi în pășune. Adăugind la acestea mulsorile și
alte activități mai puțin importante ne putem da seama că munca
ciobanului nu este chiar atît de simplă și ușoară.
Pe timpul verii acest program se complică menținîndu-se la fel
de încărcat începînd cu momentul plecării la munte și pînă toamna
cînd coboară în sat. Programul zilnic al unei zile de vară este asemă
nător cu cel al zilelor de primăvară cînd oile sînt în hotar. La munte
oile sînt duse de păcurari și de cîțiva săteni. Ajunși aici, în primul rînd se
caută locul pentru a se așeza stîna, dacă aceasta nu a rămas din anii
trecuți. Locul pentru stînă nu se alege la întîmplare, baciul și păcu
rarii cunosc anumite reguli pentru așezatul mutării ca: locul să aibă
puțină pantă pentru scurgerea apei, să nu fie apătos pentru a se evita
astfel mocirla în mutare ori unde stau oile, să fie în vecinătatea pădurii
și ferit de vînt etc. După stabilirea mutării și construirea ei — operație
la care participă și sătenii — păcurarii au datoria de a construi două
sau trei colibe în vecinătatea locului unde stau oile peste noapte și
totodată să facă strungile pentru mulsul oilor (fig. 2). Alții se ocupă
de confecționarea „comarnicului“ (un fel de șopru) unde se pun cașii
pentru brînză la uscat și se țin anumite unelte ale stînii. Programul
păcurarilor pe timpul verii este următorul: dimineață baciul trezește
păcurarii prin fîșcăituri lungi (fluierături) iar aceștia se spală pe mîini,
iau gălețile pregătite de cu seară și intră după strungi la mulsul oilor,
după care prînzesc și pornesc cu oile la pășune (fig. 3). în pășune cu
turma merg numai doi sau trei păcurari din cei șapte sau opt cîți sînt
la stînă, restul rămîn la mutare alături de baci pentru a-1 ajuta la pre
pararea produselor din lapte, aduc apă, taie lemne și se îngrijesc de
tămăduirea oilor bolnave. La stînile unde există și capre mai multe,
acestea se „tîrjăsc“8 (se aleg, separă) din turma de oi pentru a fi duse
la pășune de un păcurar. în aceste cazuri, cu oile merg numai doi sau
un singur păcurar ajutat de strungaș (copil care mînă oile în strungă
la muls). La orele 11 turmele se întorc pentru mulsoarea de amiază apoi
păcurarii iau masa, stau puțin pînă rumegă oile și pleacă din nou cu
turma la pășune. La ujină se întorc pentru mulsoarea de seară după
care păcurarii mănîncă puțin apoi se întorc din nou cu turmele la
pășune unde rămîn pînă la căderea nopții. Seara tîrziu se întorc la
mutare cu oile sătule, se așează și ei la cină, pregătesc împreună cu
8 Informatori : George Androne, Năsăud, 72 ani ; Ion Nistor-Largu, Năsăud, 100 ani
în 1963 ; Toader Nistor, Năsăud, 75 ani ; Toader Rulean, Năsăud, 73 ani ; Todor Clapău,
Rebrișoara, 70 ani ; George Sîngeorzan, Rebrișoara, 70 ani ; Ironim Torni, Ilva Mare, 56 ani ;
Goerge Ani, Năsăud, 46 ani și Rodovica Burduhos, Rebrișoara, 65 ani.
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Fig. 2 — Plan ele stînă

1) seciul oilor, 2) mutare (colibă), 3) troacă,
4) grivală (crivală), 5) comarnic, 6) strungă,
7) furci, 8) răzlogi.

baciul uneltele pentru a doua zi iar unii se aștern pe povești și glume
pînă noaptea tîrziu în timp ce alții merg direct să se culce în colibele
din vecinătatea oilor. în mutare sau „tîrlă“, cum se mai numește clădi
rea stînii, doarme numai baciul, ajutorul lui și strungașul.
La ujină, dacă caprele se întorc înaintea oilor, atunci păcurarii
rămași la mutare au datoria de a le mulge și de a pregăti focurile la
colibele unde dorm păcurarii.
Este interesant să amintim faptul că păcurarii (fig. 4), atît cei care
pleacă cu turma la pășune, cît și cei ce rămîn la mutare, conversează
foarte puțin între ei iar munca nu o fac în comun ci fiecare are de
rezolvat cîte o problemă precisă și bine definită pe care numai baciul o
controlează. Spun bătrînii că erau înainte baci care făceau controale
30 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Fig. 3 — Turmă de oi la pășune

păcurarilor în pășune, iar cînd găsea pe cîte unul dormind ori făcînd
altceva decît trebuia să facă, îl bătea cu bîta pînă abia se mai mișca.
Cei plecați cu oile pe pășune foarte rar mai fluieră unul la altul și
atunci cînd o fac, înseamnă că s-a întîmplat ceva deosebit, ei mai tot
timpul cîntă din fluier, întoarnă oile, împistresc „pătrări“ (gravează bîta
ciobănească) etc.
Pe timpul toamnei cînd oile sînt aduse din nou în hotarul comune
lor, activitatea păcurarilor se mai simplifică prin aceea că nu se mai
fac trei mulsori ci numai două, una dimineața și una seara. Acum păcu
rarii participă mai activ la munca bacilor „împreunînd“ laptele de seara
cu cel de dimineață și ,,adăpîndu-l“ pentru că toamna este mai gros sau
fierbîndu-1 (fig. 5) pînă se elimină apa etc. Aceia care pleacă cu oile
la păscut nu se mai întorc la mutare pînă seara și își iau hrană rece în
„tăști“ (un fel de trăisti din piele) rămînînd toată ziua cu oile. Munca
la stînă în această perioadă este mai ușoară pentru că proprietarii de
oi vin și ajută la prepararea laptelui acru, fiecare făcîndu-și atîta cît
îi trebuie de la oile lui.
Iarna cînd oile sînt duse pentru iernare în zonele de fînațe de la
poalele muntelui, din cei șapte sau opt păcurari se alege unul sau doi
mai destoinici care să rămînă cu oile la iernat. Acestora le revin nume
roase sarcini pentru buna îngrijire a oilor și buna gospodărire a locului
pentru iernat. Ziua începe cu călcatul „turistei“ (se calcă zăpada în
locul unde se dă mîncare la oi) care se mută tot la două zile pentru a
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Fig. 4 — Păcurar în costum specific zonei Năsăudului

nu se mocirli locul, apoi păcurarul ia finul în furcă și merge înaintea
oilor pînă la locul stabilit pentru mîncare punîndu-1 în mai multe gră
mezi mici pentru a evita îmbulzeala la mîncare. Tot timpul cît oile sînt
pe turiște și mănîncă, păcurarul stă între ele pentru că — așa cum
spun localnicii ■— „amu să țîpă lupu intre oi“. Unii păcurari mai gospo
dari obișnuiesc să calce turiște pe terenurile mai slabe pentru a se
îngrășa locul. După ce oile consumă finul, păcurarul le duce la „halauă“
(loc amenajat pentru adăpat) să le adape apoi se întoarce cu ele pe
turiște unde stau pînă seara. Pînă la o altă mîncare de fîn, păcurarul
mai dă oilor frunze din frunzarele (fig. 6) ce le construiesc sătenii de
vara din crengi de stejar sau „acăț“ (salcîm). Dacă iarna este mai slabă,
cu puțină zăpadă, păcurarii duc oile la jir, la cetină de brad și rug de
mure. Unde sînt capre, unul din păcurari merge zilnic cu ele la pădure.
Cînd se apropie timpul de fătare al oilor, păcurarii pregătesc „lujnice“
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Fig. 5 — Obiecte folosite la stînă

Fig. 6. — Mertuci adunați la pregătirea frunzarelor pentru iernatul oilor.
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(torțe) din rășină de brad ori felinare pentru a sta între oi pe timpul
fătării și a le ajuta sau pentru a separa oile fătate și a duce mieii la
căldură pentru a nu îngheța. Acum păcurarii au ocazia să mai schimbe
cîte o vorbă cu cite un sătean care vine să-i ajute. în restul iernii este
singur, se gospodărește și îngrijește de oi tot singur. Unii păcurari în
timpul iernii croiesc schelete pentru care, căruțe, fac linguri, cozi de
furci, coase, furci de tors etc.
în continuare să vedem cîteva aspecte ale vieții spirituale a păcu
rarului, legate de viața sa socială, de munca și activitățile sale. Viața
singuratică pe care o duce îl determină pe păcurar să simtă nevoia de
a se manifesta din punct de vedere spiritual într-un fel oarecum deosebit
de ceilalți locuitori ai satului. Cînd se află cu oile la pășune, dar mai
ales seara cînd își termină toate treburile pe lingă stînă, el își alină
singurătatea cu doine cîntate din fluier, trîmbițe sau bucium. Cînd se
află în pășune numai cu oile, păcurarul nu ia legătura nici măcar cu
ceilalți păcurari creindu-și singur cadrul de manifestare. Seara cînd se
întîlnesc la stînă toți, se așează în jurul focului și încep să-și poves
tească necazurile, bucuriile iar unii creează tot felul de povești despre
oi sau spun altele cu zîne și țiganii care se mai rătăcesc pe la stîni: își
spun ghicitori, sau strigă și joacă ori își bat joc de cîte unul care este
mai slab în timp ce tinerii coboară în satele apropiate la fete, făgădău
(crîșmă) sau la joc.
Bătrîna Burduhos Rodovica din Rebrișoara spunea că „cei mai
mulți păcurari îs mutalăi“ deoarece „nu să știu petrece ca alți bărbați
din sat; dacă vin la joc stau mai mult pe marjină, nu pre jioacă, mai
mult să țin de glăjîle de jinars (sticle cu țuică) deșî fetile abge așteaptă
să le ieie, că o samă îs mîndrii, roș în obrază (față)“. Tot informatoarea
spunea că cei mai mulți păcurari ajungeau feciori bătrîni dacă nu se
lega vreo fată de ei iar cînd se însurau, cei mai mulți luau fete bătrîne
ori vreo văduvă.
Vom aminti și faptul că păcurarii, atunci cînd au posibilitatea de
a se manifesta din punct de vedere spiritual, sînt obsedați de credințele
și povestirile bătrînilor transmise din generație în generație, pe care
uneori ei le mai îmbogățesc și le transpun pe seama unuia sau altuia
adaptîndu-le la viața lor de astăzi. Referitor la acestea, amintim faptul
că și sătenilor cu care vin în contact păcurarii le place să audă pove
stiri despre zîne sau pățanii ale unor păcurari etc. De aici se poate vedea
că modul de viață al păcurarilor influențează asupra celui al sătenilor
și invers, deși prea puțin vin în contact unii cu alții și prea puține sînt
acțiunile lor colective. Din aceasta rezultă că păcurarul nu este rupt
total de viața socială și spirituală a satului.
Aproape toate creațiile, cîntecele, jocurile (se joacă în cuțite, se dau
„în trînta“, „popa în cîrlige“, de-a „untu în gaură“ etc.) sînt influențate
de viața singuratecă a păcurarului și subliniază caracterul dîrz al ace
stor oameni, puterea fizică, vioiciunea, sănătatea și ingeniozitatea lor,
toate transpuse în scopul de a rezolva probleme specifice de viața
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socială și spirituală într-o colectivitate foarte restrînsă, aproape de
unul singur.
Subliniind aceste cîteva aspecte ale vieții păcurarului în țara Năsăudului, ne-am putut da seama de specificul acestei profesiuni, de abilita
tea și caracterul omului care o practică pentru a-și cîștiga cele necesare
traiului său și al familiei sale. Am văzut aspecte ale puținelor relații
pe care le are păcurarul cu comunitatea sătească — cînd le are —-, cum
se manifestă el și comunitatea în astfel de împrejurări. Specificul acestei
munci se mai păstrează deși în timpul din urmă, după cum am mai
arătat, au intervenit numeroase schimbări în activitățile și munca
păcurarilor, în viața spirituală a lor, în relațiile mai dese cu sătenii, prin
pătrunderea tot mai mare a elementelor de civilizație modernă în viața
satelor. Specificul acestei munci sau profesiuni constă tocmai în faptul
de a ști să-ți organizezi viața, activitatea și munca în singurătate, într-un
colectiv restrîns din multe puncte de vedere, lucru pe care păcurarul
îl face, atît timp cît profesează această meserie sau ocupație, renunțînd
la multe înlesniri ale vieții sociale și spirituale pe care le are oricare alt
membru al societății.
Fără a avea pretenția unei analize a particularităților vieții ciobă
nești din toate punctele de vedere, am încercat să scoatem în evidență
anumite aspecte ale vieții și manifestărilor lor spirituale, care îl deose
besc într-o măsură oarecare pe păcurar de ceilalți membri ai comunității
satelor.

Ion Nistor
QUELQUES ASPECTS DE LA VIE SOCIALE ET SPIRITUELLE DU
BERGER DU PAYS DE NÄSÄUD
Résumée

Les Roumains de la vallée du Someșul Mare apparaissent dans les
sources historiques comme paysans libres, établis sur leurs propriétés
privées. L’occupation du berger dans cette zone ethnographique a occupé
une place principale à coté de l’agriculture et de l’artisanat, a été et est
encore une des sources principales pour la nouriture, les vêtements et la
vie spirituelle des collectivités paysannes.
Le berger est considéré un bon artisan du village, c’est une honneur
d’être berger plusieurs années de suite. Il mène une vie absolument dif
férente des autres habitants, tout d’abord eu ce qui concerne la nourriture,
les vêtements, ses relation sociales, ses ocupation, ses manifestations
spirituelles, enfin toute son existence sociale diffère de celle de ses sem
blables.
Il est bien de mettre en évidence quelques particularités de la vie du
berger et en même temps son assimilation dans la vie sociale et spiritu
elle de la communauté dont il fait quand meme partie.
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LA LISTE DES ILLUSTRATION
Fig. 1 — „Mertuci“ (petits proprietaires des moutons) à la mesure des moutons.
Fig. 2 — Plan d’une bergerie

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1) „seciul“ (l’interiur d’etable) des moutons, 2) „mutare, — colibă, tîrlă“,
(abris pour l’hommes), 3) „troacă“ (vase en bois), 4) „grivală, — crivalä“
— support pour le sel), 5) „comarnic“ (construction simple pour depositer
la fromage), 6) le bercail, 7) les fourches, 8) „răslogi“ (des bois pour
confectioner l’etable).
3 — Troupeau des moutons à’pâturage
4 — Berger en costume spécifique de la zone de Năsăud
5. — Des objets employée dans la bergerie
6. — „Mertuei“ groupes à le preparation des fauillées pour hiverner les moutons.
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CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA FUNCȚIEI COLINDELOR
Colindatul este un obicei străvechi și constă în a ura la începutul
anului prosperitate, bogăție, sănătate, îndeplinirea dorințelor, dar mai
cu seamă rod în grîne, fiind în bună măsură un rit agrar menit să aducă
belșugul holdelor. Se consideră că sărbătoarea pe care o însoțește repro
duce datina păgînă a cultului soarelui, în forma mithriacismului, religie
adoptată de romani și foarte răspîndită pe teritoriul patriei noastre1.
Originea colindatului se explică prin concepția de natură magică a efi
cienței cuvîntului în anume împrejurări. Astfel, un rol deosebit a jucat
magia primei zile sau magia unui grup de zile, care vizează o perioadă
de timp ce începea cu ele. Omul lega zilele Anului Nou de perioada urmă
toare și de procesele de muncă ce vor avea loc în cadrul ei, iar cu ajuto
rul colindatului căuta să acționeze în mod activ asupra lumii înconjură
toare2. în concepția străveche „calendarul nu este decît o înșiruire de
timpuri bune și rele în care sărbătorile marchează momentele critice ale
timpului. Fiecare mare sărbătoare a anului inaugurează o epocă ce stă
sub influența acelei sărbători. [. . .] Anul Nou este începutul unei pe
rioade de timp. Pentru mentalitatea magică acest început, prima zi din
an, cuprinde în sine în mod virtual toate posibilitățile anului ce ur
mează“3.
Valoarea de rit agrar a colindatului, ca obicei de început de an, este
reliefată de numeroase practici caracteristice. Astfel, în Hunedoara s-a
păstrat părerea „că oamenii primesc ceata de colindători, «că dacă-i lasă,
zice că se face grîu». [. . .] Semnificația de promovare a vegetației, în
deosebi a griului, apare și în alte practici de Crăciun. Prin unele părți ale
Transilvaniei, cenușa bușteanului care arde în noaptea Crăciunului —
numită pe alocuri năclad — e împrăștiată prin grădini pentru a promova
1P. Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români și slavi. Contri
buție la studiul mitologiei creștine din Orientul Europei, Iași, 1931, extras din Arhiva,
XXXVIII, p. 26 ș.u. ; Al. Rosetti, Colindele religioase la români, extras din Analele Academiei
Române, seria Il-a, tom. XL, Memoriile secțiunii literare, Buc., 1920, p. 1—2.
2 V. I. C i c e r o v. Perioada de iarnă a calendarului rus, trad., p. 102.
3Gli. Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munții Apuseni, 1945, p. 37.
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rodirea lor. în Țara Moților, colindele — fîșii de lemn de pe bețele pițărăilor — sînt aruncate la sfîrșitul colindatului prin grădini, cu convinge
rea că «pomul va face fructe mai bune»“4. Numeroase atestări ale acestei
funcții apar în legătură cu colacul de Crăciun; dintre ele menționăm
credința în rolul său de „promovare a fructificării atît la plante cît și
la animale, pe baza principiului magiei prin contact. Ca atare, colacul de
Crăciun «să ține pintru rod, să bagă-n grîu ori în cucuruzu hăl de-1 sameni, ca să rodească mai bine»“5. In Valea Anilor-Mehedinți, vătafii um
blă din casă în casă cu colindețele (bețe de salcîm cojite, legate în coaje
și puse la fum) și urează (în terminologia locală „vrăjesc“) belșug în gos
podărie. După terminarea urării lovesc cu bețele în grindă pentru „a creș
te grîul“. Gospodina iese afară și dă colaci la colindători. „în ciurelul
[s. a.] sau tîrna în care au fost puși colindeții (colaci în formă de opt)
s-au mai pus dinainte și tot felul de semințe ca: grîu, porumb, ovăs, lin
te, meiu, fasole etc. și în momentul în care colindătorii ies din curte
[. . .] se aruncă peste ei semințe“ pentru ca „gospodarul în anul ce vine
să aibă parte din belșug de toate aceste semințe“6. Există apoi credința
că spre Ajunul Crăciunului este bine ca agricultorii să se gîndească îa
păpușoi pentru a-1 visa. Cum îl vor visa, așa va fi peste an. Tot în Ajun,
unele femei se scoală înainte de răsăritul soarelui și aruncă spre răsărit
mîncarea păsărilor de curte, socotind că astfel ele nu vor mînca semănă
turile din grădină7. Un obicei asemănător a fost menționat la semănat și
constă în aruncarea primului pumn de grîu cu ochii închiși, zicînd că
este grîul păsărilor, pentru ca acestea să nu vadă holda8. în noaptea de
Crăciun au loc numeroase vrăji și farmece pentru cele mai variate sco
puri, se ursesc destinele lumii pentru anul următor. în dimineața zilei
de Crăciun se desfășoară practici magice gospodărești în legătură cu bu
nul mers al treburilor cîmpenești, al familiei, vitelor, albinelor9.
Dintre obiceiurile de iarnă plugușorul este unul care are evidente
funcții agrare. între acest poem pe tema cultivării griului și povestea cu
nunii din zona Năsăudului există asemănări atît de izbitoare încît s-a
afirmat că cele două specii reprezintă același text cu funcții și date de
practicare diferite10. Plugușorul are, de asemenea, numeroase înrudiri
cu colindele și cu mulțămita colacului la colindat11. în documentata
sa monografie închinată cîntecelor de seceriș din Țara Oltului și intitu
lată Dealul Mohului, Ion Ionică stabilește numeroase relații între moti
4 O. Bîrlea, Colindatul în Transilvania, în Anuarul Muzeului etnografic al Transil
vaniei pe anii 1965—1967, Cluj, 1969, p. 297.
5 Ibid., p. 298.
’Ion Popescu, Obiceiuri de Crăciun din Valea Anilor jud. Mehedinți, în Culegă
torul. Buletinul Arhivei etnografico-folclorice a Muzeului etnografic din Cluj, I (1933), nr. 1,
p. 56-58.
’ T. Pamfile, Crăciunul, Buc., 1914, p. 21.
8 V. B u t u r ă. Credințe în legătură cu cultivarea griului la românii din Transilvania,
în Sociologie românească, II (1937), nr. 7 — 8, p. 360.
0 P. Car aman, lucr. cit., p. 64.
10 D. Pop, Plugușorul în Transilvania, în Rev. fold., V (1960), nr. 1—2, p. 114—131.
11 Ibid.
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vele necesare acestor cîntece și unele colinde. Referindu-se la motivul
buzduganului din cîntecele de seceriș, autorul consideră, îndreptățit, că
,,e o temă de cerere în căsătorie, a cărei legătură cu ritul agrar rămîne de
lămurit, dar care mai ridică și o altă problemă, aceea a corespondenței
de conținut între colindă și o seamă de formule orale rituale. E vorba aci
de o migrare a colindelor dintr-o zonă care le e proprie, în altele unde
ar fi adaptate diferitelor rituale? Ori există o altă unitate originară a
colindelor și termenul însuși rămîne de precizat?“12. Problema a fost re
luată și adîncită prin demonstrații suplimentare într-o cercetare mai re
centă13. Pornind de la un material faptic de netăgăduit, autorii sînt preo
cupați de migrarea motivelor de la colindă la cîntecul de seceriș sau
invers.
Există, pe de altă parte, tendința de a se explica marea varietate a
tipurilor de colinde profane prin contopirea în acestea, în decursul vea
curilor, a altor categorii ale folclorului obiceiurilor, după ce obiceiurile
respective și-au pierdut caracterul de sine stătător. Astfel, s-au căutat
legături între colinde și cîntecele de șezătoare sau cele de nuntă. Ținînd
seama de funcția fundamentală a colindelor, aceea de urare, de prezicere,
credem că problema raporturilor dintre ele și alte genuri ale poeziei
obiceiurilor poate fi pusă și în alți termeni, fără a uita nici un moment
că în evoluția folclorului raporturile dintre genuri au fost extrem de
complexe și că nu se pot formula păreri exclusiviste.
în esența lor colindele profane pun în lumină funcția străveche a co
lindatului și înfățișează diferite stări ipotetice cu intenția ca ele să se în
făptuiască la cei urați în anul ce vine. Această urare se realizează aproa
pe totdeauna la modul fabulos, indirect. Cheia înțelegerii conținutului lor
rezidă în descifrarea valorii simbolurilor. Fără îndoială că unele imagini
de colind sînt vechi formule rituale sau ceremoniale, ajunse prin cize
lare îndelungată la o mare desăvîrșire. Or, această simbolică a imaginilor
din colindul laic vizează tocmai aspectele fundamentale ale vieții omu
lui: sănătate, căsătorii fericite, prosperitate în gospodărie, recolte bogate,
proiectînd așadar, din momentul atît de propice al începutului de an,
toate cele dorite. Cum momentele din viața omului sau cele calendaris
tice vizate de colind, cunosc ele însele ample obiceiuri de sine stătătoare,
este firesc să existe între acestea și colind mai mult decît imagini poetice
comune. Marea vechime a poeziei obiceiurilor a dus la cristalizarea unor
imagini cu profunde valori simbolice generalizatoare, care exprimau în
grad înalt sufletul uman. Așadar, ceea ce era valabil pentru orația de
nuntă era valabil și pentru colindul de pețit; imaginile cîntecelor de se
ceriș, ca expresie a dorinței de influențare pe cale magică a bogăției re
coltei șl de asigurare — după J. Frazer — a permanenței rodului viu, erau
suficiente pentru urmărirea acelorași scopuri la început de an. Ca ur
12 Ion Ionică, Dealul Mohului, Ceremonia agrară a cununii în Tara Oltului, Buc.,
1943, p. 160-161. _
13 D. P o p, între cîntecele de secere si colinde, în Folclor literar, II, Timișoara, 1968,
p. 185-191.
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mare, unele motive și imagini au fost comune colindului și diverselor ge
nuri ale obiceiurilor. Faptul că o parte a acestora se găsește astăzi numai
în colind este explicabil prin marea vitalitate a genului, spre deosebire
de alte obiceiuri care au dispărut sau și-au redus amploarea. Dar această
păstrare nu înseamnă neapărat, în toate cazurile, o migrare a motivelor;
ea poate rezulta și dintr-o conservare a structurii colindelor în forme
apropiate de cele originare, genului fiindu-i proprii, prin funcțiile sale,
teme eterogene, legate de toate aspectele esențiale ale existenței umane.
Pentru că niciodată colindul n-a fost unitar tematic, asemenea altor ge
nuri ale folclorului obiceiurilor, ci unitar prin funcția sa de urare și
prin stil.
Marea vitalitate a colindelor laice nu trebuie înțeleasă însă ca o
situație de excepție a acestora în folclorul obiceiurilor. Și în cadrul lor
au acționat variate tendințe, nu o dată cu sensuri contrarii. Referindu-se
la învățarea de către colindători a unor cuvinte neînțelese numai pentru
a nu modifica textul colindelor, fapt ce ar avea ca urmare, după
mentalitatea populară, pierderea eficienței, Alexiu Viciu scria
următoarele: „Chiar prin vechimea lor, colindele au un aier de sfințenie
misterioasă. De aceea ori ce schimbare din colinde ar fi identică cu
o profanare“14. Paralel însă cu această tendință spre neschimbare a acțio
nat și una contrară, remarcată de P. Caraman: colindele „ ... au încetat
de mult a fi ceea ce au fost la obîrșie, — niște simple formule magice,
care urmăreau exclusiv anumite scopuri practice —, și au devenit cu
vremea adevărată poezie“15. Devenind poezie, au păstrat în imagini de
mare frumusețe poetică o parte a formulelor magice inițiale.
Pornind de la aceste constatări și de la funcția de rit agrar a unor
motive din colindele profane, credem a descifra în cadrul acestora nu nu
mai imagini comune cu poezia seceratului ci și cu aceea care însoțește
riturile de ploaie. în comuna Maieru, jud. Bistrița-Nasăud, în vreme de
secetă, se rostește următorul descîntec:
,,Coborît-a, coborît,
Coborît-a boul sfînt,
La fîntînă-n țarină,
Apă-n gură ș-o luat
Și țarina-o-nrourat,
Creșteți grîne

Pînă-n brînc,
Și săcări
Pînă subsuori,
Și ovese
Pînă-n mese“16.

Ispitiți de marea asemănare a textului cu unele colinde profane și
în egală măsură de lipsa unor informații privitoare la riturile de ploaie
în această zonă, am reluat cercetarea. Menționăm de la început că infor
matorul lui Iustin Ilieșu nu mai trăiește și că, după investigații stăruitoa
re, n-am găsit pe nimeni care să cunoască această variantă a ritului. Unii
14 Colinde din Ardeal, Buc., 1914, p. 9.
15 Ap. G. Breazul, Colindele . . . întâmpinare critică, p. 8.
16 Folclor din Transilvania, III, Buc., 1967, p. 325, culeg. Iustin Ilieșu, inf. Ionel Cărbune.
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informatori își aminteau că o știa cel anchetat de I. Ilieșu. Am găsit, în
schimb, destul de vii în memoria informatorilor, alte variante ale ritului
de ploaie. Reproducem una după Sîngeorzan Todosîia de 69 a., care o
știe de la „baba Procopoia“. Ritul se numește „descînt’ec pentru plpie“.
Se adunau la „Procopoia“, că era bolnavă pe pat, „9 femei griosă, cîn’ iera
sesetă vara, de nu ploua, și merg la apă să să scalde, la rîu. Una mere
cu cofă și c-on mănunti de grîu. Și să scălda-n apă, și lua apă->n cofă și
merg la hotar. Plecau dg-acasă cu gîndu’ la ploaie; cu acest gînd intra-n
apă. Și după ce-azunzgu la hotar una râmîne-n mnizloc cu cofa cu apa
și celelalte opt să-mpărță în patru cornuri de lume. Cg cu cofa stropfg.
păstă hotar, învîrfindu-să, și zîsg tot’e d'escînfecu“. Singura condiție
care se cerea femeilor era „să liie grpsă“. „Zîsg descînt’ecu’ de două-tri
nări, pînă găta apa din cofă. Mănuncu de grîu îl făsgm tomna cînd
seseram, îl puiîgm în pod după corn. D'in orise grîu; zîsgm că aiesta-1
lăsăm pentru sesetă vara. îl făsg o femgie, îl lega c-o țî’ de ață și-l
dusg acasă“. Practica nu se lega de o dată fixă și era executată de
femei, din inițiativa lor. Cînd strigau descîntecul se învîrteau roată. Iată
și textul:
,,Ploie, ploie mădenică,
Vină, vină liniștită
Și udă ogorăle
Să crească bucatele.
Hai, ploie, din seriu sfînt
Pînă la noi pă pămînt.
Și-naint’e le-o ieșit
Fata lui Iordan
C-on mănunc de grîu d'e an,
La fîntîna sgia sfîntă,
Unde tăț îngerii cîntă.
Și fata o alergat,
în zenunfi s-o aruncat
Mănuncu-n apă l-o băgat

Și păstă hotar o-mproșcat
Și din gură-a cuvîntat:
Crească spt’icu’ cît voinicu’
Crgșt’eț grîne
Pînă-n brîie,
Și ovgsă
Pînă-n mgsă,
Și săcara
Cît scara,
Mălăiuțu’
Ca brăduțu’,
Si să sie tot cu rod
Ca să crească pînă-n pod.“

„Aigstea le zîse igle pe hotar cînd împroșcat!“. „Fata lui Iordan
— spune informatoarea — iera fată d’e solomonar care purta vremiîile . . ,17. Am văzut io asta cu ploia cam cu șaizăsi d’e ani înainte.
După se-o murit bătrîiîile, nu mai fac. Dacă ar fase, ar ploua. Amu,
dacă să duc la hotar, măcar să să scald’e-n apă. Nu să pg duc“.
Aceeași variantă a obiceiului a fost descrisă și de Berendea Vic
toria în vîrstă de 50 a., care o cunoaște de la-bunicul soțului său.
La cele de mai sus adaugă observația: „Spuiîg că dacă să bagă femeile
17 Și în Munții Apuseni „solomonarii, după credința generală, sînt persoane care merg
călare pe balauri și poartă ploile și furtunile după bunul lor plac”, cf. Gh. Pavelescu, lucr.
cit., p. 29 ; vezi și I. Mușlea, O. Bîrlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele
lui B. P. Hașdeu, Buc., 1970, p. 480—483.
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grosă-n apă să sloboză seriu. Ș-amu zîc că să mai scaldă femei grpsă
să plpie.“ Descîntecul diferă de cel anterior:
Că noi amu om ara
Cu plug roș,
Ș-om grăpa
Cu grapă roșe
Cu colț roși
Și cu boi roși
S-ă răsară rodu’roș.“

„Haida ploie pe o^ore,
Și țarina ne-o stropgșfe,
Cu stropu’ mare cît bobu’,
Să rod’ească malaiu’,
C-amu tăit’e s-o uscat.
Haida ploie cu bulbusi
Și ne stropt’eșt’e prin lunsi,

Fiecare din aceste două informatoare, la o culegere făcută cu cîteva
luni înainte de a noastră18, au comunicat aceste descîntece în variante
foarte apropiate. Nu insistăm asupra diferențelor, deoarece au interes
secundar în problema pusă în discuție. Le semnalăm doar pentru a
sublinia relativa libertate pe care și-o îngăduie față de texte, fapt care
denotă, alături de alte aspecte, o fază de dispariție a obiceiului.
Reținem dintre acțiunile obiceiului stropitul cu apă, acțiune care
a intrat în descîntece ca imagine literară și este făcută de „cineva“
în prima și a doua variantă (Boul sfînt, respectiv fata lui Iordan,
solomonar care are puterea să poarte vremurile) sau direct de ploaie
în varianta a treia. Variantele a doua și a treia încep printr-o invocare
a ploii, atît de specifică genului. în toate variantele stropirea cu apă
urmărește bogăția recoltelor și faptul este general în poezia riturilor
de ploaie. Numeroase variante de paparudă cuprind imagini literare
foarte asemănătoare cu cele citate:
„ . . .ca să crească grînele,
Grînele,
secările
și meiul
și mălaiul. . .“19

sau:

,, . . .să să facă spicu
cît voinicu
și rodu
pînă-n podu;
cucuruzele
cît grădinile . . .“20

Aceleași scopuri se urmăresc prin practicarea caloianului21.
Imaginea stropirii cu apă, a rouratului și prouratului și acțiunea
ca atare, atît de frecvente în riturile de ploaie, au la bază magia prin
analogie. în afară de paparudă și caloian, menționăm acțiunea aceasta,
denumită cu o terminologie extrem de variată: udare, rourare, împrourare, împrăurat, împroorat, năprorît, ca practică frecventă la Sîngeorz.
Tot atunci, fetele string rouă și o păstrează pentru a o folosi ca leac
la diferite boli. în Munții Apuseni, în Ajunul Sf. Gheorghe, se face din
18 culeg. Andronesi Varvara.
19 S. FI. Marian, Sărbătorile la romani, III, p. 306.
20 Ibid., p. 318.
21 Ibid., p. 301. Informații extrem de prețioase despre dezlegarea ploii se găsesc în
I. Mușlea, O. Bîrlea, lucr. cit., p. 480—483.
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mlădițe verzi o stropitoare numită improor. A doua zi dimineața se
ia apă într-un vas și se merge pe la case pentru a stropi cu improorul
căsenii, vitele, casa, grajdurile2223
. Este incontestabil că pe baza multi
24
tudinii de practici legate de udatul cu apă au luat naștere imaginile
literare despre rourare și prourare și ele par a fi la origine rituri de
ploaie, iar în sens foarte general rituri de fertilitate. Chiar atunci cînd
se udă gospodăria și oamenii, ele au aceeași origine, deoarece de la
rodnicia holdelor se trece la prosperitatea gospodarilor și a gospodăriei,
pe baza aceleiași analogii magice.
Imaginea ploilor grele care ajută creșterii griului se întîlnește în
unele variante de plugușor — rit agrar prin excelență; cînd s-a sfîrșit
„aratul“ și „semănatul“:
„Iată mări că s-a pornit
Un vînt mare pe pămînt
Și ploi multe după vînt;

Pămîntul de-a răcorit
Și sămînța de-a-ncolțit. . ,“-3

Aceeași practică a udatului s-a păstrat în imagini literare din unele
variante ale mulțămitei la colac, în care se descriu muncile de la
semănatul griului pînă la coacerea colacilor:
„Și-a dat Dumnezău o ploie rară
Peste-a noastră țară.

Ploia-1 ploua,
Soarele-1 cocea . . .“2i

Alteori urarea îmbracă forma adresării directe, ca în acest descîntec
al colacului la turcă, din Ibănești—Gurghiu:
,, . . .Dă Doamne ploaie cu soare,
Să crească griul mare:
Paiul ca trestia;

Spicul ca vrabia;
Grăunțul ca mazărea . . .“25

Fragmentul face parte dintr-o mulțămită de tipul plugușorului și
se aseamănă pînă la identificare cu imagini din cîntecele de seceriș din
sudul Transilvaniei.
Udatul ca practică reală a fost consemnat și în obiceiul colindatului,
în Țara Loviștei „ceata de colindători mai umblă la Bobotează sau
Sf. Ion cu iordănitul [s. a.] pe la casele oamenilor. Aceeași ceată își
pregătește o căldărușă cu apă sfințită din ajun și cu pămătuf de busuioc
cu care pornesc la stropit prin sat. Obiceiul se întîlnește și mai spre
sud-est pe Valea Dîmboviței în satul Văleni, unde fetele, cînd colindă
în ajun de Anul Nou, poartă o căldărușă cu aghiazmă și busuioc cu
22 S. FI. Marian, lucr. cit., p. 277 — 280; vezi și Gh. F. Ciaușanu, Superstițiile
poporului român, Buc., 1914, p. 20.
23 Ion Cliișu și Alexandru Ter me n tu. Obiceiuri de Crăciun în comuna
Breaza de. Sus, jud. Prahova, în Culegătorul, I (1933), nr. 1, p. 68—69.
24 Ion Moldovan, Obiceiuri de Crăciun în com. Mihai Viteazul, jud. Turda, în
Culegătorul, I (1933), nr. 1, p. 52 — 53.
25 A. Viei u, lucr. cit., p. 192.
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care una din ele stropește pe cei din casă“26. Autorul presupune, nu
fără temei, că practica a existat și in Transilvania.
Dar atestările udatului ca practică în colindat sînt sărace fie dato
rită neajunsurilor investigațiilor de teren, fie datorită slăbirii și pierderii
semnificației sale inițiale. Că practica trebuie să fi fost altădată mai
răspîndită o dovedește frecvența și diversificarea imaginii în colinde,
mai ales în cele adresate gazdei27. Ea se realizează în poezia colindelor
ca acțiune a unor personaje mitologice, a colindătorilor înșiși sau a
porumbeilor (turturelelor) colindători. Una dintre aceste colinde a fost
culeasă de regretatul Ion Mușlea, din Certeze — Oaș:

,,Răsai, soare, domnul mare
Și-ncălzește lumg toată,
Să-m uimesc patru boieri,
Să-mni are și să-miii samine
Grîu roșiu de primăvară.
Di’n mnijlocu griului,
Ieste-o masă de mătasă
De ingeri împrejurată.
Dumnedzău din grai grăiește:

Haideți, voi sfinți, după mine,
Pînă la ceia gredină,
D'în grădină-i o fîntînă,
Apă bună să luăm,
Să stropchim, să rourăm,
Să dăm roadă grîielor
Și mana zielor.
Rămîi gazdă vesel bun,
C-ai ajuns sfîntu’ Crăciun“28.

O altă variantă, culeasă din Valea Mureșului de jos, cuprinde
aceeași imagine a rouratului holdelor:

.,Scoală, scoală, gazdă mare,
Florile d-albe
Și te du cu plugu-afară
Și tot ară pînă-n seară
La capul drumului mare
lua fîntîna cu trei izvoare
Dumnezeu pe-acolo sboară
Și pășește prin răzoare

Apă-n gură a luat
De-arătură s-a-ndurat
Holdele a rourat
Și din gură-a cuvin tat:
Creșteți grîne pînă-n brine
Și ovese cît de dese
Și secări pin’ la subțiori
Și porumbii pin’ la grindă“29,

sau una din Tușin—Cojocna30, în legătură cu melodia căreia culegătorul
spune că „este mai mult o doină“. Aici gazda este invitat să se scoale,
să prindă boii la tînjală și să are într-un loc anume, unde este:

„Fîntînă cu trei izvoare
Dumnezeu pe-acol scoboare,
Apă-n gură ș-a luatu,
Holdele le-a rouratu,
Și din gur-a cuvîntatu:

Creșteți grîne pînă-n brine
Și săcări pînă-n subsuori,
Și ovese cît de dese
Și alac pin’ după cap“.

26 O. B îrle a, lucr. cit., p. 296.
27 Ibid., p. 296.
28 Cercetări folclorice în Țara Oașuhii, în Anuarul arhivei de folclor, I (1932), p. 178.
29 M. P o p. Curs de folclor, ms., p. 82.
"Sabin Drago i, 303 colinde, Craiova, 1930, p. 257 — 258.
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Două variante ale acestei colinde au fost culese de Alexiu Viciu,
una din Uroiul Săcuiesc, alta din Orășia de Mureș31. în amîndouă gazda
își scoală slugile să are pămîntul lîngă care se află o fîntînă unde
coboară Dumnezeu, bea apă rece, mănîncă un măr roșu și dă roadă
grînelor, fără a le stropi însă cu apă.
Colindele la care ne-am referit au un evident caracter profan, cu
toate că în cuprinsul lor au intrat elemente ale mitologiei creștine.
Asemănător cu situația din alte specii folclorice arhaice, și aici perso
najele mitologiei creștine s-au substituit altora precreștine, cu semnifi
cații adînci în fertilizare, suferind un amplu proces de laicizare, proces
în care protagoniștii creștini sînt eliberați de canoanele bisericești și
îmbracă veșmîntul mai larg și cu rădăcini mai adînci în mentalitatea
populară, al străvechilor lor înaintași. Un stadiu mai arhaic al acestei
imagini îl întîlnim în textul ritului de ploaie notat de Iustin Ilieșu și
citat de noi mai sus, dar și în o seamă de cîntece la secerat, majori
tatea din Valea superioară a Mureșului și Gurghiu. Varianta cea mai
completă din cele cunoscute nouă a fost culeasă din Solovăstru—Mureș
de Ilari on Cocișiu:
Apă-n buze ș-o luat
„D'e un-am făkut kununa
Și din korhi-o skuturat
D'e la loku ku holda
Țarina o rîurat
Multe klăi am sătșerat
Și Dumnezo rod o dat.
Mulfe kar-am înkărkat
D'e tri zile tă vinim
Tă ku sulu li-or lega
Tă prin grîie pînă-n brîie
Fași-or stogu kît kurt’ia
Și-n săkări păn subțiuori
Și kolaku kît masa
Și uoveză pînă-n mesă
Să-1 mănînșe jupîniasa
Să deie Dumnezău roadă
Ku zupînu alăturia.
In țarina dumnilorvoastră
Koborît-o, koborît
D'intr-o klaie, tri lădoaie
Koborît-o boul sfînt
D'intr-on snop mnierța-i la lok32
La fîntînă-n țarină
O altă variantă, tot din Solovăstru, a fost culeasă în 1967. Deși mai
redusă decît precedenta, ea păstrează imaginile esențiale, care se pare
că au avut altădată o semnificație rituală: descrierea rodului bogat al
grînelor și udatul țarinii de către Boul sfînt33. Se pare că aceste va31 Lucr. cit., p. 27, 28. Alte colinde se reduc doar la imaginea rouratului pentru a da
roadă țarinilor: ,,La capu pămîntului/ Este-o fîntîniță rece / Dumnezeu s-o scoborît,/ Apă-n
buze și-o luat, / Țarina o răurat./ Roade-n grîie o lăsat,/ Roade-n grîie pînă-n brîie / Și săcări
pînă-n subsuoare,/ Și ălac pîn după cap / Și ovese pînă-n mese” (din Curticap, Mureș—Turda)
cf. Béla Bartok, Ethnomusicologische Schriften. Faksimile-Nachdrucke, IV, Melodien der
Rumänischen Colinde, Budapest, 1968, p. 227, text 78 a; ,,I.a capu pămîntului / Este-o rece
fîntîniță. / Dumnezeu s-o coborît,/ Măr de d-aur și-o-mbucat,/ Roade-n grîie și-o lăsat,/ Roade-n
grîie pînă-n brîie / Și săcări pînă-n subsuoare / Și ovese cît de dese / Și ălace cum s-or face”
(din Micești, Mureș—Turda), cf. Ibid., p. 227—228, text 78 b.
32 Arh. I.E.F., fg. 7121 a, „De cunună”, inf. Sărbănuț Marișca, Moldovean Iulia, 11.
IX. 1938. Textul a fost copiat de tov. L. Dubău pentru Arhiva de folclor din Cluj, de
unde l-am preluat.
33 Arh. folcl. Cluj, mg. 1517 h, inf. Șerbănuț Maria, 57 a., cul. V. Medan, E. Petruțiu,
16. IV. 1967.
3J — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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riante ale cîntecelor de secerat reprezintă o fază intermediară între
stadiul arhaic al imaginii și cel influențat de creștinism deoarece prota
goniștii celor două stadii (Boul sfînt și Dumnezeu) apar în cuplu pentru
a uda țarinile și a le da rod. O variantă sugestivă pentru același stadiu
a publicat Béla Bartok:
„Coborît-o coborît
Boul cel sfînt pe pămînt
La fîntînă-n țarina.
Apă-n buză și-o luat,
Țarina a răurat.
Cînd deschizi tu sfînta mînă,

Țarina de toate-i plină;
Cînd tu vrei și poruncești,
Toate uști și vestejești;
Cînd întorni tu sfînta față,
Toate-s pline de dulceață“34.

Boul (taurul) apare frecvent în riturile de fertilitate ale diferitelor
popoare din cele mai vechi timpuri și urme ale credințelor legate de
el se găsesc în obiceiurile românești.
în alte variante ale cîntecului de secere din valea de sus a Mure
șului Boul sfînt ca simbol al fertilității a dispărut. în locul său apar
numai personaje ale mitologiei creștine35. Prezența imaginii în forme
aproape identice în riturile de ploaie, în poezia seceratului și în colin
dele agrare, uneori cu substituirea protagoniștilor, alteori cu prezen
tarea lor în cupluri în care se completează unul pe altul, dar totdeauna
fără alterarea semnificațiilor originare, dovedește marea ei vechime și
rostul ei străvechi de promovare a belșugului holdelor.
Imaginea colindătorilor sau a porumbeilor colindători care rourează
curțile și pe gazdă, imagine mult mai frecventă în colinde decît cea
precedentă, credem că poate fi pusă, de asemenea, în relație cu riturile
de ploaie. Funcția ei nu mai este atît de explicit legată de riturile
agrare. Aproape fără excepție porumbeii, mai rar turturelele sau rîndunicile, rourează pentru a trezi gazdele. Știut este însă că, în con
cepția tradițională, gazdelor nu le este permis să doarmă în noaptea
Crăciunului, sau cel puțin pe durata colindatului, așadar rouratul cu
scopul trezirii rămîne fără obiect. Poate că, pe de o parte, imaginea
și-a pierdut sensul inițial de rit de ploaie, iar, pe de altă parte, oamenii
n-au mai respectat cu rigurozitate interdicția de a dormi în noaptea
34 Rumanian Folk Music, III, Edited by Benjamin Suchoff, The Hague, 1967, p. 266
(548), (din Idicel—Mureș). în colindul de plecare sau de încheiere din unele sate din Țara
Loviștei (Perișani și Mlăceni) „este invocat Boul negru să vină pentru începutul muncilor
agricole (arat, semănat, săditul pomilor, «sleirea fîntînilor »), iar final cu o urare de belșug
a grînelor : «Eir-ar în fir ca trestia,/ La vîrfuri mărgăritari »” (cf. Constantin Molianu, Obiceiul
colindatului în Țara Loviștei, II, în R.E.F., 15 (1970), nr. 4, p. 296).
35 B. Bartok, Rumanian . . ., p. 265 (546) din Ripa de Sus ; p. 266 (548) din Orșova ;
Arh. folcl. Cluj, mg. 1465 k, din Orșova, inf. Blaj Carolina, 57 a., cul. V. Medan, I,. Dubău,
23. II. 1967 ,(numai imaginea udatului și a menirii creșterii holdelor) ; mg. 1469 m. Orșova,
Inf. Chiorean Ana, 66 a. + grup, cul. V. Medan, L. Dubău, 26. II. 1967, (udatul, menirea
creșterii holdelor, bogăția recoltelor) ; mg. 1466 d, Orșova— Pădure, inf. Moldovan Maria, 54 a.,,
cul. V. Medan, L. Dubău, 24. II. 1967, (bogăția grînelor, udatul, menirea) ; mg. 1509 e,
Ibănești—Pădure, inf. Ciocan Carolina, 78 a., cul. D. Pop, V. Medan, L. Dubău (bogăția,
holdelor, udarea, menirea).
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Crăciunului, ceea ce a putut duce la combinarea acestor elemente și la
schimbarea funcției imaginii. Dată fiind funcția colindelor de a ura prin
simboluri, credem că imaginea nu trebuie înțeleasă ad litteram, în
forma pe care i-o cunoaștem astăzi, după ce semnificația ei străveche
s-a pierdut. Aceasta cu atît mai mult cu cît este frecventă în colinde
cu evident caracter de rit agrar.
în colinda Zori de zori din colecția lui Viciu (p. 35—36) gazda este
poftită să se veselească pentru că îi vin junii buni colindători, „d’uspăcioii lui Crăciun“ celui bătrîn, care-i însoțește. După descrierea fabu
loasă a veșmîntului său mohorît, Crăciun îi îndeamnă să vină lin, ase
meni soarelui, să sară în grădină, unde vor găsi o stupină și o fîntînă:
,,Apă-n vedre veți lua,
Ca vara greu ploînd
Rupe-un fir de trandafir
Că mi-s sfinții adormiți
Și sfinții s-or deștepta
Și-un stropșor de busuioc
Și-mi veniți voi, junii buni,
Porțile vor descuia . . .'‘3l
Rourînd și prăurînd,
Analizînd această colindă în cursul de folclor și subliniind caracterul
ei de rit de fertilitate, prof. Mihai Pop remarcă pe bună dreptate că
„pentru cei care credeau altădată în valoarea magică a urării, această
poveste avea un sens precis, fiecare imagine reprezentînd poate nu
numai un simbol, ci chiar un act ritual“. în acest rit de fertilitate
„intervin elemente precise, cunoscute și din alte rituri agrare: stupina,
fîntîna, apa, firul de trandafir, stîlparul de busuioc, rouratul care aduce
ploaie grea de vară“. într-o altă variantă din aceeași colecție (p. 114—115)
flăcăii colindători sînt coborîți din planul mitic al cetei lui Crăciun în
planul real al cetelor obișnuite. Doi dintre ei, „cei dinapoi“, sar în
grădina cu stupină și cu fîntînă, rup fir de trandafir și „știblă“ de
busuioc, le udă în fîntînă, apoi rourează și prourează gazdele pentru a
le trezi.
înrudită cu imaginea la care ne-am referit este și aceea a porum
beilor colindători și n-ar fi exclus ca ea să fi avut aceeași funcție.
O cităm într-o variantă publicată de Tudor Pamfile:
„Mai departe de stobor,
Pietricele
Salt-un pîlc de porumbei
’n degețele
Și-mi săltară
Și mai sus că se-nălțară,
Și-mi sburară,
Pe stoborii curților,
Și mai sus că se-nălțară,
Și cu apă rourară
Printre nori s-amesticară,
Și cu pietrele sunară
Un domn bun se deșteptară . . ,“36
37.
Jos, mai jos că se lăsară
Luă apă-n gurișoară
36 Variante în A. Viciu, lucr. cit., p. 36. Aici imaginea udatului cu apă pare a trăda
semnificațiile sale arhaice :
. . Și veniți voi lin mai lin,/ Rind în rînd să ploae-n rînd / Ca
vara mai greu plouînd. .
Chiar dacă versul al doilea din fragmentul citat este mai greu
inteligibil, el pare a cuprinde ideea că udatul la colindat se face pentru ploi la vreme peste an.
37 Crăciunul
p. 97 — 98. Variante: Ibid., p. 98 — 99; I. G. Sbiera, Colinde, cîntece
de stea și urări la nunți, 1888, p. 6 ; S. Drăgoi, lucr. cit., p. 29 — 30, 71—72 ; N. Păsculescu
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Elementele pentru explicarea trecerii de la flăcăii colindători la po
rumbei se găsesc tot în poezia obiceiurilor de iarnă: gazda visează
porumbei și cheamă vecinii să-i dezlege visul:
„ . . .Din vîrfuț de măr
Doi goloni-porumbi-veniți
Nu-s goloni veniți
Că-s feciorii gazdii
Fire-ar sănătoși.. .“

sau:

„ . . .Din mijlocul mărului,
Cel stolaș de porumbași
Că-s feciorii gazdelor
Să-mi fie toți cu pace . . .“3B

Pentru caracterul de rit agrar pe care l-a putut avea altă dată metafora
porumbeilor colindători pledează unele variante care par să reprezinte
un stadiu intermediar. în acestea porumbeii rourează și prourează ase
menea flăcăilor colindători: după ce iau apă în gură, „gonțișoară în
gherișoară“ și curăță curtea, sînt îndemnați:

„ . . .Ci treceți în cea-i grădină
Și luați voi flori pă mînă
Și moiați în ce-i fîntînă

Și veniți înrăurîn’,
Răurîn’ și-mpreurîn’“*38
39.

Altă dată, e adevărat că în texte cu caracter mai compozit, imaginea
are o funcție mai explicit agrară: porumbeii colindători sînt îndemnați
să meargă în grădină, să ia flori și să vină rourîn „ ... Că vara-i ca
primăvara, / Să ieșim la cîmp afară .. ,“40. în Căbești—Bihor vremea
rea ce cade asupra colindătorilor flăcăi este o metaforă a porumbeilor:

„ . . .Dacă, gazdă, nu ne crezi,
Pleac-afară și he vezi,
Că sîntem cu haine verzi,
Și ne ploaie și ne ninge
Și ne bate vremè rè
Su’ streșina d-altuiè
Firë-aï, Doamne, iertător:

Nijï ne ploie, nijï ne ninge,
Numa ce s-o pogorît
Un pălcaș de porumbaș
Cu glăsuț de fecioraș.
Jos la mare s-o lăsat,
Cu t’etrile o d-arat
Cu mare o-ngărd’inat“41.

în ultimele trei variante la care ne-am referit porumbeii împrumută
atribuțiile feciorilor colindători la sărbătorile de iarnă. în ce condiții
au avut loc asemenea substituiri este greu de spus; ceea ce pare mai
Literatură populară românească, Buc., 1910, p. 60 — 61; G. Dem. Teodotescu, Poezii
populare române, Buc., 1885, p. 39—40; A. Viciu, lucr. cit., p. 35, 36—37; Folclor din Oltenia
și Muntenia, V, (col. Gr. Crețu), p. 66, 63—64, 64 — 65. Alegoria porumbeilor colindători
se întîlnește și în colindele „de-afară” din Tara I.oviștei (cf. Constantin Mohanu, lucr. cit.,
I, în R.E.F., 15 (1970), nr. 3, p. 227.
38 A. Frîncu și G. C andre a. Românii din Munții Apuseni (Moții), Buc., 1888,
p. 183 respectiv 189. Var. Gh. I. Neagu, Colinde din Ialomița, 1946, p. 13—14.
39 B. Bartok, Melodien ..., p. 226—227, (text 77 b, din Rîu de Mori—Hunedoara).
Griul revărsat pe masă în timpul colindatului este menționat în multe tipuri de colind din
Țara Doviștei (cf. Constantin Mohanu, lucr. cit., I, p. 225). Numai că este un rit agrar de
fertilitate și doar pe bază de analogie magică poate fi și rit de fecunditate.
19 Ibid., p. 225—226, text 77 a (din Nucșoara —Hunedoara)
« Ibid., p. 207-208, text 55 a.
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explicit păstrat din stratul mai arhaic este funcția agrară a actelor
rituale de odinioară: udatul, aratul și semănatul.
Relația imaginii cu riturile agrare este pusă în lumină și de
variantele ir care gazda vede pe casă un pîlc de porumbei și își în
deamnă soția să reverse peste masă grîu și să pună un vas cu apă,
colac și vadră de vin, că așa-i legea din bătrîni; dacă sînt cu adevărat
porumbei, vor veni să adune grîul și să bea apă, iar dacă sînt colin
dători, vor lua colacul și vinul4243
. Raportul acesta ni se pare a fi sus
ținut și de altă variantă. în case minunate dorm gazdele. Un stol de
porumbei vrea să le trezească. Pentru aceasta le cîntă la fereastră, apoi
se duc la mare, iau apă în aripi și rîurează, dar nu reușesc. Se duc
din nou la mare, iau pietre și „Cu petrele-mi grîndurară, / Mari boieri
mi se deșteaptă“. Faptul pare a sugera că funcția de trezire a rouratului este mai nouă deoarece nu este eficientă și că imaginea se poate
raporta la riturile agrare cu atît mai mult cu cît colinda se încheie
astfel:

,,Și-mi săltară
De-mi sburară,
Sus mai sus că se-nălțară,
C-un nor d-alb s-amestecară,
Jos mai jos că se lăsară
în jitnițele domni-ș buni.
Și-mi luară-n ciocurele
Grîurele de-aurele
Și-mi săltară

De-mi sburară,
Sus mai sus că se-nălțară
Jos mai jos că se lăsară,
Potriva divanului
Drept casele domni-ș buni,
Pă zăbrele de argințele
La ferești cu floricele,
Cu grîurele-m sămănară
Mari boieri se bucurară . . .“4Î.

Un asemenea context pune în evidență caracterul de rit agrar al ima
ginii rouratului cu atît mai mult cu cît, alături de ea, colindul citat
include și un alt rit agrar caracteristic sărbătorilor începutului de an:
semănatul.
în alte colinde udatul și rouratul are rostul de a determina veselia
gospodarilor și creșterea copiilor. într-o variantă din colecția lui S. Drăgoi
(p. 45), juni colindători, cînd sosesc, sar în grădină, rup cite un fir de
rosmarin și o cruce de busuioc pentru ca:

„Să mi-o-ntindă în fîntînă, Cei mai mici mai mari să crească, [s.n.j
Să mi-o apuce a roura.
Cei mai mari să vesălească“.
Pe baza aceleiași magii prin analogie, ceea ce este valabil pentru creș
terea holdelor rămîne valabil și pentru viața oamenilor. Acest sens pune
încă o dată în lumină caracterul de rit de fertilitate al imaginii, un rit
care vizează creșterea.
O funcție similară pare să fi avut imaginea ploilor grele care udă,
spală sau noroiesc luncile soarelui și fac să crească florile, culese apoi
48 G. Dem. Teodorescu, lucr. cit., p. 39.
43 A. Viciu, lucr. cit., p. 98 — 99.
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de fete pentru a-și împleti cunună, probabil în vederea viitoarelor căsă
torii. O cităm după Atanasie Marienescu:

„La luncile soarelui
Florile dalbe!
La fontana corbului,
Grele ploi că a ploiatu,

Luncile mi le-au spălatu,
Flori frumoase-au împupitu.
Fetele cum auziră
După flori se pogorîră . . ,“4445
.

Cercetătorii consideră că refrenul a putut avea altădată funcție de
marcă pentru caracterul individualizat al colindelor laice, că el a re
zumat într-un singur vers natura colindei și scopul urmărit prin ea.
O bună parte din refrenele colindelor noastre susține acest punct de
vedere. Studiul refrenelor și al unor imagini ne ajută la descifrarea
funcțiilor genului și la cunoașterea lor. Pornind de la această constatare,
credem că unele refrene au putut marca altădată funcția de rit de
ploaie a colindelor: „Rîurel de ploaie“ și „Rouriță roman“43.
în favoarea ipotezei noastre cu privire la existența unor colinde
rit de ploaie, prin care se încearcă, la început de an, deci la dată fixă,
să se determine pe cale magică venirea ploilor la vreme pentru obți
nerea recoltelor bogate, menționăm și faptul că riturile de ploaie nu se
practicau peste tot numai în vreme de secetă. în cuprinsul ariei lor de
răspîndire existau zone unde ele au avut loc la dată fixă, primăvara,
cu același scop preventiv pe care îl puteau avea și la sărbătorile de
iarnă46. Se consideră că practicarea lor ori de cîte ori e secetă reprezintă
o fază evolutivă mai nouă. Nu este exclus însă ca unul și același obicei
agrar dintr-o anumită categorie, în care intră și riturile de ploaie, să
fi avut mai multe prilejuri de manifestare. Credem că ele s-au practicat
cu rol preventiv în momentele critice ale timpului, cînd oamenii cre
deau că pot influența pe cale magică timpul pe care aceste momente
îl deschid. Astfel, numeroase rituri agrare au avut loc la sărbătorile de
iarnă, cînd se putea influența mersul vremii și bogăția recoltelor în
anul care începe cu aceste sărbători. Cu același scop preventiv se
practicau riturile de ploaie la date fixe primăvara, urmărindu-se provo
carea ploilor la vreme pentru perioada de vegetație care începe acum,
în acest sens, n-ar fi exclus ca obiceiurile practicate la anumite date
primăvara să fie rămășițe ale sărbătoririi Anului Nou în acest anotimp.
Mentalitatea populară a păstrat ideea legării lor de anumite zile, cu
vremea, în funcție de evoluția concepțiilor umane, altele decît cele în
care se serba începutul de an primăvara. înafară de practicarea cu rol
44 Poesia popurala. Colinde, Pesta, 1859, p. 118—119. Variante: A. Viciu, lucr. cit.,
p. 124-125, 169; S. Drăgoi, lucr. cit., p. 215, 216-217, 218-219; B. Bartok, Melodien...,
p. 173 — 174, text 30 (Ghelar —Hunedoara). în ultima variantă sensul nupțial este explicit
exprimat.
45 Primul refren citat este din Andrei Bîrseanu, Cincizeci de colinde. Brașov, 1890, iar
al doilea din colecția noastră ms. din zona Lăpușului.
48 Istoria literaturii române, I, 1964, p. 31. Paparuda se practică în unele locuri în marțea
celei de a treia săptămîni după Paști, iar caloianul marțea sau joia celei de a cincea săptă
mâni după aceeași sărbătoare.
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preventiv, legată de date fixe, obiceiurile agrare și poezia care le înso
țește aveau loc în momente concrete, nestabile, impuse de mersul vremii
sau de etapele muncilor agricole: riturile de ploaie în vreme de secetă,
poezia seceratului la seceriș, deși motive importante ale sale se întîlnesc
în colinde, plugușoare, urări. Și este posibil ca toate aceste prilejuri
să fie extrem de vechi. Judecate funcțional și în raport cu semnificațiile
datelor fixe de care se leagă, prezența lor în toate împrejurările este
firească, explicabilă, necesară pentru mentalitățile care le-au generat.
Imaginile colindelor pe care le-am urmărit reprezintă trei stadii
stilistice, corespunzătoare aceluiași fapt real: udarea cu apă la colindat
pentru a provoca ploi la vreme și a asigura recolte îmbelșugate. între
ele este extrem de dificil să se stabilească raporturi evolutive precise,
determinate de evoluția mentalității umane. Două par a fi cele mai
arhaice: udatul mitic, săvîrșit de ceata colindătorilor lui Crăciun sau
de Boul sfînt (negru), simbol de fertilitate din cele mai vechi timpuri,
prezent în cîntecele de seceriș din valea superioară a Mureșului și
Gurghiu, dar și în colindele din Țara Loviștei. Acestor protagoniști li
s-au substituit cu vremea, fără a modifica semnificațiile actului lor, per
sonaje mitologice creștine. Modul în care se petrece această substituire
în colind este încă o dovadă, alături de numeroase altele, despre marea
persistență în folclorul nostru a concepțiilor precreștine și a tiparelor
stilistice impuse de ele, după cum este o dovadă despre caracterul arhaic
al culturii noastre populare, despre cristalizarea ei în forme de mare
frumusețe și cu adînci semnificații. Cam tot atît de vechi pare a fi
stadiul flăcăilor colindători care rourează și prourează curțile și pe
gospodari. Ceea ce s-a petrecut în plan mitic se petrecea și în plan
real, ca acțiune de multiplicare a eficienței din mit. Din acest stadiu
s-a dezvoltat al treilea, reprezentat de rourarea și prourarea porum
beilor colindători, și el probabil de o mare vechime. Funcția de rit agrar
a acestui stadiu este pusă în lumină de asocierea, în unele variante de
colind, a udatului cu semănatul. Pe baza analogiei magice rouratul a
primit și alte semnificații conexe: creșterea copiilor, a florilor pentru
cununi nupțiale, purificarea gospodăriei. Odată cu slăbirea coercițiunii
% tradiției, cînd oamenii nu mai așteptau după datină colindătorii, udatul
feciorilor și al porumbeilor a trecut de la funcția agrară la aceea de
trezire a gazdelor.
O relație între colinde și riturile de ploaie pare posibilă datorită
în primul rînd caracterului de rit agrar al acestor specii, dar și dato
rită relațiilor multiple și extrem de interesante dintre colinde și alte
specii ale poeziei obiceiurilor agrare. Imaginile comune colindului și
riturilor de ploaie sînt frecvente în forme arhaice în poezia de secerat.
Peste tot semnificațiile lor sînt aceleași: asigurarea ploilor la vreme și a
recoltelor bogate. Exemplele la care ne-am referit pot constitui o sugestie
deoarece pun în lumină aspecte comune. în plan etnografic udatul este
o realitate prezentă la colindat, ce-i drept sporadic, în riturile de ploaie,
in obiceiul seceratului și la unele sărbători cu semnificații agrare: Sîngeorz, Ispas. în relație cu această realitate au apărut imaginile literare
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pe tema rouratului sau prouratului și a creșterii holdelor, de o asemă
nare dusă uneori pînă la identitate, în toate speciile în care sînt prezente.
Dar ceea ce le unește este similitudinea sau identitatea funcției, fapt
ce pare a pleda nu pentru o migrare a lor dintr-o specie în alta, ci
pentru o prezență concomitentă, din vremuri imemoriale, în momente
diferite, care le-au solicitat, considerîndu-le juste și obligatorii din punc
tul de vedere al mentalității arhaice și al semnificației respectivelor
momente. Cercetări viitoare de teren ar putea aduce documente noi
pentru cunoașterea funcțiilor colindatului, cu atît mai necesare cu cît
materialul publicat este, sub acest raport, extrem de lacunar și cu cît
colinda, prin natura sa, are numeroase relații cu alte genuri ale folclo
rului obiceiurilor. Or, cunoașterea acestor relații nu se poate realiza fără
cunoașterea funcțiilor colindatului.

Nicolae Bot

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA FONCTION
DES NOËLS

Résumé
Les chercheurs scientifiques ont signalé de nombreuses connexions
entre les noëls profanes et les différents genres du folklore des coutumes.
Ce fait est expliqué, d’une manière courante, par la migration de cer
tains motifs du folklore des coutumes dans les noëls et inversement. En
partant de la fonction de noëls, celle de souhaiter, au début de l’année,
la prospérité, la richesse, la santé, l’accomplissement des voeux et, surtout,
une riche récolte, le rite étant agraire par excellence et destiné à déter
miner une abondance des champs, l’auteur émet l’ypothèse que les diffé
rentes images et les motifs du folklore des coutumes ont été communs
aux noëls aussi; ce qui était valable dans le cas concret (moisson, noces,
rites de la pluie) était valable, dans le but de la prédiction, au début
de l’année, fête si propice pour agir sur le temps et sur les destinées
humaines dans la période visée.
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CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA UNUI OBICEI
DE ANUL NOU ÎN MARAMUREȘ
O latură mai puțin cercetată din domeniul culturii populare mara
mureșene — jocurile cu măști —- constituie obiectul modestei noastre
contribuții.
Bogăția fenomenului de teatru popular maramureșan care se mani
festă în variate modalități prin jocuri (jocul ursului, jocul caprei, etc.),
jocuri în care toate personajele apar mascate este specific sărbătorilor
de iarnă: Crăciunul, Anul Nou, Sânvăsâi, Sântion și Bobotează1.
în literatura de specialitate, pentru zona Maramureș, în cadrul
gamei de reprezentări teatrale mascate deocamdată sînt atestate doar
.,cușmele de draci“2 din cadrul Viflaimului.
Nu ne propunem epuizarea fenomenului, foarte variat de altfel
(măști de moși, măști de draci, moarte, măști militare — în categoria
celor antropomorfe, sau masca de capră, de urs — în categoria măști
lor zoomorfe, reprezentări arhitecturale — mascaroane), ci ne vom
ocupa doar de o categorie restrînsă considerată relict. Este vorba de
mascoide.
Acceptînd clasificarea măștilor populare propusă de Romulus Vulcănescu în : a) măști corporale și b) măști extracorporale; din categoria
celor din urmă fac parte și mascoidele. Întîlnim în cultura popûlarâ
românească o multitudine de mascoide: „mascoida de lup“, „mascoida
de vier“, „mascoida de capră“, „mascoida de căiuți“, „mascoida de cai
ale călușarilor“, „mascoida de pasăre“, mascoide umane („mascoida omu
lui călărit“, „mascoida geamalei“), „mascoidele de bătut“, „mascoida
sexuală“3. Atestate pe teritoriul românesc pentru diferite zone ale țării,
nu le vom găsi specifice în Maramureș, afară doar de „mascoida de
1 Mihai Dăncuș, Jocuri cu măști în Maramureș, Lucrare de diplomă
Universitatea Babeș-Bolyai — Cluj, manuscris.
2 Romulus Vulcănescu, Măștile populare, București, 1970.
3 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 209—218.
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bătut“ prezentă sub denumirea de „botă“ sau „măciucă“. Apare în
zonă printr-o serie de reprezentări antropomorfe pe capetele botelor sau
măciucilor. în colecțiile Muzeului etnografic din Sighetul Marmației
există mai multe exemplare ale căror capete au reprezentări umane
masculine sau feminine. Botele sau măciucile au fost un însoțitor ne
lipsit al țăranului maramureșan cînd pleca la drum, al păcurarilor,
precum și al feciorilor la diferite petreceri (nuntă, clacă, joc etc.).
Astăzi, ele constituie recuzită în spectacolele organizate de către ansam
blurile și echipele folclorice de artiști amatori. Dar, nu despre acestea
vrem să vorbim, ci despre o mascoidă specifică zonei și atestată în
majoritatea comunelor investigate, mascoidă care apare sub diverse
denumiri: „moș“ — „babă“, „domn“ — „doamnă“, „metehău“ —
„metehoaie“, „ciufuri“ etc. Am specificat mai sus că această mascoidă
apare sub diverse denumiri (depinde de sat); vom folosi în continuare
numai denumirea de „moș“, respectiv „babă“, pentru a ne ușura analiza
fenomenului.
In satele maramureșene, seara de Anul Nou a constituit și mai
constituie încă unul din momentele principale din viața omului. Cu
această ocazie, pe lîngă alte o serie de obiceiuri specifice ce creează o
atmosferă sărbătorească, se desfășoară diferite practici magice (care
acum prin mutații de sens și funcționale au tendința de a se desacraliza
evoluînd în jocuri) caracteristice atît pentru fete cît și pentru feciori.
In speță, în această noapte se produce un act de provocare asupra
fetelor nemăritate și feciorilor mai tomnatici care din diverse motive
au rămas necăsătoriți. Acest act de provocare este reciproc și se reali
zează prin mascoidele amintite, respectiv pentru fete se confecționează
un „moș“ (fig. 1), iar pentru feciori fetele confecționează o „babă“.
Este vorba de o mascoidă de dimensiunile unui copil (10—12 ani), con
fecționată, în general, dintr-un schelet de lemn, costumată în haine
uzate — în portul specific zonei, dar foarte caricaturizat (pentru „babă“
se folosesc și rochii, fuste etc. din inventarul vestimentar feminin oră
șenesc). In confecționare se uzitează și de o serie de elemente fitomorfe
ca: cîlți de cînepă. morcovi, sfeclă roșie, ceapă (pentru organele geni
tale masculine), sau zoomorfe: păr de cal, piele și bucăți de blană de
oaie etc.
Mascoida de „moș“ respectiv „babă“ evidențiază în mod deosebit, prin
diferite elemente plastice, chipul feței și organele genitale, care sînt ex
puse vizibil și foarte exagerate ca dimensiuni. Ca accesorii la mascoida de
moș, în general, întîlnim fluierul, fusul cu zurgălăi și „tașca“ — o
gentuță de piele specifică păcurarilor și nelipsită de pe umărul bătrînilor, gentuță în care își poartă amnarul, iasca, tutunul și alte obiecte
mărunte. Mascoida de babă poartă uneori la brîu un caier cu fus. In
ultima perioadă (circa 30—40 de ani) se obișnuiește ca la mas
coidă să se atașeze un text (în majoritatea satelor în versuri popu
lare, în altele în proză), în care sînt expuse motivele pentru care
respectivul sau respectiva au rămas necăsătoriți, și în unele cazuri se
dau chiar indicații privitor la realizarea actului. Același text se afișează,
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Fig. 1. — Mască de moș — Văleni — Maramureș
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în mod izolat, în principalele locuri frecventate de populația satului
(circiumă, școală, chiar și pe ușa bisericii la Desești).
Mascoidele se confecționează de către feciori, sau grupuri de feciori
în coaliție cu fete în preajma sărbătorilor de iarnă (în unele sate se
practică cu ocazia Anului Nou, în altele la Bobotează) la casa unuia din
membrii grupului. Odată confecționată (totul se face în mare secret),
în noaptea de Anul Nou, în spre dimineață, mascoida este transportată
de către un grup de feciori la destinație. Se caută în dreptul casei unde
locuiește cel ostracizat (fată sau fecior) un loc greu accesibil, un copac
înalt, stîlp de telefon, acoperiș de casă, unde se agață mascoida pentru
a nu putea fi luată în eventualitatea că ar fi descoperită pînă a doua
zi de către cei ai casei.
Adevăratul spectacol se petrece a doua zi, cînd populația comuni
tății iese pe stradă, și cînd, împinși de curiozitate se luptă pentru a da
jos mascoida, în felul acesta avînd acces și la text, care se citește în
public spre hazul tuturor. Lupta se dă atît între feciori — care să
ajungă primul la mascoidă — cît și între grupul de feciori și fete de
pe stradă și membri mai tineri ai familiei din sînul căreia făcea parte
cel ostracizat. în unele sate mascoida este atît de ingenios agățată,
într-un loc atît de greu accesibil încît nu se încumetă nimeni să o co
boare, astfel rămînînd luni de zile ca un blazon în dreptul casei respec
tive pînă cînd vicisitudinile vremii o distrug.
La o primă impresie mascoida „moș“ — „babă“ din Maramureș ar
putea fi inclusă în categoria „măștilor satirei populare“4 care vin să
prezinte la un moment dat un fapt, o situație din viața comunității, să
o sancționeze prin modalitățile amintite (cazul în speță — plastic —
mascoida, literar-textul atașat). Dar, localizînd în timp practicarea obi
ceiului constatăm că se petrece într-un moment anumit al anului —
noaptea de Anul Nou — moment de trecere.
Contextul în care se petrece practica obiceiului presupune reacții
de psihologie individuală și colectivă. Totul se petrece în noaptea, res
pectiv în dimineața zilei de Anul Nou la locuința celui ostracizat. Pre
zența spectatorilor precum și a celor doi factori activi: grupul de feciori,
respectiv fete, care izolat, sau în coaliție, au confecționat și pus mascoida,
și a membrilor mai tineri din familia celui vizat, ne dau o serie de
elemente dramatice care creează atmosferă certă de spectacol ce în
ultimă instanță nu este altceva decît un proces de comunicare unde și
indivizii care au acceptat să devină spectatori devin receptorii mesajului
comunicat. Procesul de comunicare se realizează în cadrul unui fenomen
de artă sincretic care reunește factorul plastic cu factorul literar. Rap
sodul — fecior, fată sau grup — care a creat mascoida precum și textul
literar (ce o însoțește), care nu sînt altceva decît un sistem de semne
literare sau plastice, prin intermediul acestui sistem se adresează celui
4 Ibidem, p. 191.
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vizat în mod direct și indirect grupului de spectatori care au acceptat
să devină involuntar receptori ai mesajului.
Din factorul plastic — mascoida — trebuie să avem în vedere în
mod obligatoriu elementele esențiale: barba, organele genitale puternic
reliefate și exagerate ca dimensiuni — ca semn al virilității — și ca
urmare adresa directă sau indirectă a acestui mesaj se reliefează cu
pregnanță. In final nu este alta decît o sancțiune și o incitație la îm
preunare, căsătorie. De altfel, o analiză morfologică a factorului plastic
precum și aprofundarea textelor5 ce-1 însoțesc (date în anexe) concură
la această concluzie.
Mesajul transmis, codificat prin elementul plastic, se decodifică la
nivelul receptorului — cel vizat, sau grupul de spectatori.
Deci, putem conchide că dat fiind momentul în care se produce
obiceiul — perioada Anului Nou — moment de trecere, care obligă ca
tot ce se face să fie spre binele omului, să influențeze și chiar să forțeze
destinul, mesajul transmis are un profund conținut uman, latura sati
rică constituind doar o aparență.
Comuna Desești
Județul Maramureș
Anul 1970

TEXT LA „METEHÄU“
Cît îi răul, el de răul
Zine altu’ sî mai răul
Zin pă marhă, pă pămîntul,
Zin pă suflet, pă purtatul,
Pă purtatu șî pă cinste
Pîntru că cinstea e mare .. .
Cinstea de la măritat
E ca poama de mîncat.
Cinstea de la măritiș,
Se cunoaște-n herdetiș.
Metehăi, măi, metehăi!

(anunțul căsătoriei)

Voi, feciorii cei mai răi!!!
— Am auzît, tu, he, de-un fecior rău,
De-un smintit, de-un curvar, de-un metehău,
Si-i vede, fătu-mneu
Ce pețitor a avé fata neamului tău.
5 A se vedea textele din anexe — am considerat, deocamdată, inutilă comen
tarea lor fiind edificatoare în acest sens.
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— Bine- ar si să sie rău
Că n-o ascultat de tata-său,
Că binele lumnii i l-o vrut
N-o ascultat șî un cöptil o făcut!

(copil din flori)
Informator: Vasile Pop, 57 ani
5 clase elementare.
Comuna Vadul Izei
Județul Maramureș
Anul 1970

TEXT LA „MOȘ“ — „PEȚÎTORIU’ IACOB“ (fig. 2)

Eu am init a pețî
Pîntru-o fată de aici,
Pîntru-o fată de mnijloc
M -o legat lumea de drod
■— Hăi, tu fată, de mnijloc,
Adă scara de la pod
Să mă scobor de pă drot,
Ca să pot mere-n ocol,
Din ocol să intru-n casă
Să te pot face mnireasă,
Să mă-nsor șî io odată
Cu o fată-așă frumoasă
Că demult io te-am isat
Că io ți-oi si bărbat.
Tu, nu te uita că-s mnicuț
Că-s a dracului pruncuț.
Dacă vrei să-ți sie bine
Tu să nu asculți de nime,
Că io de te-oi lăsa
Tu nu ti-i mai mărita.
Că io știu ce să mă fac
Ca să-ți siu țîie pă plac.
Noi amîndoi ne văfim (potrivim)
Si bine ne potrizim.
Tu de vrei să te măriți
Săi, ușa șî mni-o deschizi
Că mni tare frig aici
Să mă-ncălzesc numa-un ptic.
Sî dacă m-oi încălzi
Noi ne-om drăgosti
S-apoi ne-om căsători.
Io pîntru-aceea am init
Ca să ne căsătorim;

(sîrmă)
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Fig. 2. — „Petitoriu’ lu’ Iacob“ — Moș (mascoida) — Vadul Izei
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Că io am init pă jos,
Numa îs cam rupticos.
Dacă ne-om căsători
Tu täte mni li-i cîrti
Sî tare bine ne-a si.
Informator: VASILE BORODI, 63 ani
4 clase elementare
Notă

Informatorul împreună cu Gheorghe Orza (66 de ani) și Ion Moldovan
(64 de ani) au confecționat și pus „moșul“ unei fete în anul 1934 în noaptea de
Anul Nou.

Mihai Dăncuș

BEITRÄGE ZUR ERFORSCHUNG
EINES NEUJAHR BRAUCHES AUS DER MARAMURESCH
Auszug

Aus der Vielfalt der Volksbräuche des Jahres lauf in der ethno
graphischen Zone Maramureș, haben wir einen interessanten und vorläufig
unbekannten Brauch gewählt, der den Maskenspielen angehört.
Im Grunde genommen ist der Brauch selbst ein Aufruf zur Familienbegrün dung — zur Heirat — und wendet sich an Burschen und
Mädchen, die aus bestimmten Gründen ledig geblieben sind. Das Spiel
wird in der Silvesternacht ausgefürt. Eine Burschen — oder Mädchen
gruppe fertigt eine Puppe fast natürlicher Grösse an, wobei einige
Körperteile (Bart, Geschlechtsorgane) in grotesker Weise betont wer
den. Ein Text — gewönlich in Versform — wird hinzugefügt, in dem
die Gründe aufgezählt und sogar Ratschläge für die Verwirklichung der
Heirat gegeben werden. Die Puppe und der Text werden im geheimen
vor dem Haus der Verspotteten aufgehängt (gewöhnlich auf einen hohen
Baum oder eine Telegrafenstange). Am nächsten Morgen wird der
Text zur Belustigung der Umstehenden vor gelesen.
Innerhalb des Brauches möchten wir — in semiotischen Kontext
— den symbolischen Wert dieser Maskoide unterstreichen. Eine chiffierte
Mittelung wird vom direkt Angesprochen und zugleich vom Zuhörer
entkodifiziert. Als Schlussfolgerung können wir behaupten, dass zur
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Zeit des Neujahres, als Moment des Überganges, das alles ins Bessere
zu wenden verpflichtet, das Schicksal selbst zu beeinhflussen und sogar
zu zwingen versucht der mitgeteilte Sinn einen tief menschliche Inhalt
bezitzt und die satirische Seite eigentlich nur der Form eigen ist.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
1 „Maskenspiel auf der Strasse“, Gemeinde Nănești, Bezirk Maramureș
2 „Alte“ — Gemeinde Vadul Izei, Bezirk Maramureș
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CEATA DE FECIORI ÎN SATUL RECEA
Ceata de feciori, organizație tradițională în Țara Făgărașului, a
reținut atenția multor cercetători, rezultatele cele mai de seamă fiind
concretizate în studiile sociologice asupra satului Draguș, publicate de
Școala sociologică condusă de prof. D. Guști. Analizînid pe mai multe
planuri realitatea socială a saltului, studiile amintite se ocupă -și de
organizarea tinerilor din Dirăguș cu prilejul sărbătorilor ide iarnă, ceata
de feciori constituind din acest punct de vedere una din unitățile sociale
tradiționale de bază caracteristice satului făgărășan.
Cercetarea noastră întreprinsă în anii 1968—1969 în raza fostelor
sate Vaida și Teleky1, urmărește, în limitele unei prezentări de ansam
blu, reliefarea caracteristicilor cetei de feciori ca obicei popular, deci
ca fapt social îndelung repetat, exprimat în forme spectaculare și de
ceremonie moștenite din bătrîni.
Plecînd de la constatarea că obiceiul organizării feciorilor în ceată
ne apare cu o bogată încărcătură de elemente emoționale, bine conturate
din punct de vedere scenic, o relatare sumară a desfășurării obiceiului,
așa cum se practica în cele două sate pînă în anul 1940, va fi edifi
catoare :
„Vîlva“ pentru intrarea în ceată începea odată cu căderea postului,
criteriile de selecție a cetașilor fiind hărnicia, cinstea, comportarea fru
moasă în sat și cunoașterea jocurilor și obiceiurilor. La 6 decembrie,
în prezența demnitarilor și fruntașilor satului, tinerii își alegeau vătaful
mare, de obicei dintre cei cu armata făcută. Ridicarea acestuia pe brațe
pînă la grinda casei constituia simbolul ridicării cetei. Alegerea vătafu
lui mare era făcută pe un an și îl investea cu răspunderi plenare asupra
tinerilor din sat, dintre care notăm: ținea ordinea între feciori la șeză1 Informatori : Sofletea David, 76 ani, Stroia Daurian, 67 ani, Stroia Lucreția, 55 ani
și înv. Iosif Boieru, neobosit cercetător local, căruia îi mulțumim și pe această cale pentru
sprijin.
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tori, la hore, noaptea în sat, ajuta autoritățile în aplanarea conflictelor
între tineri, avea voie chiar să și bată pe cei recalcitranți, făcea horele
de peste an ș.a.
între ei apoi, feciorii conveneau asupra numărului de cetași, sta
bilit de obicei între 6 și 12 inși. Prin bună învoială, se stabileau și
celelalte funcții în ceată și anume: vătaful mic, secundul în toate al
vătafului mare, stegarul, cel care purta steagul în lipsa celor doi vătafi,
sameșul mare și sameșul mic, răspunzători de întreaga contabilitate a
cetei, cîrciumarul și iapa, acesta din urmă însărcinat cu transportul
darurilor în natură primite în timpul colindatului.
împreună cereau găzduire la un fruntaș al satului, de regulă la
cel mai bun gospodar, de la care aveau multe de învățat în legătură cu
muncile agricole și cu viața de familie. Gazda le dădea în primire casa,
curtea, grajdul, șura și lemnele, locuri unde oetașii își arătau hărnicia
și priceperea, efectuînd toate muncile din gospodărie. Aici locuiau
împreună pînă la 7 ianuarie cînd se spărgea ceata. în camera rezervată
lor dormeau pe „pîș“, paie de secară și pe lepedee de lînă sau pînză
și se înveleau cu cojoace. Diminețile, ieșeau în grup, cu muzica, la
spălat la rîu, iar după ce luau masa, lucrau în gospodărie la vite, la
îmblătit, la tăiatul lemnelor.
în perioada cît stăteau la gazdă făceau steagul, aduceau brazii ce
împodobeau intrarea în curte, învățau colindele și repetau jocurile, cele
mai cunoscute dintre acestea fiind Plimbatul, Fecioreasca, Purtatul
fetei, învîrtita și Poșovoaica. Serile, mergeau în șezători și clăci unde
jucau fetele și ajutau la depănatul fuselor. Cei care ațipeau sau moțăiau
erau pedepsiți prin ridicarea cu „zgîlțul“ de picioare la grindă. Dacă se
întîmpla ca unul din ceată să părăsească nemotivat gazda, era adus
înapoi pe „terfeloagă“, o sanie joasă, cîntîndu-i-se în derîdere din tabla
de la cuptor bătută cu mestecăul, iar ca pedeapsă maximă primea mai
mult de lucru la gazdă.
Spuneam că tot în această perioadă se gătea, după datină, steagul
cetei, însemnul decorativ al organizării tinerilor. Toate obiectele erau
strînse de le fetele din sat. Pe o cruce din lemn înfășurată în bete
tricolore se legau față în față două cîrpe de podoabă cu fondurile roșu
și negru și cu trandafiri, decorate suplimentar cu „bordițe“ și „plantici“
colorate, dispuse în dungi paralele, oblice sau în funde. Crucea se decora
cu buchete de in, spice de grîu, busuioc și frunze de saschiz, stropite
cu aur și argint și cu clopoței și zurgălăi ce sunau puternic și plăcut
atunci cînd steagul era purtat și jucat. Steagul era făcut de un cetaș
priceput sau de către un vîrstnic, cunoscător, iar momentul gătirii lui
prilejuia o mică petrecere de la care nu lipseau „scoverzile“ făcute de
fete și vinul dat de cîrciumar. Fata cea mai vîrstnică, candidată la
măritiș, înmîna steagul vătafului mare care-1 preda stegarului. Gazda
îl încuia în cămara cu alimentele și băutura cetașilor și era scos și pus
în vîrful bradului de la poartă doar atunci cînd ceata era la lucru.
Furtul steagului de la gazdă sau în timpul jocului, prin forță sau dibăcie,
motivat de dorința băieților ca fetele să se mărite mai repede, ocaziona
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de asemenea momente de petrecere. Dus là crîșmă, steagul putea fi
răscumpărat de cetași cu rachiu și vin.
Momentul cel mai important în desfășurarea acestui obicei îl con
stituia colindatul, prilej de urare a tuturor locuitorilor satului.
în seara ajunului, îmbrăcați în haine de sărbătoare (cămăși cu
poale și „strafuri“, șerpare din piele stanțată ori cusută, sau curele din
strămătură, pieptare de june, înfundate, brodate cu lînică sau arnici,
cioareci „cu ferești“ din pănură albă, cizme sau bocanci din piele, sărici
lățoase sau „recăle“ din postav, căciuli negre; ca semne distinctive,
„vîstrele“ cusute pe căciuli, alcătuite din flori multicolore cerate, oglinzi
și pene de păun, iar peste pieptare panglici tricolore în diagonală; vătaful
purta „vîstra“ cea mai mare și două panglici în cruce peste pieptar),
urau întîi pe demnitarii și fruntașii satului și apoi toate casele la rînd.
Uneori erau ajutați și de „bărbați“, tineri căsătoriți care fuseseră în
ceată în anii din urmă și cunoșteau încă colindele. Ceremonialul se des
fășura astfel: începeau cu marșul militar „Frunzuliță mușețel“, între
gazde repetau strigătul „Hop, hop, dați boieri pînă la poartă“, în curți
cîntau colindul „Ce dai tu doamne acestei curți“, iar în case, pentru
fecior intonau colindul „Cam pe după codrul verde“, pentru fată „Sea
mănă Ileană viorele“, pentru copil mic „Sus în cer între doi meri“, și la
cerere, colindele „Sus în poarta lui Crăciun“, „Domnul veșnic“, „Trei
păstori“ ș.a. Ceata era răsplătită în bani și în natură. în afara unei
sume ce varia între 10—15 lei, fiecare familie urată mai dădea un colac,
o „pecie“ de carne de porc și uneori cîte un litru de rachiu sau vin.
Activitatea cetei continua și după 25 decembrie, perioadă în care
cetașii organizau jocurile, băgau în joc fetele de vîrsta majoratului,
„zăureau“ cunoscuții și pe cei cu numele Vasile în noaptea Anului Nou,
organizau o masă cu părinții și prietenele feciorilor, iar în seara zilei
de 7 ianuarie, odată cu desfacerea steagului, organizația se destrăma.
Doar vătaful mare își păstra atribuțiile peste întregul an.
După această sumară inseriere a etapelor principale de organizare și
desfășurare a activității cetei de feciori, ne permitem cîteva constatări.
Regulile după care se conduceau erau moștenite în întregime de la
înaintași. Nimic nu se petrecea la întîmplare ci după precepte cu mult
anterioare perioadei la care ne-am referit. După cum am văzut, criteriile
de selecție a feciorilor și de stabilire a funcțiilor în ceată au un puternic
substrat social, promovînd calitățile morale ale tinerilor. De asemenea,
cultivarea unor preocupări de perpetuare a colindelor laice și în special
a dansurilor populare tradiționale, trădează bogăția spirituală a comuni
tății noastre sătești, dominată de abundente sentimente ce exprimă
dragostea față de spectacol, iubirea, tinerețea, frumusețea și curajul.
Astfel, ceata de feciori, manifestare inițial cu pregnante funcții de in
stituție socială sătească și-a completat pe parcursul practicării ei, preg
nante atribute de obicei popular, în cadrul căruia latura ceremonialspectaculară a devenit în timp definitorie.
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Constantin Popescu

Cercetări ulterioare vor duce, fără îndoială, la precizarea fazelor
de evoluție în timp a obiceiului și, așa cum au sperat cercetătorii Școlii
sociologice condusă de prof. D. Guști, la stabilirea cu precizie a locului
său de origine.
Constantin Popescu

THE „LADS’ GROUP« IN THE VILLAGE RECEA
Abstract
The author presents the result of his research on the „Lads’ Group«,
a kind of youth organization occasioned by winter holidays, in the villages
Vaida Recea and Recea Nouă, Făgăraș District.
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STEAGUL DE NUNTA IN SUBZONA TÎRNAVA MICĂ
*
Nunta, ca rit de trecere de la o stare civilă la alta, marchează prin
diferitele sale elemente factorii esențiali ai schimbărilor ce se produc în
existența omului. întregul ceremonial — de la despărțirea tinerilor de
grupul de fete și feciori și pînă la integrarea lor în rîndul oamenilor căsă
toriți — are menirea să sublinieze însemnătatea evenimentului, accentul
căzînd asupra noilor răspunderi și îndatoriri ce revin atît bărbatului,
cît mai cu seamă tinerei femei. Alături de ceremonial, o serie de factori
exteriori contribuie la ilustrarea acestui mod de a gîndi al colectivității,
costumului și mai ales podoabelor de cap revenindu-le un rol important.
Momentul învelirii capului tinerei mirese care se desparte de podoabele
de fată este cel care consfințește noua ei condiție.
Dintre elementele de spectaculozitate ce însoțesc ceremonia nunții,
steagul cunoaște în Transilvania aspecte de mare frumusețe, dînd o stră
lucire deosebită evenimentului. Și dacă el este întîlnit din Țara Oașului
și pînă în Făgăraș, în zona Tîrnavelor steagul de nuntă prezintă unele
aspecte deosebite, a căror cunoaștere ar putea lumina sensurile profunde,
pierdute azi, ale obiceiului.
In seara de sîmbătă, înaintea cununiei celor doi tineri, la casa nașilor,
într-o atmosferă de voie bună caracteristică, are loc „gătitul steagului“.
Aspectul și structura acestuia diferă de la sat la sat, în funcție de gradul
păstrării tradițiilor, dar elementul primordial și semnificațiile pe care le
implică, se regăsesc în întreaga zonă.
Suportul material folosit în confecționarea steagului de nuntă în
Tîrnava Mica este întotdeauna o furcă de tors, lucrată special în vederea
ceremoniei*1. De mari dimensiuni — între 1,90 și 2 m lungime — furca se
împodobește cu năfrămi, batiste și panglici colorate.
în localități apropiate de centre urbane — ca satul Tiur de lîngă
Blaj — sau care sînt ele însele în curs de urbanizare — precum comuna
* Cercetările s-au efectuat în toamna anului 1971.
1 Informator Sarlea Nicolae, 51 ani, Tiur, județul Alba.
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Jidvei — ambele în județul Alba —, numărul elementelor care intră în
componența steagului de nuntă este restrîns și varietatea lor redusă. La
Tiur steagul e împodobit cu „năfrămi frumoase, batiste și tricolor“2, fără
să se respecte cu strictețe o anumită dispoziție ornamentală a acestor ele
mente și fără să se stabilească un criteriu numeric al lor. La Jidvei, steagul
se face cu „năfrămi, fonte, brăciri și zurgălăi“3, de asemenea nerespectîndu-se o anume structură.
O altă categorie de sate, ca de pildă comuna Blăjel din județul Sibiu,
cunoaște un steag mai bogat în elemente compoziționale și cu o structură
mai bine precizată. Năfrămile trebuie să fie de mătase, cu flori pe margini,
la care se adaugă „giolgiul“ — voalul de mireasă; în vîrful steagului se
prinde o batistă brodată, flori și zurgălăi4.
Aspectul cel mai complet și în același timp mai fastuos din zonă se
întîlnește în satele Sîncel și Feisa, județul Alba.
în Sîncel, pe toată lungimea furcii de tors se prind trei năfrămi
suprapuse: una mare cusută cu mătase, alta neagră cu ciucuri și alta cafe
nie sau vînătă; deasupra lor, în lungime se așează o legătoare de „pochilat“ — voal. în vîrful steagului se pun cinci năfrămi de lînă albă cusute
cu „puiuți“ iar la „vale“ — cinci batiste cu cinci zurgălăi. Aspectul e în
tregit de zurgălăii din vîrful steagului precum și de „brăcirea națională“
— panglica tricoloră care se coase peste „pochilat“ și a cărei prezență este
obligatorie în steagul de nuntă din zonă5.
Cu aceleași elemente, într-o altă structură, apare steagul și în satul
Feisa. Furca de tors se înfășoară pe toată lungimea cu panglică tricoloră;
se coase apoi pe lungime o năframă „bătrînă“ cu margini mari peste care
se prinde tot în lungime „pochilatul“. în vîrful steagului se pun două
năfrămi galbene cu ciucuri lungi precum și o batistă cusută cu flori și spic
de grîu. Tot aici se prind și „fontele“ — panglici felurit colorate — toate
fiind fixate cu un capăt pe o fîșie și prinse cu zurgălăii așezați „roată“,
încununarea steagului este făcută cu „zaschiu“ verde, o anume plantă
culeasă din pădurea satului6.
Acolo unde numărul și varietatea elementelor ce intră în componența
steagului de nuntă sînt mari, apare necesitatea ca întreaga colectivitate
să participe la confecționarea lui —- „lucrurile de steag se adună din sat
și se dau înapoi la oameni după nuntă“7.
O dată împodobit, steagul este încredințat stegașului — „un flăcău
care știe juca bine“8. Primul joc al steagului are loc îndată după gătirea
lui, la casa nașilor, după care va însoți ceremonia pe întreg parcursul ei,
pînă luni dimineața, cînd este readus la nași, unde se strică9.
2 Informator
3 Informator
4 Informator
5 Informator
3 Informator
7 Informator
8 Informator
9 Informator

Sarlea Ana, 50 ani, Tiur, județul Alba.
Maier Victoria, 50 ani, Jidvei, județul Alba.
Rău Maria, 68 ani, Blăjel, Județul Sibiu.
Costea Maria, 58 ani, Sîncel, județul Alba.
Cîmpean Ana, 45 ani, Feisa, județul Alba.
Oniga Lucreția, 79 ani, Sîncel, județul Alba.
Maier Tenica, 58 ani, Jidvei, județul Alba.
Strava Teodor, 77 ani, Blăjel, județul Sibiu.
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Din acest moment, furca de tors utilizată pentru confecționarea stea
gului, revine la funcția ei intrinsecă, continuînd să-și păstreze valoarea
de simbol.
După nuntă, la un interval care poate fi diferit, nașa merge la fină,
ducîndu-i în dar furca de tors de la steag cu un caier de fuior și două
fuse noi. Aceasta se petrece în unele cazuri chiar în dimineața zilei de
luni ce urmează nunții — Jidvei, Tiur —, la o săptămînă de la nuntă
— Feisa — sau fără o precizare a intervalului — restul satelor cercetate.
Cu ocazia primirii furcii, tînăra femeie trebuie să dovedească îndemînarea ei la tors. în cazul în care fina nu știe să toarcă — caz rarisim,
contestat de fapt de către informatori —, nașa are obligația s-o învețe
meșteșugul ce va constitui de acum înainte una din preocupările esențiale
ale existenței sale10.
Furca de tors primită din partea nașilor, cea care sub aspectul sim
bolic al steagului a însoțit ceremonia nunții, e păstrată de către tînăra
femeie toată viața11.
*

*

*

Analiza succintă a steagului de nuntă în zona în discuție, relevă cîteva
aspecte interesante. Se remarcă în primul rînd faptul că elementele per
manent prezente sînt cele aparținînd portului femeiesc, cu precădere
podoabei capului. Năfrămile — diferite ca aspect și număr ■— constituie
elementul primordial. Ele împodobesc capul femeilor în diferite împreju
rări, după cum panglicile colorate alcătuiesc podoaba fetelor. Apariția
voalului la steagul de nuntă se explică prin faptul că acesta a pătruns în
ultimele decenii în costumul. de mireasă, înlocuind vechile podoabe tra
diționale.
Batistele și brăcirile diferite se asociază și ele portului femeiesc, pri
mele fiind și dovezi ale îndemînării la cusut ale tinerelor fete și femei.
Element nelipsit steagului de nuntă sînt florile sau diferite plante
verzi, ca simbol al vieții și tinereții. Prezența lor poate fi considerată și
ca o urare de fericire și viață lungă adresată tinerilor miri.
Zurgălăii — avînd misiunea să ritmeze jocul stegașului — se leagă
de atmosfera de veselie care însoțește întotdeauna nunta.
Ceea ce dă însă valoare deosebită sub aspect etnografic steagului de
nuntă din zona în discuție este prezența furcii de tors. Faptul că ea este
confecționată în mod special pentru această ocazie (de către un bărbat
priceput din familia mirilor sau de către un meșter specializat), ca și
dăruirea ei tinerei femei în cadrul unui ceremonial e menit să sublinieze
una din îndeletnicirile esențiale ale femeii în gospodăria tradițională
—■ torsul — ca bază a industriei casnice textile.
10 Informator Hodîrnău Maria, 30 ani, Feisa, județul Alba.
11 Informator Sarlea Nicolae, 51 ani, Tiur, județul Alba.
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Acest lucru este demonstrat și de faptul că ceremonialul dăruirii furcii
de tors de la steag se păstrează și atunci cînd tînăra femeie nu se mai
ocupă cu torsul12, în condițiile actuale, cînd rolul industriei casnice
textile este mult diminuat ca urmare a pătrunderii din ce în ce mai
mari la sate a produselor de factură industrială.
Semnificativ este și faptul că întregul ceremonial al steagului de
nuntă este un atribut al nașilor. Tinerii căsătoriți ies de sub tutela
părintească, ocrotiți și îndrumați fiind de acum înainte de către nași.
Este în toate acestea un reflex al riturilor de inițiere de altă dată.
Un alt fenomen interesant este și acela al participării colectivității
întregului sat la realizarea steagului. Căci nunta, în cadrul satului tra
dițional, este un eveniment de maximă importanță, una din sărbătorile
colective care animă viața satului.
Rolul activ al furcii de tors în cadrul ceremoniilor de nuntă, cu
semnificații asemănătoare, se întîlnește și în sudul Olteniei. Aici, la o
săptămînă după nuntă, cumnatul de mînă dăruiește miresei o furcă
nouă, cu caier și fus13.
Cercetările ulterioare și în alte zone etnografice ale țării, vor dez
vălui poate, în viitor, păstrarea și a altor reminiscențe de obiceiuri stră
vechi, legate de riturile de trecere.

Jana Negoiță
LE DRAPEAU DE NOCE DANS LA CONTREE DE TÎRNAVA MICA
Résumé

Comme symbol de la noce, le drapeau est un element folklorique
spécifique, rencontré dans toute la région de la Transilvanie.
Dans la contrée de Tîrnava Mică, ceci connaît quelques aspects
caractéristiques, mais le plus important des eux étant donné par le
suport materiel utilisé pour façonner le drapeau. Il s’agit de l’utilisation
de la quenouille travaillé spécialment à l’égard du cérémonial de la noce.
La structure du drapeau de noce de la zone établie se fonde sur
l’association d’une très large catégorie des produite textiles, toutes
entiers étant des éléments du costum de femme — des fichus, des mou
choirs, des cordons, une voile de mariée et de même on ajoute des autres
comme des clochettes et des plantes verts qui sont un symbol de la vie.
12 Informator Cîmpean Ana, 45 ani, Feisa, județul Alba.
13 Informator Șarpe Anica, 71 ani, Goicea Mică, județul Dolj.
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Le drapeau de noce est fabriqué à la veille de la cérémonie qui se
passe à la maison des parrains, suivant après que la quenouille (qui est
le suport du drapeau) soit donné par la parraine à la marié. A cet
occasion, la jeune épouse doit prouver qu’elle sait à filler comme toutes
les femmes paysannes, parceque le tissage est un métier spécifiques
dans les villages roumaines.
De l’analyse du fénomen présenté ont peut tirer la conclusion de
la persistance dans la région des très anciens rits d’initiation, conservés
dans leur aspect spectaculaire.
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BOCETELE SI VERȘURILE FUNEBRE
DIN ȚINUTUL PĂDURENILOR (HUNEDOARA)1
Bocetele funebre2 din ținutul pădurenilor sint cîntate în două chi
puri: de cite un grup de femei în nordul ținutului (fără ca un anumit
număr să fie obligatoriu ca în unele din vechile cîntece rituale funebre)
și individual deopotrivă în nordul și în sudul ținutului. Aceasta s-a
răsfrînt atît asupra conținutului, cît mai ales asupra formei bocetelor,
determinînd diferențierea motivelor componente ale acestora în trei
categorii principale. Un bocet pădurenesc poate să fie o îmbinare liberă,
un amestec de motive din cele trei sau două categorii, mai rar numai
dintrruna singură. într-adevăr, cercetarea bocetelor pădurenești arată
că ele se compun dintr-o succesiune, cel mai adesea incoherentă, de
idei și sentimente exprimate în 2—4 — rareori mai multe — versuri
care alcătuiesc un motiv, un fel de strofă tematică.
a) Unele motive se caracterizează prin conținutul lor larg cuprin
zător, mai obiectiv care se poate „potrivi“ oricărui mort sau, mai limi
tat, oricărei categorii de morți. Nici un detaliu particular care să-1 indi
vidualizeze, să-i restrîngă valabilitatea pentru un anumit caz. Din punct
de vedere al formei, aceste motive apar în versuri cristalizate, fixate
ca atare în memoria colectivă, diferențele de la o variantă la cealaltă
fiind minime, de gradul celor întîlnite în cîntecele funebre rituale și
ceremoniale sau în cîntecele propriu-zise. Această stabilitate se datorește faptului că ele provin din tradiția îndepărtată, au fost des repetate
din cauza conținutului oarecum general valabil și se cîntă în partea
nordică în grup (ceea ce nu exclude adoptarea lor pe alocuri în bocetele
1 Capitol din lucrarea inedită Monografia folclorică a Ținutului
vol. II, Folclorul obiceiurilor, elaborat între 1954—1959. Bibliografia
citate la variante a fost publicată în O. Bîrlea, Cîntecele rituale
Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) din Anuarul Muzeului etnografic
vaniei pe anii 196S—1970, Cluj, 1971, p. 378.
2 V. definiția bocetului și diferențierea lui de cîntecul ritual
articolul citat mai sus, p 362—367.
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individuale, mai cu seamă în sud). Relativa lor stabilitate în formă face
ca ele să se delimiteze ușor de celelalte, să fie repede învățate și repe
tate ori de cîte ori cred de cuviință bocitoarele. Mult mai frecvente în
partea nordică unde sînt cîntate în grup, ele fac puntea de trecere între
cîntecele funebre propriu-zise (rituale și ceremoniale) și bocetele propriu-zise, avînd de cele mai multe ori un caracter semi-ceremonial.
Multe dintre acestea sînt cîntece ceremoniale în partea sudică (Soare,
soare rotogol, Ia ia-ți dragă ziua bună), sicriul casă oarbă, calea stingă dreaptă etc.). Din cauză că în partea nordică bocirea în grup nu este
totdeauna bine distinctă de executarea cîntecelor funebre rituale și
ceremoniale, s-a ajuns în unele cazuri la un fel de confuzie, ceea Ce
s-a tradus în faptul că aceste motive au uneori un caracter ceremonial,
alteori sînt simple bocete cu un conținut mai larg cuprinzător. Atari
motive se întîlnesc și în bocetele individuale, însă mult mai rar de cum
s-ar aștepta pornindu-se de la caracterul lor obiectiv. în comparație
cu cele din celelalte categorii, numărul acestora e destul de restrîns:
Roagă-te de crîsnicu (tragerea clopotelor), Haida mina să ne-o dăm
(luare de iertare), Tare drag-ai adormit (somnul greu), Ia ia-ți, dragă,
ziua bună; Soare, soare rotogol; Să iei dragă, sama bine (cale stîngădreaptă), sicriul — casă oarbă, Prapore mare rotat, Cine-n cale ți-o ieși
(întîlnire cu rudele prefăcute în porumbi), Scoală-te și hai acasă — Da
pămintul nu te lasă, Nu te doare inima (părăsirea copiilor săraci),
Apleacă-te corn de casă, Veni moartea prin ogradă (moartea furișată),
Unde, dragă, te-ai gătat (gătirea mortului pentru drumul de veci), Du-te
și nu-ți pară rău (neregretul după viață), Ieși afară și te uită (îndru
marea mortului să se uite la asistență), revenirea mortului la Paști
sau la Rusalii, moartea-lumină stinsă, lăsarea mîinilor urmașilor, împăienjenirea ochilor.
Din cauza formei mai stabile și a frecvenței mari, se întîlnesc aici
și unele împrumuturi de versuri din repertoriul cîntecelor. Pe lîngă
versurile prin care mortul își ia rămas bun întocmai ca în cîntecele
de nuntă, întîlnim căinarea copiilor orfani ca în cîntecele propriu-zise:

Vai de copiii săraci,
Nimănuia nu i-s dragi (Cerișor, fg. 14.170 a; v. și alte variante indicate
la bibliografia motivului).
Motivele aparținînd acestei categorii sînt totodată și cele mai realizate
ca poezie. Exprimarea aleasă și concisă, figurile poetice —■ mai cu
seamă comparația — se întîlnesc în aproape toate variantele acestor
motive. Metafora negată e mai rară:

Un ciopor de golombei:
Da nu-s dragă, golumbei,
C-ahăia-s părinți tăi;
Ș-on ciopor de golombele:
Da nu-s, dragă, golombele,
C-ahelea-s neamurile tale. (Feregi, fg. 10.260 b)
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Repetiția sinonimică e relativ mai frecventă:
Du-te și nu-s pară rău,
C-ai trăit destul de rău,
Du-te și nu-s pară jele,
C-ai mîncat destule rele. (Cerbăl; i. 18.035)
Uneori, întîlnim imagini de o rară frumusețe care trădează vădită finețe
și subtilitate:
Draga mea lumină-aprinsă
Bătu vîntu și mi-o stinsă . . .
Bătu vîntu de cu soare
Și te stinse ca pe-o floare. (Runc)
Dacă moartea nemiloasă,
Rupe floarea hai frumoasă;
Nu rupe floare de cules
Și rupe floare p-ales;
O rupe din rădăcină,
Ca napoi să nu mai vină. (Cerbăl, i 18.024)
Mătușă, pă ochii tăi
S-or pune nește pănjenei,
Nu mai vezi lumea cu ei;
Iară pă buzăle tale
S-or lăsat nește-afinele
Nu mai poți vorbi cu ele. (Muncelu Mare, fișa de obs.)

b) Cele din a doua categorie se caracterizează și ele prin conținutul
lor mai general valabil, mai obiectivat ca și cele din prima categorie,
însă nu mai au o formă bine închegată, plăsmuirea e șovăielnică, dife
rită de la variantă la variantă. Și acestea provin din tradiție, dar fără să
ajungă la o exprimare cristalizată: bocitoarele știu că trebuie să „zică“
și cutare ori cutare lucru despre mort, după cum au auzit pe altele
încă din fragedă copilărie, însă acea idee plutește în memorie numai în
esență, ca fapt brut, nebulos ca formă și ele sînt acelea care trebuie
să o ticluiască în versuri cîntate. Uneori, bocitoarele mai rețin cîte
un vers sau cîte o imagine pe lîngă care adaogă altele ca să întregească
ideea, motivul poetic. Improvizația se împletește aici cu reproducerea
motivului preluat din tradiția colectivității respective. Aceste motive
fac tranziția între cele dinții și cele din ultima categorie. Ele se întîlnesc
în bocetele individuale, mai rar și în bocetele cîntate în grup din partea
nordică, dar de data aceasta conducătoarea grupului trebuie să inter
vină mai mult, dictînd în prealabil versurile3. în această categorie intră
restul motivelor tradiționale ale bocetelor pădurenești care constituie
majoritatea covîrșitoare în materialul cules și publicat.
3 V. fișa de observație din Muncelu Mare în A.I.F., unde bătrâna Duma
Măruța, conducătoarea grupului, dictează versurile ori de cîte ori crede că femeile
clin grup nu ar cunoaște urmarea.
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c) Exista apoi motive, strofe poetice, improvizate de bocitoare în
momentul bocirii. Repertoriul tradițional nu cuprinde toate cazurile care
se referă la viața unui om și la legăturile dintre acesta și bocitoare.
In consecință, bocitoarea se vede obligată să făurească prin propria ei
putere creatoare versuri în care ține să pomenească, să sublinieze cutare
întîmplare din viața mortului, anumite caracteristici individuale ale firii
lui, modul cum s-a petrecut decesul etc. Puterea de a improviza joacă
aici rolul de căpetenie. Dacă uneori bocitoarea ia din tradiție cîte o
imagine sau chiar cîte un vers care i se pare ei că o ajută mai bine în
exprimare, aceasta reprezintă în genere doar o mică parte din ansamblul
creației, partea covîrșitoare și cea mai importantă datorîndu-se impro
vizației, puterii momentane de a crea sub imperiul durerii și afecțiunii
pentru cel mort. Aceste motive se recunosc mai ușor prin faptul că nu
seamănă cu nimic din repertoriul tradițional — ori e vorba de o oare
care asemănare întîmplătoare — și prin aceea că au o formă mult mai
dezlînată, mai prozaică, dar mai proaspătă decît celelalte. Ca realizare
artistică, ele atîrnă foarte mult de talentul bocitoarei și de dispoziția
momentană a acesteia. în genere, versurile au multe elemente artificiale
menite să umple schema metrică sau să servească de rimă, deși versurile
fără rimă sînt destul de numeroase. Neîndemînarea improvizației se
trădează ușor:
După mini-o alergatu,
Ao, Doamne, tăt cu caru,
C-am avut, mînse-m-amaru,
Ao, Doamne, multe rale (Cerișor, fișa de observație)
Vrenicie, mumă, ca la voi
Ai, tăț, mumă, dintră noi (ibid.)

Interjecțiile, substantivele în vocativ și alte expresii exclamative intervin
la fiecare pas pentru întregirea numărului de silabe ale versului. Uneori,
incoherența se vădește nu numai în înșiruirea motivelor, ci în însăși
formularea ideilor4. Se întîmplă ca în timpul bocirii, unele femei să
ajungă la o formulare oarecum mai pregnantă pe care o repetă apoi
în zilele de doliu, dar care de cele mai multe ori este curînd uitată după
aceea. Mărturisirile bocitoarelor în acest sens sînt cît se poate de eloc
vente5. Dacă reconstituirea motivelor tradiționale — îndeosebi a celor
care și-au căpătat o formă închegată — poate fi încununată de succes
(dacă folcloristul e suficient de meticulos), nu același lucru se întîmplă
cu cele improvizate, din care de cele mai multe ori nu se pot obține
decît fragmente. De aceea, în materialul de publicat am separat net boce4 Un exemplu tipic de incoherența și exprimare nebuloasă îl constituie
bocetele inform. Poanta Maria Buștiona, 94 ani (v. fișa de observație din Cerișor
în A.I.F.), explicabile în cea mai largă măsură prin vîrstă ei neobișnuit de
înaintată.
5 V. notele bocetelor referitoare la proveniență.
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tele reconstituite din cele autentice notate în timpul bocirii lîngă sicriul
mortului sau la mormîntul acestuia.
Bocetele funebre sînt alcătuite din îmbinarea în proporții diferite
a motivelor din cele trei categorii. Modul cum se înlănțuie acestea se vede
destul de limpede din cercetarea atentă a materialului autentic din fișele
de observație.
Fișa de observație de la înmormîntarea bătrînei Benteu Maria din
Muncelu Mare ne arată cazul cel mai simplu, totodată caracteristic părții
nordice a Pădurenimii. Toate bocetele au fost cîntate în grup, doar o
singură femeie s-a bocit singură și într-un chip trunchiat, se pare din
obligație. Aceasta nu e decît consecința faptului că decedata nu a avut
copii și nu a stîrnit mari păreri de rău în juru-i, exceptînd soțul. A fost
bocită mai mult pentru că așa se cuvenea,, așa o impunea tradiția, dintr-un
fel de politeță funebră. Mai mult, textele nu conțin nimic individual care
să reflecte anumite aspecte legate de persoana, celei moarte, căci, cu
excepția numelui, toate se pot potrivi oricărui mort. Doar absența unor
motive — moartea—nuntă, tînărul „nevecuit“ etc. — denotă că moarta
nu a fost o femeie tînără. Motivele — toate tradiționale și cele mai multe
într-o formă închegată — sînt reproduse fie o singură dată, ca și cîntecele rituale și ceremoniale („Strigă moartea la fereastră, „Prapore roșu
rotat“ (aducerea praporelui), „Rămîi, casă, sănătoasă“ (la scoaterea din
casă) și pe drum: „Trageți, boi, trageți, drăgoi“), fie de două ori (somnul
greu, în prima zi la amiazi și seara; mulțumirea pentru sicriu, a doua
zi la amiazi și pe drum spre cimitir), fie chiar de 3 ori (luare de iertare,
în prima zi dimineața, a doua zi la amiazi și pe drum spre cimitir; întin
derea mîinii ca să-și liniștească soțul, în prima zi dimineața, a doua zi
la amiazi și la plecarea din curte).
Fișa de observație din Plop în care mama și-a bocit fiul — electro
cutat — în ziua de Rusalii la mormîntul acestuia, dezvăluie tipul boce
telor individuale din sudul ținutului. Bocetul de peste o sută de versuri
este alcătuit din 7 motive: A) chemarea mortului să vină acasă, B) men
ționarea că e ziua de Rusalii cu nedeie în sat, C) dorința de a-1 spăla,
D) scăparea de la moarte, E) fratele neputincios în a-1 salva, F) mortul
mut și G) îndemnarea mortului să o „învețe“. Dintre acestea, 5 sînt
tradiționale ca idee, versificate în chip personal de către bocitoare utilizînd doar unele versuri tradiționale ale primului și celui de al patrulea
motiv, iar celelalte două (B și E) sînt improvizate de bocitoare pentru
a sublinia ziua cînd îl bocește și contrastul dintre starea ei și veselia
satului la nedeie în cel de al doilea motiv, precum și sumare detalii în
legătură cu moartea năpraznică în al cincilea motiv. în construcția
bocetului, motivele se repetă de 2—3 ori, cu excepția celui de al treilea
și al șaptelea motiv menționate o singură dată. înlănțuirea motivelor în
bocet e următoarea: A-B-C-A-D-E-F-A-B-D-E-F-A-G. Se observă cum
motivele create de informatoare, fiind o particularizare a unor motive
tradiționale, exprimînd o idee secundară, apar întotdeauna după motivele
tradiționale respective cu o sferă mai largă, ca într-o sinteză firească a
tipicului cu individualul. Fișa de observație din Cerișor (în Arh. I.F.) la
33 —

Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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funeraliile lui Boia Lazăr prezintă un repertoriu de bocete autentice
mult mai bogat din cauza situației familiare a mortului, în care se
poate urmări mult mai bine îmbinarea motivelor tradiționale cu cele
create momentan, modul în care se repetă unele dintre ele, etc6.
Motivele tradiționale sînt mai numeroase decît cele improvizate.
Dintre cele tradiționale, cel mai frecvent e mortul nemilos cu fiii săi
(p. 13—14, 16, 32 — fiica; p. 74 — soția; p. 29 — soacra; p. 3 — cum
nata; p. 61 — o rudenie; p. 20 — o femeie), cu soția și cumnata (p. 16
—• cumnata) și cu părinții (p. 18 — cumnata). Urmează cel prin care
mortul e îndemnat să ia cu sine copiii orfani (p. 60, 72, 80, 84, 95 —
fiica; p. 68 (cumnata); p. 21, 85, 87 — o femeie) și soția (p. 33 — soția;
p. 21 — o femeie). Frecvent e și motivul despre văduvia grea (p. 31 —
soacra; p. 77 (cumnata); p. 9, 10, 12, 20, 21, 27 — alte femei). Urmează
îndemnarea mortului să vorbească (p. 15, 35, 71, 80 — fiica; p. 29 —
soacra, p. 23 — cumnata); apoi mortul nevăzut de bocitoare (p. 17 —
cumnata; p. 8, 10, 19, 60, 70 — alte femei) și situația grea a orfanilor
(p. 32, 95 — fiica; p. 33 — soția; p. 27 — bunica; p. 59 — cumnata;
p. 25 — o femeie). Relativ frecvente sînt următoarele: copiii săraci —
număruia dragi (p. 17 — cumnata; p. 29 — soacra, versurile similare,
dar formularea e la singular; iar în altă formă: p. 80 — fiica; p. 85 —
o femeie); comunicare de vești prin mort (p. 78 — cumnata; p. 25, 82,
6 Din păcate, nu s-au putut scrie toate textele din pricină că de multe ori
se boceau mai multe femei concomitent, fiecare cu alte cuvinte și cu alte melodii,
încît nu se mai înțelegeau cuvintele. Atunci cînd a fost posibil, s-au consemnat
chiar bocetele paralele a cîte două femei, transpuse apoi în fișă pe două coloane.
Nu are dreptate E. de Martino cînd scrie în Morte e pianto rituale nel mondo
antico, Torino, 1958, p. 193, că din această fișă de observație publicată de dînsul
în rezumat (p. 164194.) nu se poate stabili, între altele, „né i moduli letterari e
mimici circoianti nella comunită di Ceriscior (si intravede tuttavia il carattere
di modulo del tema della bara dimora angusta, per il morto, o dell’imprecazione
„vorrei bestemmiarti o morte“, e simili)“. în primul rînd, autorul nu a înțeles
că nu e cu putință ca la o înmormântare să se reproducă întregul repertoriu
funebru al unui sat. Acesta se poate vedea numai din folosirea mai multor docu
mente folclorice obținute, pe de o parte prin chestionarea informatoarelor despre
fiecare motiv („modulo“), pe de altă parte prin cercetarea a mai multe fișe de
observație întocmite în aceeași localitate cu ocazia altor înmormîntări în care
morții să aparțină la cît mai diverse categorii (de vîrstă, sex, profesionale etc.),
în al doilea rînd, în repertoriul din această fișă de observație se întrevăd mult
mai multe motive decît cele semnalate de autorul citat, atît tradiționale, cit și
improvizate. De altfel, autorul mai face și alte afirmații greșite. Astfel, la p. 189
scrie despre cortegiul funebru: „due giovani lo aprono, con stendardi; altri due
cantano il canto dell’abete“. Nu, cei doi tineri nu cîntă, ci duc numai bradul,
doar grupul constituit de femei cîntă cîntecul bradului. La p. 164 afirmă că boce
tul românesc e alcătuit din versuri de 8 sau 7 silabe „alternantisi qualche volta
con quinari e senari“. în realitate, bocetul românesc din Oltenia, Muntenia, sudul
Moldovei și parțial Dobrogea e alcătuit din versuri libere, heterometrice, un fel
de proză cîntătă; bocetul din Banat, Ardeal și nordul Moldovei e alcătuit din
8(7) silabe, iar prin Banat în chip excepțional se întîlnesc și bocete cu versul de
6 silabe. La p. 167, autorul afirmă că bocetul lipsește într-o parte din jud. Arad,
Turda și Alba: în realitate, el lipsește în cea mai mare parte a ținutului moților
(format dintr-o porțiune din județele Cluj și Alba). De asemenea, la aria cântecului
bradului trebuie să se adaoge Ardealul nord-vestic (jud. Mureș și Bistrița-Năsăud).
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86 — alte femei); trimiterea de luminări prin mort (p. 80 — o nepoată;
p. 6, 7, 12 — alte femei). Urmează: îndemnarea mortului să „învețe“
(p. 79, 83 — fiica; p. 30 — soacra); teama de a blestema moartea (p. 32,
73 — soția; p. 65 — bunica, amîndouă bocitoarele în versuri similare);
întîlnirea mortului cu rudeniile (p. 5, 85 — alte femei); mortul îmbrăcat
de sărbătoare (p. 19, 21 — o femeie); moartea nepoftită ce ar fi trebuit
să meargă la alții (p. 23 —- cumnata, p. 86 — o femeie); sicriul — casă
mică (p. 33 — soția, p. 34 fiica, în versuri neasemănătoare); trimiterea
de scrisori prin mort (p. 62, 65—6 — bunica) și revenirea mortului
(p. 79 —• cumnata, p. 96 —-o femeie). Cîte o singură dată apar urmă
toarele motive tradiționale: trimiterea a două mere prin mort (p. 67 ■—
cumnata); ascunderea mortului spre a nu fi găsit (p. 76 — fiica); bradul
— soție (p. 76 — fiica) și moartea-nuntă (p. 86 — o femeie). Deși moti
vele amintite sînt tradiționale, bocitoarele le formulează de obicei în
versuri diferențiate — foarte probabil create de acestea — și numai
rareori se întîlnesc versuri asemănătoare despre care să se poată afirma
că sînt variante ale aceleiași, forme.
Dintre motivele improvizate7, cel care revine ca un leit-motiv în
decursul bocetelor într-o formă închegată, cu mici deosebiri de la o
variantă la alta, este strigătul desnădăjduit al fiicei mortului Boia
Lazăr :

Că de astăzi încolç
Eu tată n-oi mai avç (p. 32, 34, 59, 75, 79, 80,
83, 90, 95).

Tot atît de frecvente sînt cele despre bunătatea mortului care a
fost cel mai bun tată din tot satul (p. 15, 35, 75 — fiica), om de o
bunătate fără pereche (p. 24, 67 — cumnata, p. 74 — soția; p. 94 —
bunica); dacă ar fi fost mai rău, nu ar fi fost plîns atît de mult (p. 14,
16, 83, 95 — fiica). Urmează apoi îndemnul mortului de a se scula
și a merge la oi să le păstorească (p. 16, 34, 83 — fiica, p. 76 — bunica).
Relativ frecvente sînt cele în care se menționează ducerea și moartea
lui în spital (p. 4, 13, 84 ■— fiica), îmbărbătarea familiei de către mort
că nu va muri, ci se va însănătoșa — (p. 11, 35—6, 79 — fiica), consta
tarea fiicei mortului că o doare pieptul — sau grumazul — de atîta
bocit (p. 15, 16, 34 — fiica) și cererea de a se substitui mortul prin
fratele său orb — sau prin fratele său și bunică (p. 73 — soția, p. 83
— fiica, p. 78 — cumnata). Repetată o singură dată este dorința boci
toarei de a muri și ea (p. 11 — o femeie).
7 Certitudine deplină în separarea lor de celelalte nu poate fi, abia o cerce
tare minuțioasă îndelungată asupra satului respectiv și cunoașterea unei mai
bogate culegeri de bocete decît cele publicate ori adunate în arhiva Institutului
de folclor ar putea aduce o mai mare precizie. Noi ne-am călăuzit după conținutul
lor și după inexistența lor în repertoriul cercetat. Dacă se întîmplă ca ele să-și
aibă și aiurea anumite corespondențe, de cele mai multe ori e vorba de creații
independente care coincid din pricina similitudinii situațiilor.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

516

Ovidiu Bîrlea

Bocitoarele care au improvizat cele mai multe motive sînt fiica,
soția, bunica și soacra mortului, abia în al doilea rînd vin o cumnată
și o femeie recent îndoliată. In timp ce soția și soacra au înșiruit mai
multe motive despre viața mortului și starea precară a familiei fără să
le repete — e drept că din motivele arătate bocetele acestora n-au
putut fi consemnate în întregime — bunica și mai ales fiica repetă
mereu unele motive în altă formulare, exceptînd primul motiv. Cele
lalte bocitoare au recurs la motivele tradiționale, spunîndu-și în majori
tatea covîrșitoare a cazurilor durerea despre proprii lor morți. Se poate
deduce de aci că improvizarea în a spune detalii caracteristice despre
viața mortului, împrejurările decesului și starea familiei revin bocitoa
relor din familie (soție, fiică, bunică, cumnată etc) și foarte rar celor
lalte rudenii mai îndepărtate sau vecinelor.
Cercetarea răspîndirii teritoriale a motivelor din bocetele pădurenești dezvăluie aspecte neașteptate ifață de ceea ce s-ar bănui ținînd
seama de caracterul improvizatoric al speciei. Se vede din aceasta că
unele motive sînt tradiționale, altele strict locale, create momentan
sub imboldul durerii. Cele tradiționale au diferite arii de răspîndire8;
dintre acestea, majoritatea covîrșitoare sînt variante tematice la cele
pădurenești, conținînd in nuce aceeași idee poetică, dar altfel formu
lată în versuri, iar o mică parte au și variante formale, constînd din
2—4 versuri asemănătoare cu variantele pădurenești.
Motivele tradiționale existente în bocetele pădurenești se gru
pează, din punct de vedere al ariei de răspîndire, în 5 categorii.
8 Literatura despre bocete este, în comparație eu celelalte genuri, foarte
săracă. Mai bine reprezentat în materialul bibliografic este bocetul cu structură
fixă, izometric, din Banat, Ardeal și nordul Moldovei, în timp ce bocetul cu
structură liberă din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea este aproape
absent în publicațiile cercetate. Arhiva Institutului de folclor posedă însă un
foarte bogat material din aceste regiuni, dar e totuși puțin pentru a trage con
cluzii cu caracter mai durabil. în afară de aceasta, trebuie să adăogăm că dificul
tatea de a culege bocete este mult mai mare decît la celelalte genuri — poate
exceptînd descîntecele — din cauza caracterului improvizatoric: bocitoarea însăi
lează în momentul bocirii ceea ce îi vine în minte, sudînd diferite motive tradi
ționale sau create, lucru pe care nu și-1 mai poate aminti la reproducerea ulte
rioară provocată de către folclorist. Compararea bocetelor reconstituite cu cele
autentice notate în timpul bocirii din materialul publicat de C. Brăiloiu, precum
și din acest volum arată ce diferențe mari — ca număr și înlănțuire a motivelor
și ca număr de versuri — există între cele două categorii. în genere, culegătorii
nu au căutat să înlăture această dificultate, mulțumindu-se cu puținul pe care-1
dicta sau cînita bocitoarea. Dacă motivele închegate într-o formă oarecum stabilă,
avînd o valabilitate mai largă, pot fi memorate și reproduse mai cu ușurință de
către bocitoare, nu același lucru se întîmplă cu celelalte, îndeosebi cu cele im
provizate de bocitoare. Ca atare, folcloristul în cercetarea de reconstituire trebuie
să cunoască în primul rînd repertoriul de motive și să insiste apoi asupra fiecăruia
în parte pentru a vedea dacă este sau nu cunoscut. Cel care a cercetat cu mai
multă minuțiozitate și în chip exemplar motivele din textele bocetelor a fost
C. Brăiloiu. Din aceste considerente, aria de răspîndire stabilită din bibliografia
materialului nu oglindește cu fidelitate realitatea folclorică, o serie de motive
existente scăpînd culegătorilor.
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a) Aproximativ jumătate din acestea se întîlnesc pe întreg cuprin
sul țării, însă cu o frecvență variabilă. Foarte frecvente sînt următoarele:
strigarea mortului să se scoale, chemarea mortului acasă, mortul nemi
los cu rudele, comunicare de vești prin mort, îndemnarea mortului să
vorbească, revenirea mortului, moartea-nuntă (foarte frecvent în Tran
silvania și nordul Moldovei, frecvent în restul țării), îndemnarea mor
tului de a se uita la asistență (foarte frecvent în Transilvania și nordul
Moldovei, în schimb foarte rar în restul țării); drumul fără întoarcere
al mortului (foarte frecvent în Transilvania și nordul Moldovei, rar
în restul țării), îngroparea viului cu mortul (foarte frecvent în Transil
vania și nordul Moldovei, foarte rar în restul țării), jelirea mortului de
către casă, șură, ocol ((foarte frecvent în Transilvania și nordul Mol
dovei, rar în Banat, Oltenia și Dobrogea). Altele au o frecvență medie:
mortul îndemnat să povățuiască, mortul mut (foarte rar în Oltenia și
Dobrogea), luare de rămas bun (frecvent în Transilvania, nordul Mol
dovei și în cîntecele rituale funebre din Oltenia), întîlnirea mortului cu
rudeniile (frecvent în Transilvania, rar în restul țării), luarea orfanilor
de către mort (frecvent în Transilvania, rar în restul țării), regretul
după lumea frumoasă (frecvent în Transilvania și nordul Moldovei,
rar în restul țării), jalea orfanilor (frecvent în Transilvania și nordul
Moldovei, rar în Muntenia și Dobrogea), fiii nemiloși cu părinții (frec
vent în Transilvania, nordul Moldovei și Oltenia, rar în Muntenia și
Dobrogea), dorul aprins după cei morți (frecvent în Transilvania, rar în
restul țării), boala fără leac (frecvent în Ardeal, rar în rest) și mortul
„nevecuit“ (foarte rar în Oltenia).
Cîteva sînt rar întîlnite: somnul greu, moartea otravă (în Oltenia în
cîntecele funebre), casele părăsite de mort (foarte rar în Muntenia și
Moldova), dorul după morții ce vor putrezi, gătirea moartei ca mireasă
(foarte rar în nordul Moldovei și Muntenia). în sfîrșit, unele sînt foarte
rare: mortul lipsit de rudenii și venirea la crucea mortului.
b) Cam un sfert se întîlnesc numai în Transilvania și în partea
nordică a Moldovei (cîteva în chip excepțional și în afară de zonă), cu
o frecvență variabilă. Foarte frecvente sînt mai puține: calea stîngădreaptă, moartea nepoftită (o variantă oltenească) și tragerea clopotelor
(cu cîte o variantă în Loviște și Dobrogea). Cele mai multe au o frec
vență medie: spălarea hainelor mortului (o variantă oltenească), putre
zirea în mormînt (cu cîte o variantă din Oltenia și Dobrogea), moartea
sărăcește — văduvește (cu o variantă oltenească), văduva desconsiderată
(cu cîte o variantă din Oltenia și Dobrogea) mortul îmbrăcat de drum
(frecvent în Transilvania, rar în nordul Moldovei, o variantă din Mus
cel), moartea scrisoare-neagră sau carte domnească (frecvent în nordul
Moldovei; rar în nordul Transilvaniei), luare de iertare (frecvent în
Transilvania, rar în nordul Moldovei), moartea furișată (frecvent în
Transilvania, rar în nordul Moldovei, o variantă, dobrogeană) și moartea
alege ce e frumos — drag (frecvent în nordul Transilvaniei și Moldovei,
rar în sudul Transilvaniei), iar neregretul după viață e rar în Transil
vania, cu o variantă din nordul Moldovei.
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c) Cîteva sînt atestate numai în Transilvania, dar cu o frecvență
mijlocie sau rară. Frecvente sînt: mortul îndemnat să lase mîinile urma
șilor, trimitere de scrisori prin mort (cu o variantă dobrogeană), trimi
terea de mere sau mîncări prin mort și ascunderea mortului (frecvent
în nordul Transilvaniei, rar în sudul Transilvaniei, o variantă din nordul
Moldovei). Rare și foarte rare sînt: traiul sub pămînt și clevetirea bocitoarei-parodie (o variantă oșană).
d) Cele întîlnite numai în sudul Transilvaniei (excepțional și în
afară) sînt puțin mai numeroase, însă au o frecvență rară și foarte rară.
Mai frecvent e scăparea de la moarte (cu o variantă din nordul Moldo
vei). Rare sînt: mortul nevăzut de bocitoare, viața-lumină aprinsă și
bradul mireasă (numai în cîntecul bradului din Hunedoara). Celelalte
sînt foarte rare : praporele nepoftit, plecarea de la ■ crucea mortului, po
mană și nuntă-parodie (cu o variantă oltenească) și reproșul către mortul
ce a murit deși avea de toate — parodie.
e) Foarte puține sînt cele atestate numai în ținutul pădurenilor.
Mai frecvent e motivul despre facerea sicriului (Feregi, Cerbăl și Muncelu Mare), în timp ce soarele solicitat să anunțe rudele e foarte rar
(Cerbăl) ca și teama de a blestema moartea (Cerișor).
Aceasta ar fi icoana răspîndirii aproximative a motivelor tematice,
a ideilor poetice din bocetele pădurenești, rezultată din materialul cules
pînă acum cu deficiențele semnalate. Mai spinoasă e problema varian
telor de formă ale celor 11 motive tradiționale, lăsînd la o parte cele
provenite din alte genuri: luarea de rămas bun pe care o întîlnim în
chip asemănător în cîntecele de nuntă și chiar în cîntecele de cătănie
relative la despărțirea flăcăului de ai săi, copiii săraci-nimăruia
dragi, etc.
Versurile:

Să n-apuci în mina stingă,
C-ahaia-i cale nătîngă
Și s-apuci în ha direaptă
C-ahaia-i cale-nțeleaptă
se reîntîlnesc în variante asemănătoare culese din Țara Hațegului, spora
dic în valea Bistrei și a Mureșului mijlociu, în timp ce ideea poetică e
atestată pe o arie mai mare (Transilvania și nordul Moldovei), însă în
altă formulare.
Lasă-ți mîinile-n fereastră,
Că-i păcat să putrezească

revin în majoritatea variantelor — 12 — în timp ce numai 5 sînt vari
ante tematice, răspîndite pe aceeași arie ca și cele formale (Transilvania).
Versurile:
Cine-n cale ți-o ieși
Un ciopor de golombei,
Da nu-s, dragă, golumbei. . .
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din Feregi se întîlnesc, cu unele mici deosebiri, în 4 variante din Olte
nia nord-vestică ale cîntecului funebru numit ale drumului (și în Feregi
se cîntâ obișnuit pe drum spre cimitir), în timp ce majoritatea covîrșitoare a variantelor se prezintă în altă formă:

Scoală-te și hai acasă,
Da pămîntu nu te lasă
apar în 5 variante din sudul Transilvaniei, dar altfel versificate se întîl
nesc pe tot cuprinsul țării, mai cu seamă în Transilvania.
Versul :
Iți dau două mere dulci . . .
din Cerișor și Muncelu Mare revine în alte 4 variante sud-ardelene.
Versurile :
Și te las cu Dumnezeu,
Io mă duc cu doru tău:
Și te las cu Precesta,
Io mă duc cu jelea ta

din Cerbăl se întîlnesc, cu puține modificări, în cele 2 variante unice
din sudul Transilvaniei.
Draga mea, lumină-aprinsă,
Bătu vîntu și mi-o stinsă

apar în toate cele 9 variante culese din sud-vestul Transilvaniei.
Roagă-te de crîsnicu
Să mai tragă harîngu . . .
Păstă täte dealurile,
Să te-audă neamurile

apar — uneori numai primele două, alteori ultimele două versuri — în
majoritatea variantelor pe întreaga arie de răspîndire (Transilvania și
nordul Moldovei), abia o mică parte sînt variante tematice.
Apleacă-te, corn de casă,
Că pleacă gazda de-acasă;
Și te-apleacă, corn de șură,
C-acu pleacă gazda bună,

se întîlnesc (uneori numai două din ele) abia în 4 variante din vecină
tatea pădurenilor (zona Ilia-Brad), în timp ce ideea altfel formulată se
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găsește într-un număr impresionant de variante din restul țării (Transil
vania, nordul Moldovei, Dobrogea, Oltenia și Banat).

Și te duci cale lungată,
Nu mai întorni niciodată . . .

revin într-o formă asemănătoare în 10 variante sud-ardelene și în alte
4 variante din Oltenia nord-vestică, Țara Loviștei și Dobrogea, spre
deosebire de majoritatea covîrșitoare de pe întreg cuprinsul țării în
care ideea neîntoarcerii este altfel versificată. în sfîrșit, versurile:
O la Paști, o la Rusale,
C-atuncea îi dzîua mare,
se întîlnesc într-o formă asemănătoare în multe variante ardelene — mai
cu seamă în sud — apoi în 4 variante ale cîntecului zorilor din Oltenia
nord-vesti că, dar de cele mai multe ori în restul țării ideea revenirii
mortului e altfel exprimată.
Asemănarea acestor versuri pădurenești cu cele din variantele citate
se datorește oare circulației sau e vorba de o simplă coincidență a unor
versificări asemănătoare ale aceleiași idei poetice? Cercetarea reper
toriului bocetelor arată că în ele se găsesc o mulțime de idei similare,
exprimate însă altfel, uneori chiar de la variantă la variantă. Aceasta
nu este decît o consecință a caracterului improvizatoric al bocetelor.
De obicei, bocitoarea ia din tradiție ideea, ceea ce se cuvine să se
„zică“ în cutare sau cutare caz, pe care ea o exprimă, improvizînd ver
surile în timpul bocirii. Faptul că versurile improvizate au o formă
deslînată, zgrunțuroasă, imperfectă, precum și nevoia de a le suda cu
alte teme, sau de a le adapta la un anumit caz, au împiedecat de cele
mai multe ori constituirea motivelor în versuri închegate, cristalizate,
care să se impună în această formă în tradiția bocitului. Această latură
specifică a bocetelor ne-ar îndreptăți să considerăm în genere versurile
similare drept o asemănare întîmplătoare izvorită din exprimarea în
tr-un chip identic a aceleiași afecțiuni. în realitate, rezolvarea proble
mei e mai complicată.
în cîteva cazuri, asemănarea versurilor poate fi atribuită cu destulă
certitudine circulației, răspîndirii pe o anumită arie. Așa sînt varian
tele celor două motive — viața lumină aprinsă și plecarea de la mormînt — care apar numai în această formă și pe o arie relativ mică, sudul
ori sud-vestul Transilvaniei. Tot aici pot fi incluse variantele răspîndite
numai în ținuturile vecine — jelirea mortului de către casă și șură,
calea stingă și dreaptă — precum și cele care fac — sau au făcut —
parte din cîntecele funebre rituale, cum ar fi întîlnirea mortului cu rudele
în chip de „golumbei“, atestat pe o arie care are multe caractere comune.
Alteori, aria de răspîndire și numărul mai mare al variantelor
formale față de cele tematice ar indica o asemănare datorată mai degrabă
circulației decît creației indeDendente, însă e greu de a înclina spre
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una sau cealaltă ipoteză. Astfel, tragerea clopotelor și îndemnarea mor
tului să lase mîinile urmașilor, întîlnite, cel dintîi în Transilvania și
nordul Moldovei (cu cîte o variantă în Loviște și Dobrogea), cel de al
doilea în Transilvania, s-ar părea că își datoresc circulației asemănarea
în versuri, dar s-ar putea tot așa de bine ca această similitudine să izvo
rască din limitarea posibilităților de a formula altfel ideea, din expri
marea fatal asemănătoare a aceleiași idei. Prima ipoteză pare însă mai
plauzibilă.
în celelalte cazuri, ipoteza poligenezei pare mai apropiată de reali
tatea folclorică, mai ales că variantele tematice sînt mult mai numeroase
decît cele formale, iar aria de răspîndire e mai întinsă. Un vers ca
Iți dau două mere dulci se poate ivi pe buzele oricărei bocitoare atunci
cînd, potrivit obiceiului, aceasta așează cele două mere în coșciugul
mortului pentru a le duce rudeniilor. De asemenea, versurile Scoală-te
și hai acasă — Da pămintu nu te lasă exprimă o idee prea generală în
care versul al doilea se impunea oarecum de la sine din necesități de
rimă. îndemnarea mortului de a reveni „la Paști o la Rusale“ este de
asemenea foarte răspîndită, fiind izvorîtă din zilele de pomenire ale
morților ce preced aceste sărbători; al doilea vers se putea ivi iarăși de
la sine din aceleași necesități de rimă. De asemenea, Și te duci cale
lungată ■— Nu mai întorni niciodată, cuprinde o idee foarte generală, în
care, insistîndu-se asupra lui niciodată, se putea ajunge la o formulare
identică în chip independent. Se poate ca în anumite cazuri să fie vorba
de amîndoi factorii: circulația pe arii mai restrînse, dar poligeneza în
categorii de arii, fiind însă greu de precizat pînă unde se întinde fiecare.
in ceea ce privește circulația motivelor tradiționale în cadrul ținu
tului pădurenilor se poate spune că în genere ele sînt destul de răspîndite pe întreg teritoriul9. Unele dintre ele au fost însă întîlnite numai
in cîte o parte a ținutului. Astfel, numai în nord apar motivele: praporele nepoftit (Cerbăl, Feregi, Muncelu Mare), regretul după lumea fru
moasă (Lăpuju de Sus, Bătrina, Cerbăl), venirea la crucea mortului
(Lăpuju de sus, Muncelu Mic, Cerbăl) moartea furișată (Cerbăl, Lăpuju
de sus), luare de iertare (Feregi, Muncelu Mare), moartea — scrisoare
neagră (Cerbăl, Muncelu Mare), apoi în cîte un singur sat: mortul lipsit
de rude, moartea-otravă, întîlnirea cu rudele și traiul în mormînt (Fe
regi); plecarea de la cruce, moartea alege frumosul și gătirea ca mi
reasă (Cerbăl); boala fără leac (Bătrîna) și viața lumină aprinsă (Runcu
Mic). în partea sudică se întîlnesc: îngroparea viului cu mortul (Cerișor,
Lelese, Alun, Lunca Cernii), îndemnarea mortului să „învețe“ (Cerișor,
Plop), mortul mut (Cerișor, Plop), apoi în cîte un singur sat luarea orfa
nilor (Cerișor) și dorul după morții ce vor putrezi (Ghelari).
în totalitatea lor, bocetele pădurenești se încadrează în tipul gene
ral al bocetelor transilvănene. De altfel, tabloul răspîndirii teritoriale
9 Cercetările asupra frecvenței au fost foarte sumare — exceptînd satele
Cerbăl și Feregi — încît ierarhizarea materialului sub acest aspect ar fi prea
puțin documentată.
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a motivelor tradiționale arată o mare asemănare tematică — uneori și
formală —■ între bocetele transilvănene și cele din nordul Moldovei care
au aceeași structură izometrică de 8(7) silabe, iar prin Banat în chip
excepțional de 6(5) silabe. Bocetele pădurenești — ca și cele ardelene în
general — au o formă mult mai îngrijită, mai poetică decît bocetele de
tip liber, heterometric din sudul țării, mai ales în motivele cîntate obiș
nuit în grup în nordul ținutului. Nu e mai puțin adevărat însă că, în
comparație cu celelalte genuri, ele se așează pe treapta de jos a ierarhiei
poetice, mai cu seamă prin versurile improvizate care se apropie foarte
mult de exprimarea directă, crudă, a limbajului de toate zilele. Doar
cîteva din motivele tradiționale cîntate în grup pot fi puse alături de
bocetele din nordul Moldovei —• parțial și din Năsăud — care sînt cele
mai poetice de pe întreg cuprinsul țării, fiind foarte asemănătoare ca
imagini și atmosferă cu cîntecele de jale, trădînd, se pare, contribuția
unor bocitoare profesioniste. Bocetul nordic — Banat, Ardeal, Moldova
nordică — e mai liric, mai potolit, bocetul sudic — Oltenia, Muntenia.
Moldova sudică ■— e în schimb mai patetic, mai exploziv, mai dra
matic. mai plin de „temperament“.
Parodiile de bocet sînt prea puține la număr în comparație cu boce
tele propriu-zise. Ele sînt de două feluri:
a) bocete-parodii, create cu o intenție net parodistică în scopul de
a satiriza anumite defecte morale (superficialitatea sentimentului de
dragoste dintre soți, pornirea spre clevetire, cugetarea simplistă etc.)
pentru a provoca rîsul celor din jur. Acestea sînt cîntate cu prilejul
întrunirilor, mai cu seamă în șezători. Ele se caracterizează prin faptul
că circulă uneori pe o arie destul de întinsă, alt indiciu că au fost create
anume cu scop parodistic, satiric, cum ar fi nunta-pomană, clevetirea
bocitoarei și reproșul că a murit, deși exista mîncare și îmbrăcăminte10.
b) bocete-parodii care la origină au fost bocete funebre propriu-zise,
de multe ori menționîndu-se chiar numele bocitoarei, dar care au devenit
parodii din pricina imperfecției exprimării. Lipsită de suficient talent
artistic, bocitoarea a improvizat fie în versuri puerile, caricaturale, fie
în versuri ce pot fi interpretate și altfel, mai cu seamă în sens obscen.
Și aceste bocete devenite parodii se cintă tot în cadrul întrunilor colec
tivității, mai ales în șezători, pentru a stîrni rîsul. Tendința de a sati
riza imperfecția artistică a versurilor improvizate din bocete constituie
un imbold puternic pentru bocitoare de a veghea necontenit asupra con
ținutului și formei în care se exprimă improvizînd, pentru a nu ajunge
în gura satului. S-ar putea chiar ca pe o anumită treaptă de evoluție,
cînd bocitul va fi pe cale de a deveni desuet, parodierea bocetelor să
contribuie în chip masiv la părăsirea acestui obicei.
Prea puținul material cunoscut despre parodiile de bocet din restul
țării și despre frecvența și ocaziile în care se cîntă ne împiedică de a
Prea puține lucruri se pot spune despre aria lor de răspîndire, fiindcă au
aproape total neglijate de către culegători, încft abia s-au putut consemna
1—3 variante.

fost
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încerca delimitarea caracteristicilor variantelor pădurenești. O caracte
ristică generală e scurtimea lor, 2—4 versuri, asemănîndu-se sub acest
aspect cu celelalte genuri satirice, în primul rînd cu strigăturile care au
de asemeni în mod obișnuit 2—4 versuri.
Verșurile funebre din ținutul pădurenilor sînt puține la număr11.
Originea cărturărească a verșurilor este confirmată în primul rînd de
conținutul și de stilistica versurilor. Cele mai multe tind să popularizeze
preceptele biblice mai potrivite prilejurilor funebre: zădărnicia străda
niilor omenești, moartea suverană, originea păcatului strămoșesc (Ver
sul lui Adam), învierea lui Lazăr (Viftania frumos nume) etc. Alteori,
verșurile își iau temele din repertoriul popular despre despărțirea mor
tului, cărora le dau însă o coloratură proprie, o atmosferă dăscălească,
mai ales prin îmbinarea acestora cu elemente biblice (Dumnezeu dintru-nceput, Sună clopotele, sună, etc.).
Cînd verșurile preiau motive populare, uneori împrumută și versuri
întregi din repertoriul folcloric, pierzînd prin aceasta din mersul greoi,
îmbîcsit și apăsător al versurilor cărturărești, textul devine mai lumi
nos, mai sprinten. Motivul despărțirii din cele două versuri Sună
clopotele sună și Dumnezeu dintru-nceput nu se deosebește decît în
mică măsură de felul cum este tratat în bocete și în cîntecele funebre
ceremoniale.
Tematica unora le dă o valabilitate mai largă, putînd deveni și cîntece
de stea, cu care de altfel sînt cel mai mult înrudite. In Muncelu Mare,
V erșui lui Adam circulă atît în formă de cîntec de stea, intrînd chiar
în repertoriul colindătorilor cu toba12, cît și ca. verș funebru, după cum
se poate vedea din fișa de observație de la înmormîntarea din noiem
brie 195413.
Verșurile funebre rămîn cărturărești, semipopulare în ținutul pădu
renilor nu numai prin conținutul și structura lor, ci și prin faptul că
sînt cunoscute numai de către slujitorii bisericești. Astfel, unele dintre
ele au fost găsite în manuscrisele provenite de la unii preoți din Mun
celu Mare și Ghelari, celelalte au fost culese numai de la „cantorii“
locali, căci numai aceștia le cîntă. De obicei, cîntăreții bisericești și le
păstrează scrise pe foi de unde de cele mai multe ori le citesc, după
11 în timpul cercetărilor s-au descoperit 5 verșuri, din care unul — Versul
lui Adam — a fost consemnat fragmentar în timpul înmormîntării din Muncelu

Mare (v. fișa de observație, A.I.F.). Culegătorul Emil V. Degan a cules alte două
verșuri din Muncelu Mare pe la începutul secolului, unul — verș la mort ■—
cîntat de un diac (Familia, XLI (1905), p. 31), altul copiat de pe un manuscris
al fostului preot din acel sat, Popovici, vers la morți (Familia, XXXIX (1903),
p. 475—6).
12 E m i 1 V. D e g a n, care l-a cules de aici din mssul aceluiași preot Popovici, notează: „Pe semne a avut trecere de colindă“, Familia, XLI (1905), p. 247.
13 Ca verș funebru, verșul lui Adam apare și în județul Bihor, fiind publi
cat ca „verș“ de V. Sala în Bocete; Buc., f.a., p. 4—7 (Adam dacă a greșit).
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cum se vede din culegerea lui Emil V. Degan14 și din manuscrisul verșului Dumnezeu dintru-nceput (în Arh. I.F.) provenit de la un diac din
Cerbăl. Diecii bisericești au față de ele o atitudine de reproducere fidelă,
de aci nevoia de a recurge la documentul scris.
Verșurile funebre întîlnite la pădureni au o circulație mult mai restrînsă decît celălalt repertoriu funebru și decît cîntecele de stea, geme
nele lor. Cel mai răspîndit — exceptînd Verșui lui Adam, — e Viftania
frumos nume, cunoscut de întreg Ardealul — exceptînd Oașul și Mara
mureșul — mai cu seamă în partea sudică. Sună clopotele, sună e atestat
într-o variantă îndepărtată numai în împrejurimile Reghinului (motivul
luării de rămas bun). Celelalte par creații locale, mai bine zis compi
lații în care preoții au căutat să-și arate o presupusă măiestrie poetică
prin care sperau să stoarcă multe lacrimi mulțimilor venite la prohoduri,
întorsăturile greoaie, repetițiile inutile, formulările plate izgonesc din
ele orice urmă de poezie; doar pe alocuri imagini și versuri luate din
repertoriul folcloric le apropie în oarecare măsură de veșmîntul poeziei.
Ele impresionează însă mulțimea prin autoritatea slujitorilor bisericești,
fiind asemuite cu celelalte cîntări ale slujbei, îndeosebi cu pricesnele.
Bocetele de recrutare datează foarte probabil din perioada feudală,
cînd recrutarea la oaste se făcea în chip silnic prin prinderea cu arca
nul ori prin alte mijloace de momire și cînd serviciul sub arme era
deosebit de lung — uneori pînă la bătrînețe — de multe ori recrutul
murind în acest răstimp. Ca atare, pleqarea la oaste echivala cu o plecare
în lumea celor ce nu se mai întorc niciodată, întocmai ca și morții.
Aceasta explică durerea adîncă a mamelor flăcăilor recrutați și folosirea
bocetului pentru a-și exprima desnădejdea pricinuită de despărțire, pre
simțită ca fiind pentru totdeauna. Bocetele de recrutare s-au menținut
în virtutea tradiției, fiind alimentate mereu de condițiile grele în care
se desfășura serviciul militar în perioada precedentă și mai cu seamă
de cele două războaie mondiale care au îndoliat atîtea familii. Ele vor
dispărea probabil în scurtă vreme pe măsură ce condițiile umanitare
ale serviciului militar din armată vor fi atît de cunoscute ca să poată
anihila puterea tradiției de a se boci cu prilejul recrutării. De altfel,
cercetarea la teren a arătat că obiceiul de a se boci la plecarea în armată
nu mai e atît de frecvent în anii din urmă ca în trecut.
Tematica bocetelor de recrutare din Pădurenime se deosebește pro
fund de cea a bocetelor funebre. Se vorbește în genere de viața grea a
mamei văduve lipsită de unicul sprijin în gospodărie, căci în Pădurenime
de obicei femeile au un singur copil, acesta fiind unul din motivele
puternice care au menținut bocirea la încorporare. Se arată în ele că nu
mai rămîne nimeni să lucreze cîmpul, să aibă grijă de ale casei etc.
Alteori, durerea este exprimată în chip vag, căinîndu-se inima îndure
14 După sfîrșirea slujbei prohodului, „un slăvit diac din Muncelu Mare
scoate din șerpar o cărticică unsuroasă, răsfoiește nițel filele de pe vremuri și
prinde a trăgăna lin, lin ca doinind din frunză un vers de mort ce m-a mișcat
din cale afară“. Familia, XLI (1905), p. 31.
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rată a mamei cu feciori care trebuie să plîngă „în zî de nouă ori“. Doar
pe alocuri se găsesc elemente care par un ecou al bocetelor funebre:
îndemnarea flăcăului să-și ia mama văduvă cu el, fiindcă nu mai are
pe nimeni, sau gîndul că flăcăul recrut nu se va mai întoarce niciodată.
Aceasta din urmă pare o moștenire din vremurile apuse cînd într-adevăr revenirea soldatului era problematică, dînd prin aceasta deplin
temei bocirii la plecarea sub arme; astăzi sună însă anacronic și con
taminarea cu bocetele funebre nu e străină de prezența lui în bocetele
de recrutare.
Deoarece toate bocetele de recrutare culese din pădurenime provin
numai din reconstituiri, nefiind nici unul surprins în timpul bocirii, nu
ne putem face o icoană clară despre fizionomia structurală a acestora,
despre întinderea lor și despre modul cum se înlănțuie motivele. Din
cîte rezultă din cercetarea materialului cules, bocetele de recrutare nu
au motive deplin cristalizate ca formă care să circule în variante mai
mult sau mai puțin asemănătoare, totul se datorește improvizării, chiar
dacă ideea exprimată este cît se poate de generală. Ele sînt cîntate
numai individual, atît în sudul, cît și în nordul ținutului.
Pînă acum, din cîte știm, nu au fost publicate atari bocete de recru
tare. Chiar în arhiva Institutului de folclor se văd prea puține exem
plare, încît problema răspîndirii teritoriale a motivelor din aceste bocete
rămîne nerezolvată în stadiul actual al cercetărilor.

A — BOCETE FUNEBRE (RECONSTITUITE)
BOCET DUPĂ TATA
*
Dragu meu și taica mieu :/
Șî t’e du, nu-ț pare rău?
Că n-ai pă nime di-a tău;
Șî tse du, nu-ț fie jăle,
5. N-ai pă nime cu durere1.
Ie ia-ț, taică, zîua bună
Dze la un fir dze brebenei
Șî dze la copii tăi;
Dzi la un fir dze brebenele,
10. D’e la vesinele tăie.2
Să iei, taică, sama bine
* Feregi, Arh. I.F., fg. 10260 b, inf. Bistrean Treja, 50 ani, culeg. Ilarion
Cocișiu, în VIII—1946.
1 Motivul despre mortul lipsit de rudenii mai este atestat în altă formă în
Muncelu Mic la începutul secolului (Familia, 1903, p. 475). în restul țării, acest
motiv se întîlnește foarte rar. Variante tematice (formularea fiind diferită):
Nicoară-Netea, p. 214 (?—Mureș); Corn. Satelor, IV. p. 100—1 (Romuli—BistrițaNăsăud); ms. 3 (Crușovu—Olt).
2 Motivul despre luarea de rămas bun mai apare în ținutul pădurenilor în
unele variante ale cîntecului Strigă moartea la fereastră (v. O. Bîrlea: Cîntece
rituale funebre..în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii
1968—1970, p. 395—401) într-o formă foarte apropiată de cîntecele de nuntă pădu-
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Să n-apus în mina stîngă,
C-ahaia-i cale nătîngă
Șî s-apus în ha dzireaptă
15. C-ahaia-i cale-nțeleaptă*3.
Iac-acum sfînțît de soare
Mere taica ca ș-o floare,
renești relative la această temă. El e întâlnit și într-un bocet din Muncelu Mic
(Familia, 1903, p. 475) în aceeași formulare apropiată de cîntecele de nuntă. în
restul țării, motivul este foarte răspîndit în bocetele din Transilvania, apoi în
cele din nordul Moldovei, dar cu totul sporadic în celelalte provincii. De cele
mai multe ori, motivul nu este decît o reluare a strofelor respective din cîntecele
de nuntă. Variante tematice: (fg. 18613 (Roșcani—Hunedoara); Izvorașul, IV,
nr. 7—8, p. 9 (Vulcan—Hunedoara); V, nr. 1, p. 23 (?—Ardeal); X, p. 81—82 (Tăr'ășești—Maramureș: vers); fg. 10226 b (Prăvăleni—Hunedoara); fg. 5775 a (Țebea—
Hunedoara); Grai și Suflet, VII, p. 167 (Clopotiva—Hunedoara: la plecare); fg.
5785 (Clopotiva—Hunedoara); fg. 8337 a (Sîrbi—Hunedoara: la plecare); fg. 4159
(Sîmbăteni—Arad); Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 556 (Seceani—Timiș),
p. 588 (Voiniceni—Mureș); fg. 6021 (Măru—Caraș-Sever.: pe drum); fg. 4774 a
(Sitani—Bihor); Bologa, p. 219 (Spring—Alba); fg. 4819 b ;(Giacăș—Sibiu: c. ăl mare);
fg. 5461 a (Coveș—Sibiu); fg. 579 a (Sebeș—Brașov); fg. 3494 b (Hurezu—Brașov):
fg. 1862 b (Peștera—Brașov); fg. 609 (Sîmpetru de Câmpie—Mureș); fg. 4441 a
(Lechincioara—Mureș); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); fg. 9166 (Habic—
Mureș); i. 4585 (Săcalu de Pădure—Mureș); Nicoară-Netea, p. 203, 209 (?—Mureș);
Papahagi, P. lirică pop., p. 247—8 (reprod. Nicoară-Netea); Corn. Satelor, I, p. 42,
139; IV, p. 15 (Maieru—B.-Năsăud); I. P. Reteganul, Bocete, p. 88 (Monor—B.-Năsăud), j. 133 (Mica—?): p. 164 (?—Năsăud); p. 173 (Hordou—B.-Năsăud): BichigeanTomuța, p. 17, 19, 35 (Maieru—B.-Năsăud); p. 20 (Nepos—B.-Năsăud); fg. 5534
(Șanț—B.-Năsăud); i. 18118 (Leșu—B.-Năsăud); fg. 5752 (Ulmeni—Maramureș); Brăiloiu, Oaș, p. 48, 56 (Certeze); fg. 5018 a (Tîrșolț—Satu M.); fg. 1858 c (Vad—
Maram.); Bartdk, Mar., p. 194 (Bocicoel—Maramureș); p. 195 (Ieud); Bîrlea, p. 115.
116, 119 (Berbești—Maramureș); Brediceanu, p. 166—7 (Strîmtura—Maram.); p. 170
(Călinești—Maram.); p. 171 (Botiza); Marian, Inmor., p. 259 (?—Năsăud); p. 262
(?—Năsăud); p. 280 (?—Năsăud); p,. 503 (Stupea—Suceava); p. 573 (Bădeuți—Su
ceava); p. 582 (Vama—Suceava); fg. 5268—70 (Delà—Suceava); f.a. 758 (Fundu
Sadovei—Suceava); i. 18443—4 (Fundu Moldovei—Suceava); Șezătoarea, XVIII,
p. 18 (Oni'ceni—Suceava: c. de priveghi); p. 55 (Broșteni—Suceava: c. de priveghi);
XIX, p. 116 (Broșteni—Suceava: c. de privheghi) f.a. 4734 (Oșlobeni—Neamț); fg.
8652 a (Sîmbăta Nouă—Tulcea); fg. 6880 a (Corbeni—Argeș); fg. 3079 (Rașovița—
Gorj: vămurile); fg. 3106 b (Godinești—Gorj; pe drum). Cf. și variantele motivului
apropiat, „iertarea“ mortului cu rudele.
3 Motivul despre calea stîngă (nefastă) și calea dreaptă (favorabilă), este
destul de răspîndit în Pădurenime. In sudul ținutului, el apare în cîntecul bra
dului (v. O. Bîrlea, lucr. cit., p. 385), iar în satele din nord, atît în bocetele indi
viduale, cît și în cele cîntate în grup. Variante: 1) i. 18023 din Cerbăl (4 versuri
foarte asemănătoare; se cîntă la plecarea din curte; inf. Dragotă Maria-Liuța, 60
ani; culeg. Emilia Comișel în 8 iulie 1954); 2) i. 18017 și 3) i. 18014 din același
sat. Inf. Costa Maria-Truc din Cerbăl precizează: „Ba să zise și pi la noi; tăt
cînu-s tăt’e (femeile bocitoare), cîn duc mortul la gropă, pă drum“ (arh. î. F.,
i. 15430; culeg. O. B. în 9 iulie 1954); existența acestui motiv e confirmată și de
inf. Lăscuș Maria-Dalecu din același sat „ș-aicea să cîntă ș-așa destul“ (art. I. F.
i. 15429, culeg. O. B. în 9 iulie 1954); 3) i. 17997 din Feregi (5 versuri identice
cu cele din această variantă, urmate de alte motive, v. mai jos); 4) 2996 din
Lăpuju de Sus (5 versuri aproape identice, v. mai jos).
în restul țării, motivul este atestat în regiunea Hunedoara, Banat, apoi prin '
nordul Transilvaniei și Moldovei. Variante tematice: fg. 5785 (Clopotiva-Hune-
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20.

25.

30.

35.

5'27

He-ha-hei, boilor, hei,
Că nu duceț gros d in dos
Șî duceț stăpînu vost;
Șî nu duceț lemn crepat
Duceț pă cin v-o cotat;
Șî nu duceț lemn stătut,
Duceț pă cin v-o făcut*45
.
Soare, soare, rotogol,
Du-tse astăz mai domol
Pînă-i tăicuța-n ocol;
Că dze az, soare-ncolé
Șî tsi duse cum i vré,
Că noi taică n-o mai avé3.
Prapure mare rotat
De la noi, la si-ai cotat?
Că noi nu tsi-am aștseptat;
Prapore mare-mpupit,
Da la noi dzi si-ai veiiit?
Că doar noi nu tsi-am dorit6.
Ardă-tse focu dze moartse
Mare otrăvită ieșt
*!
Cu paharu d-ăl dinții,

doara: amplă); Densusianu, Ț.H., p. 250 (Păunești: amplă); p. 256 (Grădiște); fg.
8337 a (Sîrbi-Huned.); i. 6914 (Marga-Caraș-Sev..); i. 6907 (Marga-Caraș-Severin:
Maica Domnului să-i arate căile); fg. 4954 b (Cricău-Alba); fg. 5752 (Ulmeni-Maramureș: drumul somnului, drumul dorului); I.P. Reteganul, Bocete, p. 81 (Năsăud
nu pe cea cu jele, foc, ci pe cea cu floricele, busuioc, etc.); Bichigean-Tomuța,
p. 29 {Salva—B.-Năsăud: una duce la soare, alta la apă, neîntorcătoare) ; p. 41
(Mijloeenii Bîrgăului—Bistrița-Năsăud: nu pe cea cu foc, ci pe cea cu busuioc);
Breazul, P.C., p. 184 (Zagra—B.-Năsăud: nu pe cel cu spini, ci la dreapta); i.
4853 (Șanț—B.-Năsăud: nu pe cel de foc, ci pe cel de busuioc); fg. 5268—70
(Deia—Suceava: menționate vag 4 drumuri); fg. 3404 (Fundu Moldovei—Suceava:
la Deia); Șezătoarea, XI, p. 118 (Tătâruși—Iași: nu pe cel cu spini ce duce la
streini, ci pe cel cu flori ce duce la surori); XVIII, p. 267 (Broșteni—Suceava: ca
precedenta); fg. 12948 a (Tățăruși—Iași: una cu spini, alta cu flori); Conv. literare,
XII, p. 364 (Răpciuni—Neamț: unul cu flori de jale, altul cu busuioc, fără preci
zarea alegerii).
4 V. variantele motivului în O. Bîrlea, Cîntecele rituale funebre... p. 462.
5 V. variantele motivului în O. Bîrlea, Cîntecele rituale funebre..., p. 399
6 Motivul prapurelui nepoftit este atestat numai în patru sate din nordul
ținutului pădurenesc. V. fișa de observație din Muncelu Mare, apoi în Familia,
i903, p. 475 (din Muncelu Mic, într-o formă diferită: Prapore mare cernit —
Tu la noi de ce-ai venit). în Cerbăl se cîntă ,,cînu-l scot afară d’in casă“, în grup
„cînu-s tăt’e, da cînu-i numa una, nu zîc d’ie-ahșlea“ (arh. IjF,, i. 15430; inf. Costa
Maria-Truc; prezența mortului e atestată și de inf. Lăscuș Maria-Dalecu din ace
lași sat, în fg. 8337 a (Sîrbi-Huned: versurile 31—32 identice, restul variate; se
cîntă cînd vine preotul).
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40. Cînd băui, mă otrăvi!7
Fă-ț, tăicuță, bît dzî sară
Șî ieș la bardaș afară
Să-s facă casă dze brad,
Că-nt-a noastră nu ț-i drag8.
45. Șî tse roagă dze crîsnicu
Să mai tragă harîngu,
Să sune paraiele,
Să s-adune niamurle,
Să vină să t’e petriacă
50. Dzi-acasă pănă la groapă.9
Să iei, tată, sama biiie,
Sine-n cale ț-o ieși,
Un sopor de golombei,
Da nu-z, dragă, golombei,
55. C-ahaia-s părinți tei
Ș-on sopor dze golombele
Da nu-z, dragă golombele,
C-ahelea-s neamurle tele10.

7 Motivul despre moartea-otravă nu mai apare în -celelalte bocete pădurenești
(nu s-au făcut investigații speciale asupra circulației lui). în restul țării, acest
motiv rar atestat prin Transilvania, Moldova și Oltenia (aici în cîntecele funebre
rituale. Variante tematice (formularea fiind diferită): Densusianu, Ț.H., p, 248
(Păucinești: în Strigă moartea...); fg. 9066 a Bia-Alba); i. 7 (Arpașul de jos—Si
biu); Brăiloiu. Drăguș, p. 322, 340; Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 590 (Bă
la—Mureș); Sala, Bocete, p. 16 (Hinchiriș—Bihor); Bichigean-Tomuța, p. 21 (Coșna—Suceava); Marian, tnmor., p. 588 (Putna—Suceava); Vasiliu, p. 195; Șezătoa
rea, XI, p. 120 (Tătăruși—Iași); XVIII, p. 18 (Oniceni—Suceava: c. de priveghi);
p. 55 (Broșteni—Suceava: c. de priveghi); Grai și Suflet, VII, p. 262 (Părău—Gorj:
în Trandafire ..dimineața; pe 6 silabe).
8 Motivul despre facerea sicriului este răspîndit în unele sate din nordul
ținutului pădurenesc. Variante: 1) i. 18010 din Cerbăl, altfel formulată:
Că-nt-a tea nu ț-o fos drag.
Să-s facă casă dze brad,
Să-z facă -casă-n pămînt,
Ț-aj plătit meștseri în vînt,

(arh. I. F. i. 18018; inf. Maria Chendereș; culeg. Em. C. în 5 iulie 1954). 2) din
Muncelu Mare (v. fișa de observație în A.I.F.).
Celelalte variante sînt contaminate cu motivul sicriu-casă oarbă (v. O. Bîr
lea, Cîntecele rituale funebre ..., p. 403).
în restul țării, nu am întîlnit variante asemănătoare, toate fiind contaminate
cu motivul sicriu-casă oarbă.
9 V. variantele motivului mai jos.
10 Motivul despre întâlnirea mortului cu rudeniile apropiate în această formă
este atestat numai în două sate din Pădurenime, în celelalte fiind contaminat cu
cel despre comunicarea de vești rudelor moarte. Variantele: 1) i. 17997 din Fe
regi (v. O. Bîrlea, Cîntecele rituale funebre..., p. 402); 2) fg. 971 c (culegerea
B. Bartok din același sat, p. 584, are numai versurile 51—55); 3) fișa de observație
din Cerișor, A.I.F.
în restul țării, motivul este destul de răspîndit în Transilvania, mai rar în
Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Variante tematice (versurile fiind altfel
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BOCET LA TATĂ
*
Dictat:

Vai dă mine, ne-ai lăsat,
Vai, tata mrieu ăl dulse,
Că ne lasă șî să duse
Vai dă min, cășîle tăie,
5 Cum le laș în haia lume
Pă aieru vîntului,
în fundu pămîntului1.
Dragu miieu, și tata mneu
Bagă mîna șî pin spini
10 Șî mă ia dinte striini2.
formulate): fg. 6846 b (Valea Lupului—Huned.); f.a. 3356 (Rudăria—Caraș-Severin);
fg. 5775 a (Țebea—Huned.); fg. 1036 a (Jina—Sibiu); fg. 11004 a, i.10456, 10477
(Covăsinț—Arad); fg. 5175 a (Retiș—Sibiu); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov);
fg. 3455 b (Berivoii Mari—Brașov); fg. 5331 (Homorod—Brașov); fg. 6582 d (Mihai
Viteazu—Mureș); i.18118 (Leșu—B.-Năsăud: călugări = bunici); I. P. Reteganul,
Bocete, p. 141 (? -Năsăud); p. 181 (Orlat—Sibiu); i.6778 (Libotin—Maramureș:
porumbei = copii); fg. 7167 (Agrișul de Sus—B.-Năsăud); fg. 4445 b (Lechincioara—
Mureș); fg. 7903 a (Livada—Cluj); fg. 5316 (Bădești—Cluj); i.6676 (Bodia—Sălaj);
fg. 662 (Poclușa—Bihor); fg. 5335 b (Tulea—Bihor); Brăiloiu, Oaș, p. 6 (Certeze);
p. 44 (Negrești: călugări = frați, călugărițe = surori); fg. 5018 a (Tîrșolț—Satu M.);
fg. 6705 (Negrești—Satu M.: călugări = frați); Bîrlea p. 125 (Rona de Jos: călu
gări = frați); Marian Inmor., p. 258 (Câmpulung: hulubei = fii); p. 503 (Stupea—
Suceava); p. 563 (Stulpicani—Suceava); p. 572—3 (?—Năsăud: călugări = copii, călu
gărea — soră); p. 590 (Orlat—Sibiu); fg. 5268—70 (Deia—Suceava); fg. 3404, i.1472
(Fundu Moldovei—Suceava); fg. 4251 (Capu Câmpului—Suceava); Vasiliu, p. 194;
Șezătoarea, XI, p. 118 (Tătăruși—Iași); fg. 587, 597 (Bucșești—Bacău); fg. 8548
(Jijina—Tulcea); fg. 8652 a (Sîmbăta Nouă—Tulcea); fg. 8832 a (Boteni—Argeș);
fg. 6091 b (Zăvoieni—Vîlcea); fg. 3078 a (Frățești—Gorj: ale drumului, pe 6 silabe,
golumbei = părinți, golumbiță = soră); fg. 6314 (Arcani—Gorj); fg. 1356—7 (Negoești—Gorj); fg. 3106 b (Godinești—Gorj: toate ca Frățești, cu mici variații);
f.a. 5119 (Negoești—Gorj: pîlguri = bătrînii casei).
* Cerișor, Arh. I.F., i.9172, inf. Poanta Cuter Pătruța, culeg. E.C. în 30.XII.950.
1 Motivul despre casele părăsite de mort nu mai este atestat în celelalte sate
pădurenești (investigații speciale nu s-au făcut).
Variante: fișa de observație din Cerișor, în A.I.F.
In restul țării, el apare în foarte puține bocete. Variante tematice (versurile
fiind formulate altfel): fg. 5767 a (Țebea—Huned.); Brăiloiu, Drăguș, p. 317, 321,
326; i.2194 (Arpașu de Jos—Brașov); fg. 1424 b (Argeș); Șezătoarea, XIX, p. 57
(Broișteni—Suceava).
2 Motivul despre luarea orfanilor de către mort se mai întîlnește în același
sat (v. fișa de observație la mort în A.I.F.).
în restul țării, motivul mai este întîlnit în cîteva bocete din Ardeal și Banat,
mai rar în Moldova, Muntenia și Oltenia. Variante tematice (versurile fiind altfel
formulate): fg. 10085 b (Cornereva—Caraș-Severin: c. bradului; D-zeu să ia și
soția); fg. 5821 a (Prigor—Caraș-Sev. ca precedenta); fg. 5879 (Tîrnova—Caraș-Sev.:
D-zeu să ia și pe mamă-sa); fg. 5922—3 (Sîrbova—Timiș: ca Prigor); fg. 5923 b
(Sîrbova—Timiș: moartea să ia și pe bocitoare); fg. 5923 a (Sîrbova—Timiș: tatăl
mort să o ia la el); fg. 8954 (Bata—Arad); fg. 8337 a (Sîrbi—Huned.: mortul să-și
ia nevasta); fg. 5281 (Calda de Jos—Alba); fg. 4783 b (Rotărești—Bihor: mortul
34 —
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Dragu mrieu, mînile tele
I păcat, dragă, d’e iele,
Lasă mînile-n fereastă,
Că-i păcat să putrezască*3.
15 Vai, mortse, da se făcuș?
Vai, da uiîe tse băgaș
Șî copi săras lăsaș.4
Scolă-tse, Lazăre, scolă,
Să rămînă gropa gplă
20 Să se bage cine-o vre,
Că n-ai fost acu dă iç.5
Vai, mortse, ardă-t’e focu,
să-și ia fiica): fg. 661 (Poclușa—Bihor: ca precedenta); fg. 5030 c (Tur—Satu Mare:
mortul să-și ia nevasta); fg. 2216 a (Boinești—Satu Mare); fg. 5018 a (Tîrșolț—
Satu Mare); fg. 1713 (Volovăț—Suceava); fg. 7886 d (Plătărești—Ilfov); fg. 4560
(Dobrosloveni—Olt).
3 Motivul despre conservarea mâinilor (lăsarea lor pentru urmași) se mai
întâlnește în Dăbîca (numai versurile 13 și 14; arh. I.F. i.15570); în Ohelari (i.15579,
v. mai jos), Cerișor (arh. I.F., i.9293) și în Cerbăl, unde el are o formă mai dez
voltată :

Dragu rhe’? și tata meU!
Laisă-ț mîinile-n fereastă
Că-i păcat să putrezască;
Lasă-le la Arimie,
Să portée rindu ca tsine,
Să nu fie dze rușine;

(arh. I.F., i.18015; inf. Sîrb Maria, 50 ani: culeg. Emilia C. în 8 iulie 1954).
în restul țării, motivul apare numai într-o serie destul de numeroasă de
bocete ardelene. Variante mai apropiate (în care versurile 13—14 sînt asemănă
toare); fg. 5789 (Clopotiva—Huned.); fg. 14210 (Boșorod—Huned.); fg. 4825 (Peștenița—Huned.); fg. 4918 a (Sebeșel—Alba); fg. 7661 c (Porumbacu de Jos—Sibiu);
i.2183 (Cîrțișoara Oprea—Sibiu); i.2194 (Arpașu de Jos—Sibiu); fg. 4440 a (Lechincioara—Mureș); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța, p. 40
(Poiana Ilvei—Bistrița-Năsăud); ms. 117 (Oncești—Maramureș); Mușlea, Oaș, p. 79
(Racșa: ca să cosească); Brăiloiu, Oaș, p. 27 (Boinești); p. 38 (Negrești); p. 51
(Certeze); i.6691 (Negrești—Satu Mare); i.6693 (Boinești—Satu Mare); i.13011 (Tur—
Satu Mare). Variante mai îndepărtate: i.8754 (Gladna—Timiș: mortul să lase mîinile afară din groapă); fg. 14206 b (Boșorod—Huned.: ca să joace cu ele); fg. 110226
b (Prăvăleni—Huned.: ca să i le îmbrace în oiagă); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—
Brașov: să lase mâinile soției ca să lucreze); fg. 6173 a (Șalcău—Sibiu: mîinile
fetei pentru a coase); fg. 5644 b (Leșu—Bistrița-Năsăud: să țeasă, să coasă); i.6676
(Bodia—Sălaj, să toarcă, să țeasă).
4 V. variantele motivului mai jos.
5 Strigarea mortului ca să se scoale este atât de răspândită pretutindeni, încît
am socotit de prisos indicarea variantelor. Motivul apare în aproape toate boce
tele, fiind de obicei primele cuvinte ale bocitoarelor de îndată ce au observat că
mortul și-a dat sufletul. V. variantele motivului mai dezvoltat în care njprtul este
solicitat să se întoarcă acasă.
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Că aie nu ț-o fost locu,
Să fi fost într-altă casă
Uiîe-s copi sins or șasă.6
6 Motivul despre moartea nepoftită (care de obicei ar fi trebuit să meargă la
copii multi sau la bătrîni) se mai întîlnește în același sat (v. fișa de observație
Ia mort în A.I.F.) si în nordul ținutului în Muncelu Mare (v. fișa de observație
în A.I.F.).
i '
In restul țării, motivul este unul dintre cele mai răspîndite, în Transilvania
și nordul Moldovei, dar foarte rar în Oltenia. Variante tematice (versurile fiind
diferit formulate): fg. 6851 b (Valea Lupului—Huned.: moartea să fi mers la bă
trîni); mg. 94 f (Boșorod—Huned.); fg. 4159 a (Sîmbăteni—Arad); fg. 10974 b.11019
b, i. 10475 (Covăsinț—Arad); i.682 (Brîznic—Huned.: moartea să fi mers la bătrîni);
fg: 5767 a (Țebea—Huned.: moartea nedreaptă); fg. 4932 b (Loman—Alba: moartea
să fi mers la bătrîni și orfani); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); i. 2165 (Breaza—
Grai și Suflet, V, p. 343 (Jina—Sibiu: moartea să fi mers Ia oamenii slabi); Păcală,
p. 229 (moartea să fi mers la bătrîni, orfani); fg. 7637 b (Porumbacu de Jos—Sibiu:
moartea nepoftită); fg. 1310 b ((Arpașu de Sus—Sibiu: bocet al bradului: moartea
să fi mers la bătrîni și orfani); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); i. 2165 Breaza—
Brașov: moartea nepoftită); fg. 5353 b (Comana de Jos—Brașov: moartea nepoftită);
fg. 5416 a (Saeș—Mureș: moartea să fi mers la bătrîni); fg. 8262 a (Țopa—Mureș:
moartea să fi mers la copii fără mamă); fg. 6173 a (Șalcău—Sibiu moartea să fi
mers la bătrîni); fg. 4820 a (Giacăș—Sibiu: moartea nepoftită); fg. 6370 b (Bratei—
Sibiu); fg. 9253 c (Biertan—Sibiu); i. 7234 (Dîrlos—Sibiu); fg. 740 a (Gîrbova de
Sus—Alba: moartea să fi mers la bătrîni și copii orfani); fg. 4440 a (Lefchincioara—■
Mureș: moartea să fi mers la copiii orfani); Bartok, Rumanian Folk Music, III,
p. 590 (Lechincioara—Mureș: moartea să fi mers la copii singuri și săraci); fg.
4424 b (Sîntana de Mureș—Mureș: moartea nepoftită); i. 4535 (Habic—Mureș:
moartea să fi mers la orfani); fg. 5684 a (Năsăud—B.-Năsăud: moartea nepoftită);
i. 4920 (Șanț—Bistrița-Năsăud: moartea să fi mîncat bureții); i. 16368 (Leșu—
B.-Năsăud: moartea să fi mers la o femeie slabă); Bichigean-Tomuța, p. 9
(Mijlocenii Bîrgăului—B.-Năsăud); p. 13 (Poiana Ilvei—B.-Năsăud: moartea să fi
mers la fete multe); p. 25 (?); p. 32 (Rebrișoara—Bistrița-Năsăud); p. 38 (Nepos—
B.-Năsăud: moartea nedreaptă); I. P. Reteganul, Bocete, p. 84 (Neț—?); p. 135, 144
(Mica—?); p. 137 (Rodna—B.-Năsăud: moartea să fi mers la bătrîni); p. 153
(Bîrgău—B.-Năsăud: moartea nedreaptă cu cei tineri); p. 154—5 (Măgura—BistrițaNăsăud); p. 160 (?—Năsăud); p. 169 (Maeru—Bistrița-Năsăud: moartea nepoftită):
p 183 (Crucea—Suceava); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); fg. 8883 c (Dobric—
B.-Năsăud: moartea să fi mers la bătrîni); fg. 5312 b (Dăbîca—Cluj: moartea
nepoftită); i. 6778 (Libotin—Maramureș); i. 13310, 13312 (Buteasa—Maramureș:
moartea nedreaptă); i 6676 (Bodia—Sălaj: moartea nepoftită); fg. 661 (Poclușa—Bihor:
moartea nepoftită); fg. 5335 b (Tulea—Bihor: moartea să fi mers la copiii cu mamă
vitregă); Sala, Bocete, p. 7 (?); Văetări, p. 3 (?); Bocete bihorene, p. 5 (?); Izvorașul,
V, nr. 23 (?—Ardeal: moartea nemiloasă); X, p. 172 (Tămășești—Maramureș: ca pre
cedenta); XVII, p. 287 (Pecica—Arad: moartea nedreaptă); fg. 5017 b (Boinești—Satu
Mare: moartea nepoftită); i. 13018 (Rașca—Satu Mare); i. 13010 (Tur—Satu Mare); i. 13017
(Tîrșolț—Satu Mare: moartea să fi mers la copii mulți); fg. 14333 b i. 9809 (Ieud—Maram.:
moartea nepoftită); Bartok Mar., 94 (Ieud); Bîrlea, p. 120 (Berbești: moartea să
fi mers la babe); p. 121 (Berbești: nepoftită; Papahagi, Mar., p. 70 (Rona de Jos);
p. 71 (Săpînța: în amîndouă, moartea nedreaptă); Brediceanu, p. 167 (Strîmtura:
moartea să fi mers la babe); p. 172 .(Botiza: moartea să fi mers la bătrîni); Marian,
tnmorm., p. 119 (Stupea—Suceava: moartea nedreaptă); p. 120 (Mălini—
Suceava); p. 120, 282, 497 (?—Năsăud: moartea nepoftită); p. 281 (?—Năsăud:
moartea să fi mers la bătrîni); p. 508 (Mahala—R.S.S.U. : moartea nepoftită); p. 514
(Crasna—R.S.S.U: ca precedenta); p. 528 (M-rea Humorului—Suceava: moartea
nemiloasă); p. 529 (Bădeuți—Suceava: moartea nedreaptă); p. 535 (Putna—Suceava:
ca precedenta); p. 541 (Sîntilie—Suceava: moartea merge la cei puțini); p. 570
(Vicovu de Sus—Suceava: moartea nedreaptă); fg. 3404, i. 18443—4 (Funclu-Moldo-
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BOCET DUPA TATA (LA TAMIIAT)*
Dictat:

Dragu meu și tata meu,
Scplă-tse și hai cu mine,
Numa nu tse lasă hime;
Scplă-tse și haid-acasă,
5 Da pămîntu nu tse lasă1.

vei—Suceava: moartea nepoftită); i. 1443 (Sadova—Suceava); i. 1471 (Frumosu—
Suceava); i. 1507 (Voroneț—Suceava); fg. 6753 a (Doroteia-—Suceava: moartea să
fi mers la împărați); fg. 3165 a (Mălini—Suceava: moartea merge la cei puțini);
Conv. literare, XII, p. 364 (Straja—Suceava); p. 365 (Crasna—R.S.S.U.); Șezătoarea,
II, p. 46 (Crucea—Suceava); V, p. 14 (Grămești—Suceava); XVIII, p. 122 (Broștenfi—
Suceava); fg. 2911 (Bîrsești—Gorj).
* Cerișor, Arh. I. F., i. 9167; inf. Poantă Pătruța—Cuter, 50 ani, culeg.
Em. C. în dec. 1950.
1 Inf. precizează ,,și mai zîc, după cum all durere: una zîsé-asa, una-nt-altu kip“.
Motivul despre chemarea mortului să se scoale și să vină acasă este unul
dintre cele mai răspîndite în ținutul pădurenilor. Variante: 1) fg. 10.265 a din
Cerbăl; 2) i. 18019 din Cerbăl; 3)’j. 18011 din Cerbăl; 4) 17996 din Feregi; 5) i. 17.995
din Feregi; 6) 18699 din Plop; 7) fișa de observație din Plop; 8) fișa de observa
ție din Cerișor; 9) i. 15578 din Ghelari.
In restul țării, motivul este de asemenea foarte răspîndit în toate regiunile,
mai cu seamă în Transilvania. Variante tematice (versurile fiind diferit formu
late): ms. 78 (Moldova Nouă—Caraș-Severin); f.a. 3356 (Rudăria—Caraș-Severin) ;
fg. 5879 (Tîmova—Caraș-Severin); fg. 5996 (Glimboca—Caraș-Sev.); fg. 5922—3
(Sîrbova—Timiș); fg. 6779 (Crivina de Jos—Timiș); fg. 4159 b (Sîmbăteni—Arad);
fg. 5903 (Fibiș—Timiș); i. 10.490 (Covăsinț—Arad); fg. 4918 a (Sebeșel—Alba); fg.
4920 (Sebeș—Alba); fg. 1029 b (Poiana Sibiului—Sibiu); fg. 1027 a (Poiana Sibiu
lui—Sibiu: ca să-i crească copiii); fg. 4939 (Cetea—Alba); fg. 289 (Sincel—Alba);
fg. 5416 Ib (Șaeș—Mureș); fg. 6582 d (Mihai Viteazu—Mureș); fg. 5429 b (Șoala—
Sibiu); Brăiloiu, Drăguț, p. 334, 337, fg. 1276—8 (Viștea de Sus—Brașov); i. 2170
(Feldioara—Brașov); i. 7, 2194 (Arpașu de Jos—Sibiu); fg. 7605 a (Șercaia—Brașov);
i. 2165 (Breaza—Brașov); i. 2195 (Voevodenii Mici—Brașov); fg. 5362 b, 5364 b
(Paloș—Brașov); i. 1195 (Satulung—Brașov); fg. 10282 a (Sîmpetru de Cîmpie—
Mureș); B. Bartok, Rumanian Folk Music, III, The Hague, 1967, p. 550 (Turț—Satu
Mare); Brăiloiu, Oaș, p. 15 (Moiseni); p. 16 (Certeze); p. 24, 25, 29, 30 (Boinești);
p. 36, 38 (Negrești); fg. 5017 b (Boinești); fg. 5025 a (Cămărzana—Satu Mare);
mig. 813 m, i. 13033 (Negrești—Satu Mare); i. 13011 (Tur—Satu Mare); Tîrșolț—
Satu Mare); i. 13018 (Racșa—Satu Mare); Papahagi, Mar., p. 70 (Săcel); Brediceanu,
p. 171 (Botiza); fg. 11181 a (Girișu Negru—Bihor); Nicoară-Netea, p. 201—2
(?—Mureș); Marian, inmorm., p. 525, 545—6 Vicovu de Sus—Suceava); p. 530
(Bădeuți—-Suceava); p. 539 (Calafindești—Suceava); p. 551 (Crasna—R.S.S.U.); p. 553
(Putna—Suceava); fg. 6753 a (Doroteia—Suceava); fg. 3404 (Fundu Moldovei—
Suceava); Tocilescu, p. 1502 (Uscați—Neamț); mg. 656 c (Izvoru Muntelui—Neamț);
fg. 587 (Bucșești—Bacău); fg. 10622 a (Hălăucești—Iași); fg. 14005 b, 11956 b
(Ferești—Vaslui); f.a. 975 (Mălini—Suceava“; Izvorașul, XVI, p. 28 (Moșna—Vaslui):
fg. 8538, 8555 b (Niculițel—Tulcca); fg. 6465, 10101 a (Mîneciu Pămînteni—Prahova);
fg. 6593 (Brătulești—Ilfov); fg. 6539 b (Trăisteni—Prahova); fg. 8863 b (Văcarea—
Argeș); fg. 7360 a (Drăganu—Argeș); fg. 726 b (Stoilești—Vîlcea); fg. 8516 b
(Ușurei—Vîlcea); fg. 10313 b (Oteșani—Vîlcea); fg. 4727 a (Vlădești—Vîlcea);
fg. 4559 a (Dobrosloveni—Olt); ms. 3 (Crușova—Olt) ; ms. 2 (Călărași—Dolj); fg.
3104 b (Peștișani—Gorj); fg. 6298 b (Cîmpofeni—Gorj); fg. 3035 (Sohodol—Mehe
dinți); fg. 8515 (Celei—Gorj); i. 8465 (Izverna—Mehedinți); v. și variantele moti
vului apropiat, revenirea mortului.
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BOCET LA MAMA
*
/: Maica mea șî draga mea re,
Da nu-ț pare, dragă, rău
Uo, d’e noi, că ne mai laș. t/*1
Draga mea, măicuța, mda,
* Ghețari, Arh. I. F., i. 10178. Inf. nu-și mai amintea alte cuvinte: „m-am
zouitat să mă mai cînt“.
1 Motivul despre mortul nemilos față de rudeniile apropiate pe care le pără
sește este destul de răspîndit în satele pădurenești. El apare în variantele: 1) fg.
10205 b din Poenița Vofnii; 2) i. 17971 (Runcu Mic); 3) i. 18019 din Cerbăl;
4) i. 18011 din Cerbăl; 5) i. 17996 din Feregi; 6) mg. 495 c din Ghelari; 7) i. 18020
din Cerbăl; 8) în Cerișor (v. fișa de observație); 9) i. 15570 din Dăbîca (2 versuri:
„Dragu mneu șî văru mrieU — D’e copi nu-s pare rău“).
în restul țării, motivul este unul dintre cele mai răspândite, fiind întîlnit în
toate provinciile. Variante tematice (versurile fiind diferit formulate): fg. 10086 b
(Cornereva—Caraș-Severin); fg. 5899 a (Banloc—Timiș); Drăgoi, Belinț, p. 78;
i. 8753 (Crivina—Timiș); i. 8756 (Tomești—Timiș); fg. 767 c, i. 6907 (Marga—CarașSeverin); fg 5976 a (Glimboca—Caraș-Severin); fg. 1729 a (Petroșani—Hunedoara);
i. 3000 (Livezeni—-Hunedoara: pe 6 silabe); fg. 6855 b (Uric—Huned.); mg. 48 a
Boșorod—Huned.); Densusianu, Ț.H., p. 96 (Densuș); p. 249 (Păucinești); fg. 8337
a (Sîrbi—Huned.); mg. 237 a (După Piatră—Huned.); fg. 6804 b (Țărățel—Huned.);
fg. 5767 a, b (Țebea—Huned.); Mușlea, Cergău, p. 44—5; fg. 10213 b (Rișculița—
Huned.); Frîncu-Candrea, p. 174 (?—Munții Apuseni); Bartök, Rumanian Folk.,
Music, III, p. 552 (Groși—Bihor); p. 554 (Orșova—Mureș); p. 562 (Igriș—Timiș);
Bologa, p. 217 (Spring—Alba); fg. 5281 (Galda de Jos—Alba); fg. 4939 (Cetea—
Alba); Păcală, p. 229, 230, 231; fg. 289 (Sîncel—Alba); fg. 5475 a (Calvasăr—Sibiu):
Brăiloiu, Drăguș, p. 320, 332, 342; fg. 1277, 1276—8 (Viștea de Sus—Brașov); fg. 1225
b (Săsciori—Brașov); fg. 1262 (Rucăr—Brașov); i. 7, 2194, f.a. 194 (Arpașu de
Jos—Sibiu); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); i. 2183 (Oprea Cîrțișoara—Sibiu);
i. 2170 (Feldioara—Brașov); fg. 1263 a (Breaza—Brașov); fg. 3466 a, 3474 a (De.iani—
Brașov); fg. 7590 b (Veneția de Jos—Brașov); fg. 7690 b (Voila—Brașov); fg. 7699 b
(Vaida Recea—Brașov); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov); fg. 7663 b (Săvăstreni—Brașov); fg. 5461 b (Coveș—Sibiu); fg. 6140 b (Dealu Frumos—Sibiu); fg.
6143 b (Pelișor—Sibiu); fg. 6173 b (Șalcău—Sibiu); i. 12422, 12425 (Retiș—Sibiu);
fg. 9238 b (Valhid—Sibiu); fg. 5351 b (Crihalma—Brașov); i. 7193 (Jibert—Brașov);
fg. 5353 b (Comana de Jos—Brașov); fg. 5359 c (Ungra—Brașov); fg. 1890 b (Peș
tera—Brașov); 1195 (Satulung—Brașov); fg. 7958 a (Șchiopi—Cluj); fg. 5744 (Hue
din—Cluj); i. 6676 (Bodia—Sălaj); fg. 5740—1 (Mărișel—Cluj); fg. 5316 a (Bădești—
Cluj); fg. 611 (Sî-mpetru de CSmpie—Mureș); fg. 4447 a (Lechincioara—Mureș); fg.
7119 a (Solovăstru—Mureș); i. 4535 (Habic—Mureș); Bichigean-Tomuța, p. 14 (Mijlocenii Bîrgăului—Bistrița-Năsăud); p. 42 (Rom-uli—B.-Năsăud); fg. 5298 a (Rebra—
B.-Năsăud), fg. 5679 a (Rebrișoara—B.-Năsăud); mg. 163 c (Rohia—Maramureș);
i. 13.312 (Buteasa—Maramureș); i. 13378 (Bucium—Maramureș); Izvorașul, IV,
nr. 7—8, p. 9 (Vulcan—Hunedoara); X, p. 81 (Tămășești1—Maramureș); XII, p. 134
(Cernușca—Bucovina ?); XVIII, p. 112 (Armeniș—Sălaj ?); I. P. Reteganul, Bocete,
p. 122 (?—Banat); p. 144 (Mica—?); p. 155 (Orăștie—Huned.); p. 159 (Măgura—
B.-Năsăud); p. 160, 162 (?—Năsăud); p. 165 (Reteag—B.-Năsăud); p. 165 (Săcădate—
Sibiu); fg. 11002 (Covăsinț—Arad); fg. 4757 b (Crîncești—Bihor); Bartök, Bihor,
p. 178 (Cîmp); p. 203 (Vașcău); Sala, Bocete bihorene, p. 5 (?); fg. 11181 b
(Girișu Negru—Bihor); i. 973 (Gepju-—Bihor); fg. 5752 (Ulmeni—Maramureș); i. 6778
(Libertin—Maram.); fg. 2156 b, 8309 a, i. 13031, i. 13034 (Negresiti—Satu Mare); fg.
5011 a (Trip—Satu M.); fg. 2202, i. 6706 (Bicsad—Satu M.); fg. 5022 a, i. 13017
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5 Nu fi, dragă, supărată
Pe calea car' eș plecată;
D’i-o fi lumea de-ntălnit
T’-i-ntălni cu taica meu
Șî fi-o da a t’e-ntreba
10 Șî fi-o-ntreba șî d’e mine
Da să-i spui, maică, tăt bine*2.
„Alte ele nu mai dzice“.
(Tîrșolt—Satu Mare); fg. 5033 b (Tur—Satu Mare); fg. 2216 a (Boinești—Satu M.);
fg. 2199 (Moișeni—Satu M.); i. 13018 (Rașca—Satu M.); Mușlea. Oaș, p. 78 (Cămărzana); p. 78 (Rașca); Brăiloiu, Oaș, p. 7, 58 (Bicsad); p. 10—11, 47 (Certeze); p. 14
(Moișeni); p. 23, 34, 39, 41 (Negrești); p. 24, 25, 29 (Boinești); fg. 4686 a, 4682 a
(Cuhea—Maram.); Marian, Inmorm., p. 121—2, 526, 561 (Calafindești—Suceava);
p. 122 (Săcădate—Sibiu); p. 122—3 (Orăștie); p. 123—4, 127 (Doman—Caraș-Severin: pe 6 silabe reprod. din Familia, 1870, col. Marienescu); p. 129, 280, 282
(? Năsăud); p. 280 (Igești—R.S.S.U.); p. 329 (Crasna—R.S.S.U.); p. 509, 510, 523,
544 (Vicovu de Sus—Suceava); p. 514 (Bilca—Suceava); p. 533 (Putna—Suceava);
p. 560 (Stroești—Suceava); fg. 7960 b, i. 1507 (Voroneț—Suceava) ; fg. 6753 a (Doroteia—Suceava); mg. 1138 c (Secu—Neamț); f.a. 5028 (Mălini—Suceava); Vasiliu,
p. 191, 112, 194, 197; I. Creangă, IV, p. 395, V, p. 37 (Tătăruși—Iași); Șezătoarea,
XI, p. 119 (Tătăruși—Iași); XIX, p. 117 (Broșteni—Suceava); XXII, p. 57 (?—Bucovina) ;
XXV, p. 70 (Rezeni—R.S.S.M.); Conv. literare, XII, p. 365 (Crasna—R.S.SU.); p. 365
(Cupca—R.S.S.U.); p. 416 (Stănilești—Vaslui); XIII, p. 278 (Sofrăcești—Neamț);
XIV, p. 310 (Micălaca—Arad); i. 6280 (Hălăucești—Iași); fg. 602 (Bucșenești—
Bacău); fg. 2288 (Nereju—Vrancea): ms. 92 (?—R.S.S.M.); fg. 1614 (Pecineaga—
Tulcea); i. 16882 (Bertești—Brăila); fg. 7830 b (Plătărești—Ilfov); fg. 9985 (Progresu—Ilfov); fg. 7927 b, 5051 a,.b (Joița—Ilfov); fg. 7022 (Podu Rizii—Dîmbovița);
fg. 7784 b, 7784 a (București); fg. 3730 b (Gîștești—Ilfov); fg. 6627 a (Gura Țegh'ii—
Buzău); fg. 721 a (Lapoș—Buzău); fg. 3866, 6465, 10101 a (Mîneciu Pământeni—Pra
hova); fg. 7178 b (Plăeț—Prahova); fg. 6539 b (Trăisteni—Prahova); fg. 8748 b
(Mățău—Argeș); fg. 8832 a (Boteni—Argeș); fg. 8848 (Drăghici—Argeș); i. 4696
(Jugur-—Argeș); i. 4724 (Rucăr—Argeș); fg. 8701 (Oarja—Argeș); fg. 2079 a (Corbi—
Argeș); fg. 2128 (Slatina—Argeș); fg. 2221 (Costești—Argeș); fg. 2502 (Șerbănești—
Olt); f.a. 4929 a (Bogdana—Teleorman); ms. 3 (Crușovu—Olt); ms. 9 (Ștefănești—
Vâlcea); fg. 2953 a (Bârsești—Gorj); fg. 3037 (Runc—Gorj); fg. 3040 (Dobrița—Gorj);
fg. 6312 (Arcani—Gorj); fg. 6371 (Stroești—Gorj); fg. 7000 b (Poiata—Gorj); fg. 3017
b (Novaci—Gorj); fg 268 a (Celei—Gorj); fg. 2966, 2967 (Tiismana—Gorj); fg. 2983
(Topești—Gorj); fg. 6913 b (Costeni—Gorj); i. 8465 (Izverna—Mehedinți).
2 Motivul despre comunicarea de vești celor morți e destul de frecvent in
Pădurenime. Variante: 1) i. 2996 din Lăpujul de Sus; 2) i. 18028 din Cerbăl); 3) din
Cerișor (v. fișa de observație în A.I.F.; 4) din Muncelu Mare (v. fisa de obser
vație în A.I.F.).
în restul țării, motivul este unul dintre cele mai răspândite, fiind întâlnit in
toate regiunile, mai cu seamă in Ardeal. Variante tematice (versurile fiind di
ferite): Densusianu, Ț.H., p. 252 (Păucinești); Grai și Suflet, VII, p. 166—7 (Clopotiva—Huned.); i. 6914 (Marga—Caraș-Sev.); mg. 1046 b (Borlovenii Vechi—Caraș-Severin); f.a. 3356 (Iîudăria—Caraș-Sever.); i. 8755 (Gladna—Timiș); fg.
4159 b (Sîmbăteni—Arad); fg. 11019 b, 11020 a, i. 10458, 10465, 10476, 10477, 10479,
10483, 10491, 442 (Covăsinț—Arad); Conv. literare, XIV, p. 310 (Micălaca—-Arad);
mg. 237 a (După Piatră—Huned.); fg. 289 (Sincel—Alba); fg. 6082 (Jidvei—Alba);
fg. 1027 a (Poiana Sibiului'—Sibiu); Brăiloiu, Drăguș, p. 312, 318, 319, 323, 333,
338; fg. 1226 a (Săsciori—Brașov); fg. 1246—7 (Sâmbăta de Sus—Brașov); i.
2183 (Cirțișoara Oprea—Sibiu); fg. 1278 (Viștea de Sus—Brașov); i. 2137 (Ucea
de Sus—Brașov); i. 2194 (Arpașu de Jos—Sibiu); fg. 1309 (Arpașu de Sus—Sibiu);
fg. 3466 a (Dejani—Brașov); i. 2165 (Breaza—Brașov); fg. 3475 a (Netotu—Brașov);
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BOCET LA MAMA
*
Cîntat:

/: Draga mg și maica mg re :/
Nu-z mai pare, maico, rău
(Da nu-z pare . . . .)
D’e lumg-asta că-i cu soare
/: e Și-i cu cîmpur', cu izvoară :/
5. e Că la soare ts-ai soritu
/: e Și la umbră ts-ai umbritu :/
Și apă răsg-ai beutu.
/: e Ba și mie-m pare rău
Num-așg-o vrut Dumnezeu.*1

i. 2170 (Feldioara—Brașov); fg. 7622 b (Și'nca Nouă—Brașov); fg. 7679 a (Hurez—
Brașov); fg. 7690 b (Voila—Brașov); fg. 7663 b (Săvăstreni—Brașov); fg. 5085 a,
5186 b, i. 12421, 12425 (Retiș—Sibiu); fg. 6140 a (Dealul Frumos—Sibiu); fg. 5357
a (Căciulata—Brașov); fg. 6579 a (Criț—Brașov); fg. 4436 b (Bărdești—Mureș); fg.
5534, i. 4920 (Șanț—B.-Năsăud); I.P. Reteganul, Bocete, p. 81—2 (jurul Năsăudului);
Comoara Satelor, IV, p. 16 (Maieru—B.-Năsăud); Bichigeanu-Tomuța, p. 41 (Romuli—B.-Năsăud); Breazul P.C., p. 184 (Zagra—B.-Năsăud); fg. 2401 (Chiraleș—
B.-Năsăud); fg. 7167, i. 6773 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); fg. 8883 c (Dobric—B.Năsăud); fg. 611 (Sîmpetru de Cîmpie—Mureș); fg. 5740 (Mărișel—Cluj); fg. 1508
(Călățele—Cluj); i. 6676 (Bodia—Sălaj); fg. 5752 (Ulmeni—Maramureș); Izvorașul,
X, p. 172 (Tămășești—Maramureș); XVIII, p. 112 (Armeniș (?)—Sălaj); Brăiloiu,
Oaș, p. 48 (Certeza); fg. 5018 a, i. 13016, 13017 (Tîrșolț—Satu Mare); i. 6691 (Ne
grești—Satu Mare); ms. 177 (Oncești—Maramureș); fg. 4701 a, c (Cuhea—Mara
mureș); i. 9762 (Ieud—Maram.); Bîrlea, p. 125 (Rona de jos); Marian, Inmor., p.
504 (Stupea—Suceava); p. 565 (Stulpieani—Suceava); p. 573 (?—Năsăud); i. 1434
(Sadova—Suceava); fg. 5268—70 (Deia—Suceava); fg. 6751 a, 6753 a (Doroteia—
Suceava); i. 1507 (Voroneț—Suceava); fg. 14441 d (Dorna Cîndreni—Suceava);
Vasiliu, p. 193; Șezătoarea, XVIII, p. 175, 266 (Broșteni—Suceava); fg. 6109 b
(Prisăcani—Iași); fg. 601 (Bucșenești—Bacău); Conv. literare, XII, p. 415—6 (Stănilești—Vaslui); fg. 3165 b (Mălini—Suceava); fg. 2255 b (Andrieșu de Jos—Vrancea); ms. 92 (R.S.S.M.); fg. 8548 (Jijina—Tulcea); i. 17149 (Brăila); i. 16882 (Bertești—Brăila); fg. 8220 a (Gura Țeghii—Buzău); fg. 9966 a, 9973 c (Măgurele—Il
fov); i. 4296 a (Ghimpați—Ilfov); fg. 5738 (Glîmbocata—Argeș); fg. 2010 a, 8794,
i. 14868 (Jugur—Argeș); i. 14722 (Dîmbovicioara—Argeș); fg. 2221 (Costești—Argeș);
ms. 3 (Crușovu—Olt); fg. 8138 (Rasovița—Gorj); fg. 8918 (Bîrsești—Gorj); i. 8465
(Izverna—Mehedinți).
Variante mai îndepărtate în cane mortul e solicitat să ducă rudeniilor mere
(cf. fișa de observație din Cerișor și din Muncelu Mare în A.I.F.); fg. 4820 a
(Giacăș—Sibiu); fg. 9248 c (Șaros—Sibiu); fg. 5423 a (Boiu—Mureș); fg. 9310 a
(Hoghilag—Sibiu); fg. 4441 b (Lechincioara—Mureș); turtă cu mere); fg. 10247 a,
10248 b (Sînmartinu de Cîmpie—Mureș: ca precedenta). Variante în care e vorba
numai de trimiterea de bucate gătite: Brăiloiu, Oaș, p. 29 (Boinești); i. 6693 (Boi
nești—Satu Mare); i. 7193 (Ștena—Brașov).
* Bătrîna, Arh. I.F., i. 18.061; inf. Onica Maria, culeg. Em. C. în 9 noiem. 954.
1 Motivul despre regretul după lumea frumoasă apare des în partea nordică
a ținutului pădurenesc. Variante: 1) fg. 1764 din Lăpuju de Sus; 2) i. 18018 din
Cerbăl; 3) i. 18023 din Cerbăl, unde motivul este formulat astfel:
Lași luna cu sorile
Șî cîmpu cu izvorile
Șî tse duj pă haia lume
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10. e Nu-ș ce țară-i aia țară
/:
Să tse dus, da sa vin** iară :/
e Aia-i lume pă vesie
/: e Sin să duse nu mai vide :/
e Aia-i țara d’e d’epart’e
15. î/: Nu ne poz trimetse cartse:/2
BOCET LA MAMĂ*
Dictat:

Tare dragă-ai adormit
Soarile a răsărit
Și nu tsç-ai pomenit
(or: Tu nu tse-ai mai pomenit1.)
Șî nu tse mai vedze nime,
N’is cartse nu mai trimetse,
N'is nimen nu tse mai ved’e.

(inf. Dragotă Maria-Luța, 60 ani; culeg. Emilia C. în 18 iulie 1954); 4) din Muncelu Mic (Familia, 1903, p. 475 într-o formă mai îndepărtată).
în restul țării, motivul este atestat în partea nordică a Transilvaniei și a
Moldovei, sporadic în celelalte provincii. Variante tematice (versurile fiind alt
fel formulate): fg. 5975, 5982—3 (Glîmboca—Caraș-Severin); i. 8757 (Bichici—Ti
miș); i. 18118 (Leșu—Bistrița-Năsăud); fg. 5557 a, mg. 541 d (Șanț—B.-Năsăud);
Bichigean-Tomuța, p. 9 (Nepos—B.-Năsăud); p. 27 (Năsăud—B.-Năsăud); Izvorașul,
X, p. 81 (Tămășești—Maramureș); i. 6826 (Libotin—Maramureș); i. 13007 (Tur—
Satu Mare); i. 13018 (Racșa—Satu Mare); i. 6691, 6705 (Negrești—Satu Mare); Bră
iloiu, Oaș, p. 6, 13, 49 (Certeze); p. 36 (Negrești); p. 58 (Bicsad); Marian, Inmor.,
p. 121 (Igești—R.S.S.U.); p. 497 (?—Năsăud); p. 505 (Stupea—Suceava); p. 523,
577 (Vicovu de Sus—Suceava); p. 530 (Ilișești—Suceava); p. 578 (Bilca—Suceava);
ms. 177 (Oncești—Maramureș); fg. 1713 i(Volovăț—Suceava); fg. 5240 a (Bucșoaia—
Suceava); Vasiliu, p. 191; Șezătoarea, XI, p. 122 (Tătăruși—Iași); Conv. literare,
XIII, p. 75, 76 (Laza—Vaslui); p. 279 (Ostrov (?)—Dobrogea); XV, p. 462 (Roșcani—■
R.S.S.M.); Burada, Dobrogea, p. 261 (?); fg. 9945 (Slobozia—Argeș: regretul după
cîntatul cucului primăvara); fg. 1360 a (Izverna—Mehedinți: ca precedenta).
2 V. variantele motivului despre drumul fără întoarcere.
* Runcu Mic, Arh. I.F.. i. 17973 inf. Lăscus Valeria, culeg. Em.C. si O.B. în
22.XI.1954.
1 Motivul despre somnul greu al mortului este foarte frecvent în cîntecul
zorilor; el apare de asemenea și în bocetele propriu-zise din Pădurenime. Va
riante: 1) fg. 1775 din Lăpuju de Sus); 2) fișa de observație din Muncelu Mare, în
A.I.F.; 3) fișa de observație din Cerișor, în A.I.F.
în restul țării, motivul (exceptînd cîntecul zorilor) este rar întîlnit în boce
tele propriu-zise din nordul Moldovei, în timp ce în Transilvania, Oltenia și
Dobrogea, el e întîlnit cu totul sporadic. Variante tematice (versurile fiind diferit
formulate): Bartok, Bihor, p. 185 (Delani); fg. 7605 a (Șercaia—Brașov); fg. 8652
a (Sîmbăta Nouă—Brașov); ms. 3 (Crușovu—Olt); Izvorașul, XIV, p. 367, țȘișești—
Mehedinți: c. rit. mort); Marian, Inmorm., p. 269, 512, 536 (Crasna—R.S.S.U.);
p. 524, 543, 546, 550, 579 (Vicovu de Sus—Suceava); p. 559 (Stroești—Suceava);
fg. 3165 b (Mălini—Suceava); Vasiliu, p. 193; mg. 723 a (Izvoru Muntelui—Neamț);
Burada, Dobrogea, p. 261 (?).
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5. Dragă, pă otsiți tăi
S-or lăsa împănjeiiei,
D’e nu vez lumea cu iei;
Dragă, pă buzăle tele,
S-or lăsat împăinjele
10. D’e nu poț vorbi cu iele2.
Pi la amii eaz:
Cîntat:

sau:

/: Draga mç și maica mg-re
Scplă, dragă, șî vorbește,
Scplă, dragă, șî grăiește
Șî cu noi mai voroveșt’e3.
Că mai ai on seas or‘ doiu

2 V. variantele motivului indicate la bocetul i.17996 din Feregi.
3 Motivul despre îndemnarea mortului de a vorbi cu bocitoarele este destul
de frecvent în Pădurenime. Variante: 1) i.18017 din Cerbăl; 2) fișa de observație
din Cerișor (A.I.F.); 3) Familia, 1903, p. 475 (din Muncelu Mic). V. de asemenea
variantele motivelor înrudite despre mortul mut și despre îndemnarea mortului
de a povățui.
în restul țării, acest motiv este unul dintre cele .mai frecvente, fiind întîlnit
în toate provinciile. Variante tematice (formularea fiind diferită): Bartok, Ru
manian Folk Music, TH, p. 552 (Corbești-—Bihor); Grai și Suflet, VII, p. 167 (Clo
potiva—Huned.); fg. 5975 (Glîmboca—Caraș-Severin); i.17834 (Bucova—Caraș-Severin) ;
fg. 5861 b (Soceni—Caraș-Severin); fg. 5873 (Tîrnova—Caraș-Severin); fg. 5821 a
(Prigor—Caraș-Severin); i.17545 (Borlovenii Vechi—Caraș-Severin); f.a. 3964 (Vărădia—Caraș-Severin); i. 8755 (Gladna—Timi’ș); fg. 8953 a (Bata—Arad); i 10483
(Covăsinț—Arad); I.P. Reteganul, Bocete, p. 156 (Orăștie); Bologa, p. 220 (Șpring—
Alba), Păcală, p. 229; Brăiloiu, Drăguș, p. 311; fg. 1276—8 (Viștea de Sus—Brașov);
fg. 3475 a (Netotu—Brașov); fg. 8662 a, i.2263 (Sîmbăta de Sus—Brașov); i. 2105
(Breaza—Brașov); i.2170 (Feldioara—Brașov); i.2195 (Voevodenii Mici—Brașov);
i. 2196 (Arpașu de Sus—Si'biu); fg. 5449 b (Mateiaș—Brașov); fg. 1890 b (Peștera—
Brașov); mg. 550 r (Nepos—B.-Năsăud); i. 4920 (Șanț—B.-Năsăud); i.1013 (Butan—
Bihor); Brăiloiu, Oaș, p. 28 (Boinești); p. 32 (Negrești); p. 47, 55 (Certeze); p. 56
(Bicsad); fg. 2202, i.6706, 13005 (Bicsad—Satu Mare); mg. 309 k (Turț—Satu Mare);
mg. 813 n, i. 6705 (Negrești—Satu Mare); fg. 5018 a, i. 13016 k (Turț—Satu Mare);
i.13007, 13010 (Tur—Satu Mare); i. 6693 (Boinești—Satu Mare); fg. 5752 (Ulmeni—
Maramureș); Bîrlea, p. 122 (Berbeștî); Brediceanu, p, 171 (Botiza); i. 9749, i.9750
(Ieud—Maramureș); Izvorașul, X, p. 82, (Tămășești—Maramureș); XVI, p. 281
(?—Bucovina); XVII, p. 287 (Pecica—Arad); Sala, Bocete, p. 7—8 (?); Marian,
înmorm,, p. 114, 511, 512, 536, 552 (Crasna—R.S.S.U.); p. 122 (Sacadate—Sibiu);
p. 123 (Orăștie); p. 240—1 (Voitinel—-Suceava); p. 510, 524, 546, 581, (Vicovu de
Sus—Suceava); p. 515 (Bilca—Suceava); p. 521 (Boian—R.S.S.U.); p. 539 (Calafindești—Suceava); p. 552 (M-rea Humorului—Suceava); p. 559 (Stroești—Suceava);
fg. 14.441 d (Dorna Cîndreni—Suceava); fg. 2602, 3404, 3403b, i.1472, 18443 (Fundu
Moldovei—Suceava); fg. 5251 a (Frumosu—Suceava); i.1434, 1445 (Sadova—Suceava)';
fg. 7960 b (Voroneț—Suceava); fg. 4252 a (Capu Cîmpul'uî—Suceava); Vasiliu, p. 191,
192, 193; I. Creangă, VI, p. 295, (Tătăruși—Iași); Șezătoarea, XI, p, 120 (Tătăruși—
Iași); XVIII, p. 175, p. 78, 116 (Broșteni—Suceava); Conv. literare, XII, p. 362
(Straja—Suceava); p. 416 (Stănilești—Vaslui); XIII, p. 75 (Laza—Vaslui); p. 76
(Chitoc (?)—Moldova); p. 272 (Hangu—Neamț); p. 277 (Sofrăcești—Neamț); fg. 11958
(Ferești—Vaslui); fg. 9696 (Jugani—Iași); fg. 6696 b (Năruja—Vrancea); ms. 92
(R.S.S.M.); fg. 3866 (Mîneciu Pămînteni—Prahova); fg. 8719 (Dragoslave—Argeș);
fg. 2019, i.14668 (Jugur—Argeș); ms. 3 (Crușovu—Olt); fg. 4727 a (Vlădești—Vîlcea);,
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15./: Ș-apăi t’e dus d'e la noiu;
Șî mai ai on seas or** dpuă,
Ș-apăi pies în cale nouă,
Cale nouă șî lungată
Șî nu măi vi nisodată4.
Sara, pă cin sfinte sçrele:

20./: Draga mg șî mama mg-re
Veni moartea la fereastă,
/: Ca să iej, maico, d’in casă.
/: Ba ieu, dragă, n-oi ieșî-re,
/ : Că nu mă poj d’espărțî-re
25./: Dragă, d’e copiii mrieiu,
/: C-am trăit puțîn cu ieiu;
Dragă, d’e fetele mgle,
C-am trăit puțin cu iele.
>,nu mai iestă“.

BOCET DE POMENIRE DUPÄ MAMA
*

Dictat:

Draga mg măicuța mg,
Uiie, dragă, mă lăsaș
Nis în gard, nis în pîrlaz
Numa-n lume dze năcaz.
5. Mai vină, măicuțo-acasă,
Dă tse uită pă fereastă
Și să vez‘ ce lucru-n casă:
Lucru și mă tînguesc,
Maică, ca tsin nu găsesc.1

fg. 6259 (Costești’—Vîlcea); fg. 6088 (Zăvoieni—Vîlcea); fg. 4478 c (Slăvitești—
Vîlcea); fg. 3080 a (Rasovița—Gorj: c. zorilor din casă); fg. 11740 a Seliiștea—Mehe
dinți).
4 V. variantele la motivul despre drumul fără întoarcere.
* Feregi, Arh. I.F., i. 17995, inf. Domnica lui Flacără, culeg. Em.C. în 12.IX.1954.
1 Se spun atari vorbe „cîn rămîi sîngur dze mort în casă“, precizează infor
matoarea. Motivul despre jalea orfanului este destul de frecvent în bocetele
pădurenești. Variante: 1) i.18022 din Cerbăl; 2) i.18.011 din Cerbăl; 3) i.17.979 din
Muncelu Mare; 4) din Cerișor (v. fișa de observație A.I.F.).
în restul țării, motivul apare în numeroase bocete din Transilvania și din
nordul Moldovei, fiind mai puțin răspândit în Muntenia și Dobrogea. Variante
tematice (versurile fiind formulate diferit): fg. 5788 (Clopotiva—Huned.); fg. 14207
a (Boșorod—Huned.); fg. 6022 b (Măru—Caraș-Severin); fg. 5873 (Tîrnova—CarașSeverin); fg. 4159 b (Sîmbăteni—Arad); i.17.545 (Borlovenii Vechi—Caraș-Severin);
fg. 1035 (Jina—Sibiu); fg. 1027 a (Poiana Sibiului'—Sibiu); fg. 9253 c (Biertan—
Sibiu); fg. 5449 b (Mateiaș—Brașov); fg. 8905 a (Florești—Mureș); fg. 7118 a
(Solovăstru—Mureș); Brăiloiu, Oaș, p. 8, 13 (Certeze); fg. 5018 a (Tîrșolț—Satu
Mare); i. 6691, 13033 (Negrești—Satu Mare); i. 13011 (Tur—Satu M.); i. 13017 (Tîrșolț—
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BOCET DE POMENIRE DUPÄ MAMA
*

„La groapă tse dus tri zîle, tătă dzimineața și tse cînț*1“:
Dictat:

„Dacă-i mama mg“:
Draga mg și mama mg
Spune-m, dragă, v-un cuvînt
Cum trăieș pi su pămînt,
5. In grohotu brgștelor
Și-n șuieru șerpilor1.
Și mai vină, dragă-acasă
și - Io-aș veni, dragă, veni
Da pămîntu nu mă lasă,
Că pămîntu-o-nțelenit
Oki-n cap s-o pănjenit
Buzili mi s-or lipit2.
„no, ș-atît“.

Satu Mare); Bîrlea, p. 120 (Berbești); Papahagi, p. 71 (Săpînța); Marian, Inmorm.,
p. 537 (Bălăceana—Suceava); p. 565—6 (Stulpicani—Suceava); Conv. literare, XII,
p. 363 (Crasna—R.S.S.U.); XIV, p. 310 (Micălaca—Arad); fg. 14438 b (Dorna Cîndreni—Suceava); fg. 7960 (Voroncț—Suceava); Șezătoarea, XI, p. 121 (Tătăruși—■
Iași); XVIII, p. 266 (Broșteni—Suceava); fg. 9696 (Jugani—Iași); fg. 11957 (Ferești—
Vaslui); fg. 597, 602 (Bucșenești—Bacău); fg. 8555 b (Niculițel—Tulcea); fg. 6938
(Buda—Buzău); fg. 7187 (Predeal Sărari—Prahova); fg. 780 (Talpa—Teleorman);
fg. 9501 b (Curcani—Ilfov); fg. 7777 (București); fg. 9967 b (Măgurele—București);
fg. 8748 b (Mățău—Argeș); fg. 8848 (Drăghici—Argeș). Variantele despre revenirea
mortului sînt indicate mai jos.
* Feregi, Arh. I. F., i.17996, inf. Domnica lui Flacără, culeg. Em. C. în 12.XI.954.
1 Motivul despre traiul în mormînt apare eu totul sporadic în bocetele pădurenești, nemaifiind întîlnit decît în acest sat (v. și i.17.999. Nu s-au făcut inves
tigații deosebite asupra circulației lui).
In restul țării, motivul acesta este foarte rar atestat prin Ardeal. Variante
tematice (versurile fiind diferit formulate): Brăiloiu, Drăguș, p. 337; fg. 14.330 c
(Ieud—Maramureș).
2 Motivul despre decrepitarea morților apare numai în partea nordică a
ținutului pădurenesc. Variante: 1) i.17973 din Runcu Mic; 2) i.18015 din Cerbăl;
3) fișa de observație din Muncelu Mare, A.I.F.; 4) Familia, 1903, p. 475 (din
Muncelu Mic, unde aceeași imagine poetică este altfel formulată).
în restul țării, motivul este destul de frecvent în Transilvania — în deosebi
în nord — și în nordul Moldovei. Variante tematice (formularea versurilor fiind
deosebită): Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 558 (Valea Mare—Caraș-Severin);
fg. 8337 a (Sîrbi—Huned.); Bartok lucr. cit., p. 582 (Grădiște—Huned.: comun
versul 11, restul formulat altfel); f.a. 1854 (Morărești—Mureș); I.P. Reteganul,
Bocete, p. 88 (Monor—B.-Năsăud); p. 134 (Mica—?); Breazul, P.C., p. 189 (Coșbuc—
B.-Năsăud); fg. 11.714 a (Suplai—B.-Năsăud); fg. 5534 (Șanț—B.-Năsăud); fg. 8883
a (Dobric—B.-Năsăud); i.6778 (Libotin—Maramureș); fg. 3959 (Iaz—Sălaj); Brăiloiu,
Oaș, p. 17 (Moișeni); p. 37, 88 (Negrești); Bîrlea, p. 125 (Rona de Jos); Papahagi,
Mar., p. 69 (Crăcești); Brediceanu, p. 168 (Botiza); Marian, Inmorm., p. 133, 328,
511 (Crazna—R.S.S.Ù.); p. 242 (Igești—R.S.S.U); p. 243 (Rădășeni—Suceava); p. 243
(Mălini—Suceava); "p. 259, 330 (?—Năsăud); p. 321 (Răvășeni(?)—Moldova); p. 515
(Bilca—Suceava); p. 520 (Mologia(?)—Bucovina); p. 523, 545, 580 (Vicovu de Sus—
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5.

10.

15.

20.

Io veni la dumneta
Și nu mai zis nimica;
Io veni la capu tău,
Să-m stîmpăr sufletu meu;
Io veni la crusa ta,
Să-m stîmpăr inima me*1.
Și nu-z pare rău d’e mine
Că șt’i că nu am pă nime2.
Și, mamă, nu ț-i urît
Tăt șezîn în pămînt?3
Ș-ardă-tse, focu, pămînt,
Tu ieș negru și urît,
Ca pă sine-apus în tsine,
Nu-1 laș să-l mai vadă nime,
C-apucaș măicuța mç
De io n-o mai. pos vedzç.
Scplă, mamă, hai acasă,
Da pămîntu nu tse lasă;
Scplă, mamă, hai cu mine,
C-acasă nu am pă nime4.
Pămîntse, dragă pămîntse,
Nu tse lăsa asç tare
Pă pieptu Iu măicuța-re
C-a zăcut o bplă grç

Suceava); p. 556 (Calafindești—Suceava); p. 564. 567, 572 (Stulpicani—Sucea’-'a);
p. 587 (Vama—Suceava); p. 588 (Mahala—R.S.S.U.); Vasiliu, p. 190, 198; Conv.
literare, XII, p. 362 (Tereblecea—Bucovina); fg. 14.441 d (Dorna Cïndreni—Suceava):
fg. 3403, 3404, 2602 (Fundu Moldovei—Suceava); fg. 5251 a (Frumosu—Suceava):
i. 1443 (Sadova—Suceava); fg. 7742 b (M-rea Humorului—Suceava); fg. 5263—70
(Deia—Suceava); f. a. 5021 (Mălini—Suceava); ms. 92 (R.S.S.M.): Burada, Dobrogea,
p. 262 (?); ms. 3 (Crușovu—Olt). V. și variantele motivului apropiat — dorul
după morții ce vor putrezi.
* Cerbăl, Arh. I.F., i.18019; inf. Costa Maria-Truci culeg. Em. C. în 10 iulie 1954.
1 Motivul despre venirea la crucea mortului apare în Pădurenime numai în
nordul ținutului'. Variante: i.17972 din Runcu Mic; i.2996 din Lăpuju de sus.
în restul țării, motivul este atestat foarte rar. Variante tematice (versurile
fiind diferit formulate)- Izvorașul, XVII, p. 287 (Pecica—Arad): I.P. Reteganul,
Bocete, p. 124 (?—Banat); Bologa, p. 217 (Spring—Alba); Păcală, p. 230: fg. 7022
(Podu Rizi—Dîmbovița); fg. 8652 a (Sîmbăta Nouă—Tulcea).
2 V. variantele motivului despre mortul nepăsător față de rudeniile rămase.
3 întrebarea mai apare — diferit formulată — în fg. 6576 d (Mihai Vitcazu—
Mureș).
4 V. variantele motivului despre chemarea mortului acasă.
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25. Și nu tse-o puts§ țîng5.
Și tse las cu Dumnezău,
Io mă duc cu doru tău;
Și tse las cu Presesta,
Io mă duc cu jelea ta
30. Șî mă duc cu jelea ta;
Și mă duc io supărată
Că nu-m spui nimic odată6.

BOCET DUPA SOȚ*
Dictat:

Cîntat:

Dragu meu, Moisîlea-1 meu,
leu mă mir cum poț pleca,
Nu tse doare inima
Șî nu ț-î jăle d’e mine,
5. Că rămîn p-aiș pustine,
De copii hăi săras
N'imăruia nu i-s drajn.
/: Dragu mieu, Moisîle meu :/
și Roagă-te de crîsiiicu-rie

5 V. variantele motivului despre pămîntul greu la O. Bîrlea, Cîntecele rituale

funebre ..., p. 403.

6 Motivul despre plecarea de la crucea mortului nu mai este atestat în cele
lalte bocete pădurenești (nu s-au făcut investigații deosebite despre circulația lui).
în restul țării, motivul este foarte rar întîlnit prin sudul Transilvaniei. Va
riante (în care versurile 26—29 sînt asemănătoare, cu mici deosebiri); fg. 4918 a
(Sebeșel—Alba); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov); B. Bartök, Rumanian Folk
Music, III, p. 558 (Murani—Timiș).
* Muncelu Mare; Arh. I.F., fg. 10256 b, inf. Duma Măruța, culeg. I.C. în 14 VIII. 1946.
1 Motivul despre moartea ce sărăcește și văduvește este destul de răspîndit
în ținutul pădurenilor. Variante: 1) fg. 1764 din Lăpuju de Sus; 2) i.9172 din Ceri
șor; 3) fg. 14170 a din Cerișor; 4) fișa de observație la mort din Cerișor (A.I.F.);
5) i.9173 din Cerișor (4 versuri într-o formă fragmentară, incoerentă; inf. Poanta
Maria-Panciu; culeg. Em. C. în 31 dec. 1950).
Cele mai adeseori el apare contaminat cu motivul înrudit despre văduva
desconsiderată (v. la textele următoare).
în restul țării, motivul este întîlnit în bocetele din Banat (aici uneori și în
cîntecele rituale funebre), Transilvania și din nordul Moldovei, în timp ce în
Oltenia este atestat o singură dată. Variante tematice (versurile fiind altfel formu
late): fg. 10085 b (Cornereva—Caraș-Severin: c. bradului la plecare; rămîn copii
orfani și săraci); fg. 5821 a (Prigor—Caraș-Severin: rămîn copii săraci); fg. 5922—3
(Sîrbova—Timiș); i.10458 (Covăsinț—Arad); fg. 997 (Săliște—Sibiu); fg. 1276, 1278,
(Viștea de Sus—Brașov); fg. 3475 a (Netotu—Brașov) fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—
Brașov); Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 590 (Poarta4-Rîpa de Sus—Mureș);
fg. 5371 (Daneș—Mureș), fg. 5597 (Șanț—Bistrița-Năsăud); fg. 2175 c (Certeze—
Satu Mare); fg. 2215 b (Boinești—Satu Mare); Bîrlea, p. 116 (Berbești); Marian,
Inmorm., p. 124 (Doman—Caraș-Severin.: reprod. din culeg. Marienescu: bocet pe
6 silabe); p. 543 (M-rea Humorului—Suceava); fg. 5268—70 (Deia—Suceava); Vasiliu,
p. 197; Șezătoarea, XIX, p. 144 (Broșteni—Suceava); fg. 1713 (Volovăț—-Suceava) ;
fg. 4559 a (Dobrosloveni—Olt).
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10 /: Sa mai tragă harîngu :/
Să să ducă sunietu-rie
/: Păstă tăt’e d’ialurile :/
Să t’i-audă niamurile
Să vină să t’e petriacă
15. D'i-acasă pănă la groapă . . .2
2 Motivul despre tragerea clopotelor este răspîndit mai cu seamă în partea
nordică a ținutului pădurenesc. Variante: 1) fg. 10260 b din Feregi; 2) i.2996 din
Lăpuju de Sus; 3) fg. 10265 a din Cerbăl; 4) i.18017 din Cerbăl; 5) i.18021 din
Cerbăl (variantă fragmentară, avînd numai versurile: Rqgă-tse clée crîsnicu- Să-z
mai tragă harîngu- inf. Lăscuș Saveta-Lulă, 66 ani; culeg. Em. C. în 29 iunie 1954).
In acest sat, motivul este cîntat numai de către grupul de bocitoare, „da cît’e una
nu“, după cum precizează inf. Costa Maria-Truc (arh. I.F., i.15430), fapt confirmat
și de inf. Lăscuș Maria-Dalecu, arh. I.F. i.15429); 6) i.15178 din Ghelar; 7) mg 99 y
din Meria (într-o formă mai îndepărtată, inserată în Strigă moartea la fereastă);
8) fișa de observație din Muncelu Mare (A.I.F.).
în restul țării, motivul este foarte răspîndit în Transilvania — exceptînd
Oașul și Maramureșul — și nordul Moldovei, mai rar în Banat și cu totul sporadic
în Țara Loviștei și în Dobrogea, de obicei în bocete și excepțional în cîntece
rituale funebre, sau în verșuri. Variantele motivului se pot împărți în două 'grupe
mari: variante cu unele versuri comune (ușor variate) celor pădurenești și va
riante tematice, în care versurile sînt formulate altfel decît în cele din prima
categorie. A — Variante în care versurile 12—13 (uneori și altele) au o formă
asemănătoare, cu mici deosebiri: Densusianu, Ț.H., p. 257 (Grădiște — versurile
9— 14); fg. 5922—3 (Sîrbova—Timiș: versul 9, restul diferit formulat); fg. 4159 b
(Sîmbăteni—Arad: versurile 9—10); fg. 8337 a (Sîrbi—Hunedoara: la amiazi, ver
surile 12—13); fg. 10226 b (Prăvăleni—Huned.: versurile 8—15); fg. 1326 (Pețelca—
Alba — versurile 12—13); fg. 289 (Sîncel—Alba: versurile 12—13); fg. 6082 (Jidvei—
Alba: versul 13); i.2163 (Sîmbăta de Sus—Brașov: versul 12); fg. 3465 a (Copăcel—
Brașov: versurile 12—13); fg. 3470 b (Dejani—Brașov: versul 13); fg. 3475 a (Netotu—Brașov: versurile 12—13); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov: versurile
12—13); i.2194 (Arpașu de Jos—Sibiu: versul 13); i.2195 (Voevodenii Mici—Brașov:
versul 12); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu: versurile 12—13); fg. 5104 c (Retiș—
Sibiu: versurile 12—13); fg. 5331 (Homorod—Brașov: versul 12); fg. 5449 b (Mateiaș—
Brașov: versul 11); Nicoară-Netea, p. 209 (?—Mureș: versurile 9—15); fg. 9296
(Socol—Mureș: versurile 12—13); i.4535 (Habic—Mureș: versurile 12—13); fg. 5684 a
(Năsăud—B.-Năsăud: versurile 12—13); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud: ver
surile 12—13); I.P. Reteganul, Bocete, p. 89 (Măgura—B.-Năsăud: versurile 12—13);
p. 146 (Reteag—B.-Năsăud: versurile 12—13); fg. 7903 a (Livada—Cluj: verș: ver
surile 12—13); Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 562 (Cotiglet—Bihor); fg. 5333 b
(Dumbrăvița Mică—Bihor: versurile 12—13); fg. 4774 a (Sitani-—Bihor: versurile
10— 12); fg. 4725 (Crîncești—Bihor: versurile 10—12); i.991 (Gepiu—Bihor: versurile
12—13); Sala, Bocete, p. 8 (?: versurile 10, 12—13); Văetări, p. 4 (?: versurile 12—13);
Marian, tnmorrn., p. 95 (?—Bucovina: versul 13); p. 279 (?—Năsăud: versurile
12—13); p. 503—4 (Stupea—Suceava : versul 13); p. 541 (Sîntilie—Suceava: versurile
12—13); fg. 7960 b, i.1507 (Voroneț—Suceava: versurile 9—12); i. 1434 (Sadova—
Suceava: versul 12); i.1448 (Sadova—Suceava: versurile 11, 13); fg. 3165 b (Mălini—
Suceava: versul 12); fg. 3301 a (Valea Seacă—Iași: versul 13); i.6280 (Hălăuoești—
Iași: versul 13); fg. 9296 a (Vînători—Neamț: versul 13); i.7821, 7896 (Topolog—
Tulcea: c. zorilor: versurile 12—13); B — Variante tematice: i.17834 (Bucova—
Caraș-Severin); i. 6907 (Marga—Caraș-Severin); Păcală, p;. 231; Brăiloiu, Drăguș,
p. 337, 341; fg. 1246—7 (Sîmbăta de Sus—Brașov); fg. 1311 c, f.a. 194, i.7 (Arpașu
de Sus—Sibiu); fg. 3466 a (Dejani—Brașov):' i. 2170 (Feldioara—Brașov); i. 2183
(Cîrțișoara Oprea—Sibiu); i. 7193 (Ștena—Brașov); fg. 5357 a (Cuciulata—Brașov);
i.12426 (Retiș—Sibiu); fg. 5707 b (Susenii Bîrgăului—Bistrița-Năsăud); fg. 5294
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Traget, boi, trageț, drăgoi,
Că nu trageț lemn din dos
Șî trageț stăpînu vost;
șî Să știț, voi, boilor
20 Coarnile să le cerniț
Păru să-1 mohorîțîț
Șî stăpînu să-1 iăliț3.
BOCET DUPA BARBAT
*

Dictat:
Cîntat:

Dragu mi'ieu și Pătru mneu
O, nu-z pare ție rău,
Da pă mine cui mă laș
/: Nis în gard, nis în pîrleazu :/
5.
Numa-n lume dze năcazu
că Muierea făr de soțîe*1
/: N-are nis o omenie :/
ăi N-are nis o omenie
ă Muierea fără bărbatu
10.
N-are omenie-n satu2,
ă N-are omenie-n satu.

(Rebra—B.-Năsăud); fg. 5334 (Șanț—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța, p, 15 (Salva—
B.-Năsăud); p. 15 (Mijlocenii Bîrgăului—B.-Năsăud); p. 30 (?); p. 42—3 (Maieru—
B.-Năsăud); Comoara Satelor, I, p. 159 (Maieru—B.-Năsăud); fg. 8883 b, i. 6778
(Libotin—Maramureș); i.973 (Gepiu—Bihor); Marian, Inmor., p. 283 (?—Năsăud);
Izvorașul, XVI, p. 281 (?—Bucovina); p. 282 (Mocior—Bihor); I. P. Reteganul,
Bocete, p. 183 (Crucea—Suceava); Conv. literare, XII, p. 364 (Crasna—R.S.S.U.),
XIV, p. 308 (Breaza—Prahova); fg. 5268—70 (Deia—Suceava) ; fg. 3404 (Fundu
Moldovei—Suceava); fg. 6753 a (Doroteia—Suceava); Vasiliu, p. 194; Șezătoarea,
II, p. 46, (Crucea—Suceava); XI. p. 119 (Tătăruși—Iași); XVIII, p. 175 (Broșteni—
Suceava); fg. 8652 a (Sîmbăta Nouă—Tulcea); fg. 985 (Greblești—Vîlcea).
3 Vezi variantele acestui motiv la O. Bîrlea, Cîntecele rituale funebre.. ■,
p. 402.
* A.I.F., i. 18011, din Cerbăl, inf. Sîrb Maria, culeg. Em.C. în 15. VII. 1954.
1 Inf. dictează apoi versul: Muierea fără...
2 Motivul despre văduva desconsiderată este destul de răspîndit în Pădurenime: 1) fg. 10199 b din Alun; 2) fg. 14170 a din Cerișor; 3) fișa de observație
din Cerișor (A.I.F.); 4) i. 18022 din Cerbăl (4 versuri, din care ultimele două sînt
identice cu versurile 4 și 5; inf. Dragotă Maria, 60 ani; culeg. Em.C. în 6 iulie 1954).
în restul țării, tema motivului apare într-o sumedenie de bocete din Transil
vania și din nordul Moldovei; sporadic răspîndită prin Banat, Oltenia, Muntenia
și Dobrogea. A — Variante tematice despre văduva desconsiderată (formularea
versurilor fiind diferită): mg. 48 a (Boșorod—Huned.); i. 2165 (Breaza—Brașov);
fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov); i. 7193 (Ștena—Brașov); I. P. Reteganul,
Bocete, p. 58 (Reteag—B.-Năsăud); p. 158—9 (Monor—B.-Năsăud); Brăiloiu, Oas, p. 16,
(Certeze); p. 21, 25 (Boinești); p. 42 (Negrești); i. 6705 (Negrești—Oaș); i. 10018 (Rașca—
Satu Mare); Marian, Inmorm., p. 531 (Ilișești—Suceava); p. 357—8 (Bălăceana—Suceava);
p. 554 (Putna—Suceava); fg. 6465 (Mîneciu Pămînteni—Prahova); ms. 3(Crușovu—Olt);
fg. 4477 a (Slăvitești—Vîlcea); B. Variant«' mai îndepărtate (văduvia grea); i. 17583
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Au io, ortacu mieii
Au io, măicuța mea-re>
Da nu-s paie, dragă, reu
C-ai lăsat lumia cu șoare
5. Și cîmpurile cu iezvoare,
Că la soare tse-ai sorit
Și la umbră tse-ai umbrit,
Apă rese ai beutî,
Au io, ortacu mieu.*1.
10. Apleacă-tse, corn dze casă
Că pliacă gazda dzi-acasă
Și tse-apliacă corn dze șură
Că pliacă gazda bună
C-acu pliacă gazda bună2.
15. Ie, bui, Doamne, pe pămîntu
Dze vedz moartsia si-o făcut:
Copii mis o sărăsitu
Și neveste-o veduvit uu;
Vai, Doamne, nu ț-o fi jele
(Borlovenii Vechi—Caraș-Sev.); fg. 1314 (Arpașu de Sus—Sibiu); fg. 7617 a (Șinca
Veche—Brașov); Bichigean-Tomuța, p. 34 (Rebrișoara—B.-Năsăud); p. 35 (Mijlocenii
Bîrgăului—Bistrița-Năsăud); i. 13005 (Bicsad—Satu Mare); fg. 1711 b (Muncelu de
Sus—Iași); fg. 600, 601, 605, i. 764 (Bucșenești—Bacău); Conv. literare, XII, p. 365
(Cupca—R.S.S.U.); XIII, p. 280 (Niculițel—Tulcea); XV, p. 461 (Isvești—R.S.S.M.) ;
Burada, Dobrogea, p. 265 (?); fg. 985 (Greblești—Vîlcea).
* Lăpuju de Sus, Arh. I.F., fg. 1764, inf. Petric Crișta, culeg. D. Sandru în
16.IV. 1933.
1 V. variantele motivului despre regretul după lumea frumoasă la textul i. 18061
din Bătrîna.
2 Motivul despre jelirea mortului de către casă și șură este întîlnit atît în
nordul, cît și în sudul ținutului pădurenesc. Variante: 1) i. 15563 din Hăjdău:
la plecarea de acasă; are versurile 10—14, cu mici deosebiri; 2) i. 18018 din
Cerbăl (cîntat ca vers în următoarea formă:
Apleacă-tse, corn, la casă,
C-acu stăpînu tse lasă;
Apleacă-tse, corn, la șură,
C-acuma-ș ie zîoa bună.
(Inf. Costea Maria Beloane;
culeg. Em.C. în 6 iulie 1954); 3) în lunca Cernii (Papahagi, P. lirică pop., p. 248:
versurile 10—13 ușor variate); 4) la Feregi la plecare (O. Bîrlea, Cîntecele rituale
funebre ..., p. 402).
în restul țării, motivul este foarte răspîndit în Transilvania și în nordul
Moldovei; apare rareori și în Banat, Oltenia și Dobrogea (uneori în cîntecele
rituale funebre). A — Variante apropiate: Bartök, Rumanian Folk Music, III,
p. 584 (Nucșoara—Hunedoara: versurile 10—14 cu mici deosebiri); fg. 8337 a
(Sîrbi—Huned.: la plecare; are versurile 12, 13, 10, 11, cu ușoare modificări); fg.
6821 a (Cărmăzănești—Hunedoara: are versurile 10, 11 i'ar continuarea diferită);
fg. 5767 a (Țebea—Huned.: are versurile 10—13 ușor variate); fg. 5767 b (Țebea—
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20. Dze tsenerețele mele
Că li-am petrecut cu jele3.
Huned. are versurile 10—11 variate, apoi jelirea de către pereți). B. Variante
îndepărtate, tematice, în care versurile sînt altfel formulate; fg. 4159 b (Sîmbăteni—Arad: pereți); i. 10471 (Covăsinț—Arad: casă masă, ocol); i'. 10490 (Covăsinț—
Arad: casă, masă, pereți); 1. 10476 (Covăsinț—Arad: pereți); Conv. literare, XIII,
pP 76 (Laza—Vaslui: pereți, masă, casă); XIV, p. 309 (Pecenișca—Caraș-Severin:
uși. ferestre); p. 310 (Micălaca—Arad: casă, masă, pereți); XV, p. 461 (Isvești—
R.S.S.M.): casă, masă, ușori); Izvorașul, X, p. 172 (Tămășești—Maramureș: vaci,
oi, pădure); XIV, p. 30 (Paroșeni—Hunedoara: flori, munți, stele; pe 6 silabe);
XVI, p. 281 (?—Bucovina: casă, masă, vite); Grai și Suflet, V, p. 343 (Jina—Sibiu
casă, masă, pereți); fg. 1027 a (Poiana Sibiului—Sibiu: casă, masă); Brăiloiu,
Drăguș, p. 318, 322 (Casă masă, curte); p. 326 (casă, masă); fg. 1263 a, i. 2165
(Breaza—Brașov: casă, masă, cheotori); fg. 1278 (Viștea de Sus—Brașov: ca prece
denta); fg. 3456 a (Copăcel—Brașov: casă, masă, pereți); fg. 3474 a (Dejani—Brașov:
ca precedenta); fg. 3494 b (Hurezu—Brașov: ca Copăcel); i. 2170 (Feldioara—
Brașov: ca Copăcel); i. 2183 (Cîrțișoara Oprea—Sibiu: pereți); i. 2194 (Arpașu de
Jos—-Sibiu: casă, masă, pereți); i. 2195 (Voevodenii Mici—Brașov: ca precedenta);
i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); fg. 5085 a, f.a. 4953 (Retiș—Sibiu: casă, masă,
pereți); fg. 5389 a (Vecerd—Sibiu: ca precedenta); fg. 5331 (Homorod—Brașov: uși,
pereți); fg. 4619 b (Vlădeni—Brașov: casă); ms. 40 (Sîngeorzu de Pădure—Mureș:
verș: casă); fg. 7119 b (Solovăstru—Mureș: c. ritual: grădină, ocol); Breazul, P.C.,
p. 189 (Coșbuc—B.-Năsăud: casă, masă, pereți); Bichigean-Tomuța, p. 21 (Mititei—
B.-Năsăud); p. 34 (Romuli—Bistrița-Năsăud); i. 18119, 18141 (Leșu—Bistrița-Năsăud:
casă, masă, ocol); fg. 2401 b (Chiraleș—B.-Năsăud: casă, masă, ogradă); fg. 7167
(Agrișu de Sus—B.-Năsăud: ca precedenta); i. 6778 (Libotin—Maramureș: vite); fg.
5333 b (Dumbrăvița Mică—Bihor: casă, masă); Sala, Bocete, p. 7 (?: casă, masă);
Văetări, p. 3 (?); Bocete bihorene, p. 5 (?— grădină, ocol); fg. 7115 a (Supuru de
Sus—Satu Mare); Brăiloiu, Oaș, p. 35 (Negrești: casă, masă, obor); Brediceanu,
p. 169 (Călinești: casă, masă, uși); Bîrlea, p. 117 (Berbești: casă, masă, uși);
I. P. Reteganul, Bocete, p. 133 (Mica—?: casă, masă uși); p. 161 (?—Năsăud),
reprod. Marian, p. 282); p. 182 (Crucea—Suceava: reprod. Șezăt. 1893); Marian,
tnmor., p. 243 (Mălini—Suceava: casă, masă, ferestre, pereți); p. 263 (Poiana
Stampei—Suceava: pod, uși, ferestre, masă); p. 263—4 (Cîmpulung—Suceava : masă,
casă); p. 264 (Crasna—R.S.S.U.: casă, masă, uși, ferestre, pereți); p. 278 (Ciudeiu—
Bucovina: casă, masă, uși, ferestre); p. 283 (?—Năsăud: casă, masă, pereți); p. 507
(Calafindești—Suceava: casă, masă, uși, ferestre, pereți); p. 510 (Vicovu de Sus—
Suceava); p. 522 (Ibidem: oi, vite); p. 519 (Mologia (?)—Bucovina: oî, vite); p. 528
(Cîmpulung—Suceava: oi, vite); p. 538 (Bălăceana—Suceava: casă, masă, cheotori);
p. 541 (Sîntilie—Bucovina: uși, ferestre, casă, masă); p. 542—3 (M-rea Humorului—
Suceava: oi, vite); p. 544 (Vicovu de Sus—Suceava: uși, ferestre, cheotori); p. 553
(Putna—Suceava: vaci); p. 557 (Boian—R.S.S.U.: uși, ferestre, pereți); p. 575 (?—Nă
săud: ocol, ogradă); fg. 6753 a (Doroteia—Suceava: casă, masă, icoane); fg. 4251
(Capu Cîmpului—Suceava: ușă, masă, ferestre); fg. 2602, 3403 b (Fundu Moldo
vei—Suceava: ca precedenta); fg. 5268—70 (Deia—Suceava); i. 1434 (Sadova—Su
ceava: casă, masă, pereți); fg. 1713 (Volovăț—Suceava: ușă, masă, ferestre); Vasiliu, p. 193 (casă, masă, pereți); p. 197 (ca precedenta); mg. 723 a (Izvoru Muntelui—
Neamț: vite, oi); i. 17795 (Secu Buhalnița—Neamț: casă, pereți, oi, vaci); Tocilescu,
p. 1503 (Bicaz—Neamț: pereți, casă, masă, oi); ms. 92 (R.S.S.M.: casă, masă, pereți);
i. 7821, 7896, (Topolog—Tulcea: c. zorilor: ferestre, casă); Papahagi, P. pop. lirică,
p. 248 (?—Mehedinți: boi, vaci); p. 248 (?—Hunedoara: boi, vaci); p. 248—9 (Pia
tra—?: casă, masă, pereți, oi); fg. 985 (Greblești—Vîlcea: casă, masă, pereți); fg.
11789 c (Izverna—Mehedinți: pe drum; pereți, uși).
3 V. variantele despre moartea ce sărăcește-văduvește.
35 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Cîntat:

1 1/: Draga mç, soțîia mç-fe :/’
/: Vai o fos mortsea tă-re :/
/: Ș-o mîncat putserea mç-re :/
Că ieii d'e cîn tse-am pierdutu
5
Io gîn bun n-am mai avutu
Ni n-am văzut pieptu tău
/: Numai negru copîrșeu :/
/: S-am dat cu mînile-n ielu :/
Da pă tsin nu tse-am văzut
10 /: Nise nu tse-am înștsimbatu r/1

BOCET DE POMENIRE LA SOȚ*

Soțu meu, G’iorgele mieii,
îm lăsaș averea mie,
Numa io să trâies biiie,
Da io nu mai am pe nimă
5. Nu mai poș să trăies biiie
Că tu m-ai lăsat pustiile
Șî io nu mai am pă iiime.
Soțu meii, moarăle tăie,
Nu mai poș cota dze iele;
10. Soțu meu ăl supărat
Șî în pămînt îngropat
Șî pă miile m-o lăsat
La străin' d'e judzecat,
Parcă iiime n-a lucrat;
* Cerisor, Arh. I.F., fg. 14171 a, inf. Poanta Cosana Pota, culeg. Em.C. în
1. I. 1951.
1 Motivul despre mortul nevăzut de bocitoare e atestat în acest sat de la
aceeași bocitoare (v. fișa de observație la mort A.I.F.), apoi în fg. 14493 ,b din
Bunila și mg. 495 c din Ghelari. Tema e tratată altfel în cîntecul de rugă (v.
O. Bîrlea, Cîntecele rituale funebre . . p. 393).
în restul țării, acest motiv este întîlnit sporadic în unele bocete din sudul
Transilvaniei. Variante tematice (versurile fiind altfel formulate); i. 10490 (Covăsînț—Arad); fg. 3373 a (Ucea de Sus—Brașov); fg. 5389 b (Vecerd—Sibiu); fg.
5359 a (Ungra—Brașov: ars de soare-mîncat de cioare); Șezătoarea, XXV, p. 71
(Rezeni—R.S.S.M.).
* Alun, Arh. I.F., i. 3217; inf. Popa Maria, 63 ani, culeg. l.C. în 14 iulie 1946.
Inf. s-a bocit în zori la orele 4—4>/2, în cimitir la mormîntul soțului. „Iaca am
trăit cu bătrînu patruze șî cinci de ani. S-o betsejît, c-o fos la Hinidoara șî nu
i-o mai trecut. S-or gătat zîlele“.
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15. Că maica m-o blăstămat
Să umblu d in sat în sat
Șî n-am uî'e să m-abat
Nice und’e foc să trag
Șî io nu mai am pă nime
20. Numa singură pustiile1.
Scoală, G’iorge, de vorbește
Șî pă miiie mă rostășt’e
Soțu meu, binele meu
Da ce să mă mai fac ieti
25. Pă lumia Iu Dumiiezău
Fără tine, dragu mieii?
Scoală, dragă, mă rostășt'e
Șî cu mine mai vorbește
Că d'e cîn tu ai pornit
30. Casa tătă mi s-o-nkis
Șî d'e cîn tu ai plecat
N’egură s-o pus pe sat2.
„No acuma ce să mai zic?“
la-mă, dragă, șî pă miile
Mă bagă-n groapă cu tine
35. Că io nu mai am pă nime3.
„Alfe vorbe nu mai sînt“.
1 V. variantele motivului despre văduva desconsiderată.
2 V. variantele despre mortul îndemnat să povățuiască.
3 Motivul despre îngroparea viului cu mortul este atestat în partea sudică
a ținutului pădurenesc. Variante: 1) fg. 14226 a din Lelese; 2) fg. 1816 din Lunca
Cernii; 3) fișa de observație din Cerișor.
în restul țării, motivul este foarte răspîndit în Transilvania, apoi în Moldova
de nord; sporadic e întîlnit în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Variante tematice
(versurile fiind formulate diferit): Izvorașul, IV, nr. 7—8, p. 9 țVulcan—Hunedoara);
XVII, p. 287 (Pecica—Arad: bocet de pomenire)-, fg. 11011 b, i. 10465 (Covăsinț—
Arad: moartea să fi venit la bocitoare); Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 560
(Săvîrșin—Arad); I. P. Reteganul, Bocete, p. 155 (Orăștie—Hunedoara); fg. 7312 a
(Pănade—Alba); fg. 7644 (Porumbacu de Sus—Sibiu); fg. 5437 (Vorumloc—Sibiu);
Brăiloiu, Drăguț, p. 316, 328, 333, 335, 340, 342, 344; fg. 702, f.a. 194, i. 2194 (Arpașu
de Jos—-Sibiu); fg. 1262 (Rucàr—Brașov); fg. 1263 a, i. 2165 (Breaza—Brașov); fg.
1276 (Viștea de Jos—Brașov); fg. 2146 f (Copăcel—Brașov); i. 2170 (Feldioara—
Brașov); i. 2195 (Voivodenii Mici—Brașov); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); fg. 5371
(Daneș—Mureș); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); fg. 4703 c (Ghiriș—Cluj);
fg. 5534 (Șanț—B.-Năsăud); mg. 224 1 (Bucium—Maramureș): Mușlea, Oaș, p. 79
(Racsa); Brăiloiu, Oas. p. 8. 48, 50, 52 (Certeze); p. 19, 29, 31 (Boinești): p. 35, 40,
41, 45 (Negrești); i. 6691, 6705, 13033, 13034 (Negrești—Satu Mare); ii. 13016, 13017
(Tîrșolț—Satu Mare); i. 13307 (Tur—Satu Mare); mg. 309 k (Turț—Satu Mare); i. 9762
(Teud—Maramureș); Nicoară-Netea, Bocete, p. 9 <?); Văetări, p. 6 (?) p. (13); Marian,
Inmorm., p. 123 (Orăștie—Hunedoara); p. 516 (Stroești—Suceava); i. 1507 (Voroneiț—
Suceava); Vasiliu, p. 191. 192, 193, 196, 198; I. Creangă, V, p. 37 (Tătăruși—Iași);
fg. 1711 b (Muncelu de Sus—Iași); Conv. literare, XII, p. 365 (Crasna—R.S.S.U.);
XIII, p. 74 (Păușești—Iași); p. 76 (Laza—Vaslui); Tocilescu, p. 1501 (Dragomirești—
Neamț); fg. 9296 a (Vînători—Neamț); fg. 601, 604 (Bucșenești—Bacău); fg. 8601 a
(Veterani—Constanța); fg. 6973 b (Sihlea—Vrancea); fg. 3000 (Frasin—Gorj); fg.
4460 a (Valea Mare—Vîlcea); fg. 4477 a (Slăvitești—Vîlcea); ms. 92 (R.S.S.M.).
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*
Dictat:

Scolă, dragă, hai acasă,
Ț-am întins o faină masă
Cu vasă șî cu turnin'
Șî cu omeiT d’e-i străiin'1.
5. Dragu mneu și Pătru miieu,
Veni la mormîntu tău,
Să-m stîmpăr sufletu miieu:
Șî veni la crusea t§,
Să-m stîmpăr inima mg,
10. Că d’e cîn tu ai plecat,
Io ca sungu m-am uscat;
Șî d’e cîn tu ai pornit
Io ca sungu m-am pîrlit2.

BOCET LA SOȚ (?)
*

Dictat:

Soare, soare, rotogol,
Du-tse astăz mai domol,
C-am un Pătru ducător
Șî năpoi nentorcător,
5. Șî d’e az, soare-ncolea
lară-i mere cum îi vreia1.
Că fe dus cale-nlungată
Șî nu mai vi niciodată;
Șoare mere la sfințit
10. Șî mortu la putrezit2.
Roagă-fe d’e crîsnicu

* Runcu Mic, Arh. I.F., i. 17.972; inf. Lăscuș Valeria; culeg. O.B. în 22 noiem
brie 1954. Se obișnuiește „la 6 săptămînț să cîntă cîn pune pomeană“.
1 Inf. se oprește și zice „să-mi mai aduc aminte“, apoi continuă să dicteze.
V. variantele motivului despre chemarea acasă.
2 V. variantele despre venirea la cruce.
* Cerbăl, Arh. I.F., fg. 10265 a, inf. Solomie Ianc, culeg. I.C., în 17. VIII. 1946.
Culegătorul a omis să specifice dacă bocetul e la soț sau la altcineva.
I V. variantele motivului despre soarele solicitat să întîrzie la O. Bîrlea,
Cîntecele rituale funebre, p. 399.
2 Motivul despre drumul fără întoarcere al mortului apare și în alte sate
pădurenești. Variante: 1) i. 18061 din Bătrîna; 2) i. 17973 din Runcu Mic; 3) i. 15579
din Ghelari; 4) fișa de observație din Cerișor (A.I.F.).
în restul țării, motivul este unul dintre cele mai răspîndite, — de obicei în
bocete, rareori în celelalte cîntece funebre — fiind întîlnit mai cu seamă în Tran
silvania și în nordul Moldovei, în timp ce în Oltenia, Muntenia și Dobrogea e
atestat mai rar. Variantele motivului se pot grupa în două categorii: A Variante
în care versurile 7—8 sînt asemăntăoare (cu foarte mici variații inerente oricărui
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Să mai tragă harîngu.
Să răsurie d'jalurle,
Să-ț audă riiamurle,
15. Să vină să t’e pitreacă,
D’i-acasă pănă la groapă3.
produs folcloric): fg. 14194 b (Boșorod—Huned. c. bradului, pe 6 silabe); mg. 48 a
(Boșorod—Huned); Brăiloiu, Drăguș, p. 315 (pe drum), 325 (la venirea popii),
338, 342; fg. 1226 a (Săsciori—Brașov); fg. 1262'(Rucăr—Brașov); fg. 3455 b (Berivoii Mari—Brașov); fg. 7679 a (Hurez—Brașov); i. 2165 (Breaza—Brașov); i. 7135
(Cornățel—Sibiu); fg. 985 (Greblești—Vîlcea); i. 13043 (Rasova—Gorj); i. 7821,
7896 (Topolog—Tulcea: c. zorilor). B. Variante tematice (în care motivul este
altfel formulat): fg. 6846 b (Valea Lupului—Huned.); Grai și Suflet, VII, p. 168
(Clopotiva—Huned. : înainte de plecare la cimitir); fg. 767 a, i. 6974 (Marga—CarașSeverin); i. 8752 (Jupa—Caraș-Severin); fg. 5840 (Rudăria— Caraș-Severin); fg.
5922—3 (Sîrbova—Timiș): i. 8750 (Luncani—Timiș: c. zorilor); i. 10483 (Covăsinț—
Arad); fg. 4159 b (Sîmbăteni—Arad); fg. 1324 (Pețelea—Alba); fg. 289 (Sîncel—Al
ba); Mușlea, Cergău, p. 45 (pe drum); Păcală, p. 228; Conv. literare, XV, p. 311
(Rășinari—Sibiu); p. 312 (Săliște—Sibiu); fg. 1004 (Săliște—Sibiu); fg. 1026 a (Po
iana Sibiului—Sibiu); fg. 6143 a (Pelișor—Sibiu); i. 7234 (Dîrlos—Sibiu); fg. 7689
c (Voila—Brașov); i. 2170 (Feldioara—Brașov); i. 2194 (Arpașu de Jos—Sibiu); fg.
5331 (Homorod—Brasov); fg. 7581 b (Fîntînă—Brașov); I. P. Reteganul, Bocete,
p. 85 (Neț—?); p. 140 (?—Năsăud); p. 157—(?—Valea Jiului), p. 166—7 (?—jurul
Sibiului); p. 173 (Coșbuc—B.-Năsăud); Bichigeanu—Tomuța, p. 10 (Mititei—B.-Nă
săud); p. 13 (Rebrișoara—B.-Năsăud); p. 20 (Maieru); p. 22 (Coșna—Suceava); p.
28 (Mijlocenii Bîrgăului—B.-Năsăud); p. 32 (Romuli—B.-Năsăud); Comoara Satelor,
I, p. 42 (Maieru—B.-Năsăud); mg. 541 d, fg. 5514 5607, i. 4917, 4853, 16159 <Șanț—
B.-Năsăud); fg. 11692 a, i. 8989 (Mocod—B.-Năsăud); i. 5084 (Suplai—B.-Năsăud);
i. 9154 (Prislop—B.-Năsăud); mg. 559 s (Leșu—B.-Năsăud: verș); fg. 5717 a (Cristur—Șieu—B.-Năsăud); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); i. 4535 (Habic—Mureș);
fg. 610 (Sîmpetru de Cîmpie—Mureș); fg. 7901 c (Bogata de Sus—Cluj); i. 6826
(Libotin—Maramureș); mg. 163 c (Rohia—Maram.); f.a. 5061 (Cățelu—Sălaj);
Izvorașul, X, p. 81 (Tămășești—Maramureș); XII, p. 134 (Cernușca (?)—Bucovina);
XVI, p. 281 (?—Bucovina); XVII, p. 112 (Armeniș (?)—Sălaj); p. 287 (Pecica—Arad);
fg. 11181 a (Girișu Negru—Bihor); fg. 5335 b (Tulea—Bihor); Sala, Bocete, p. 46
(?); Nicoară—Netea, p. 202 (?); Brăiloiu, Oaș, p. 27 (Boinești); p. 32, 33, 36, 37, 46
(Negrești); p. 49 (Certeze); p. 58 (Bicsad); i. 6691, 6705, 13033, 13034 (Negrești—■
Satu Mare); i. 6706 (Bicsad—Satu Mare); i. 13011 (Tur—Satu Mare); i. 13017 (Tîrșclț—Satu Mare); i. 13018 (Racșa—Satu Mare); fg. 14336 b (Ieud—Maramureș);
Bîrlea, p. 116, 121 (Berbești); p. 124, 126 !(Rona de Jos); Papahagi, Mar., p. 70—1
(Săpînța); Bartok, Mar., p. 193 (Bocicoel), p. 194, 195 (Breb); Marian, înmorm.,
p. 121, 282 (?—Năsăud); p. 236 (?—Transilvania); p. 257 (Voitinel—Suceava),
p. 257 (Cîmpulung—Suceava); p. 281 (Igești—RjS.S.U.); p. 510, 545 (Vicovu de Sus—■
Suceava); p. 511, 513 (Crasna—R.S.S.U.); p. 519 (Mologia (?)—R.S.S.U.); p. 543, 581
(Vama—Suceava); p. 541 (Sîntiiie (?)—Bucovina); p. 552 i(M-rea Humorului—
Suceava); p. 565 (Stulpicani—Suceava); p. 583 (Calafindești—Suceava); fg. 14438
(Dorna Cîndreni—Suceava); fg. 2602, 3403 b, 3404, i. 1472 (Fundu Moldovei—
Suceava); fg. 3637, i. 1443 (Sadova—Suceava); fg. 7960 b, i. 1507 (Voroneț—
Suceava); fg. 6751 a, 6753 a (Doroteia—Suceava); fg. 5268—70 (Deia—Suceava);
fg. 5247 (Frumosu—Suceava); fg. 4251 (Capu Cîmpului—Suceava); fg. 10068 (Buda—
Botoșani); i. 3460 (Ceplenița—Iași); Vasiliu, p. 190, 196; I. Creangă, N\, p. 37, 185
(Tătăruși—Iași); fg. 12984 a (Tătăruși—Iași); fg. 3301 a (Valea Seacă—Iași); Șeză
toarea, XIX, p. 78 (Broșteni—Suceava); Conv. literare, XII, p. 364 (Răpciuni—
Neamț); p. 415 (Stănilești—Vaslui); XIII, p. 76 (Laza—Vaslui); p. 279 (Mîrleanu—
Constanța); fg. 2528 (Hangu—Neamț); mg. 723 a (Izvoru Muntelui—Neamț); i. 14846
(Jugur—Argeș); fg. 2081 (Grădiștea—Ilfov).
3 V. variantele motivului despre tragerea clopotelor.
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20.

25.

30.

35.

40.

Scoală, Petre, șî t'e uită,
Și t’e uită pin tiocol,
Că-s oameii
*
cu capu gol:
Tă cioplesc șî bärduiesc,
Țîie cruse d'e-s croiesc,
Să-ț facă casă d’e brad,
Că-nt-ăsta nu ț-î mai drag,
Că cîn t’e bagă-n pămînt,
Soarele să t’e-ncălzască,
Vîntu să t’e vinească4.
Dnagu mnen șî Patru mneij
Scoală, Petre șî t’e uită,
Șî t’e uită p-ingă fine
Cît îț stă, dragă, d’e bine.
Dnagu miieu șî Patru mneti
Așa rău t’i-ai năcăjit,
D’e stai gata d’e pornit;
Ș-așa rău t’i-ai supărat,
Că stai gata d’e plecat;
Șî t’i-or gătat cu țoale noi,
Că az
* t’e dus d’e la noi,
T’i-or gătat cu țoale bune,
Că az plec
*
în haia lume:
Nu-ș ce lume-i haia lume,
Că nis carte nu trimefe,
N’is fața nu i se ved'e5.

4 V. variantele despre facerea sicriului.
5 Motivul despre îmbrăcarea mortului cu haine de sărbătoare este întîlnit
atît în nordul cît și în sudul ținutului pădurenesc. Variante: 1) i. 18010 din Cerbăl;
2) i. 18017 din Cerbăl (inf. Lăscuș Maria-Dalecu din acest sat afirmă că motivul
e cîntat numai de grupul bocitoarelor, „tăt cînu-s täte“ (arh. I.F. i. 15429), fapt
confirmat și de inf. Costa Maria-Truc, arh. I.F. i. 15430); 3) fișa de observație din
Cerișor (A.I.F.); 4) i. 15579 din Ghelari; 5) din Cerbăl, în Bartok, Rumanian Folk
Music, III, p. 558, care are versurile: 40 + De ,ii[n] mere nu mai vine -|- 41.
în restul țării, motivul este des întîlnit în Transilvania, în timp ce în nordul
Moldovei și în Muntenia apare sporadic.
Variante tematice (formularea motivului fiind diferită): fg. 6851 a, b (Valea
Lupului—Huned.); fg. 6855 b (Uric—Huned.); fg. 5785 (Clopotiva—Huned.); Grai
și Suflet, VII, p. 167—8 (Clopotiva—Huned.); fg. 5840 (Rudăria—Caraș-Severin);
fg. 4955 b (Cricău—Alba); Bologa, p. 220 (Șpring—Alba); fg. 1026 a (Poiana Sibiu
lui'—Sibiu); Conv. literare, XIV, p. 311 (Rășinari—Sibiu); Păcală, p. 228; Brăiloiu,
Drăguș, p. 312, 319, 336, fg. 702, f. a. 194 i. 7 (Arpașu de Jos—Sibiu); fg. 2142 b
(Rucăr—Brașov); fg. 3437 a (Mărgineni—Brașov); fg. 3477 b (Netotu—Brașov);
fg. 3484 (Lisa—Brașov); fg. 3490 b (Luța—Brașov); i. 2137 (Ucea de Sus—Brașov);
i. 2170 (Feldioara—Brașov); i. 2195 (Voevodenii Mici—Brașov); fg. 5168 b (Retiș—
Sibiu); fg. 5340 (Jibert—Brașov); fg. 8262 a (Țopa—Mureș); fg. 4440 a (Lechincioara—
Mureș); i. 16159 (Șanț—Bistrița-Năsăud); I. P. Reteganul, Bocete, p. 157 (Reteag—
B.-Năsăud); i. 13378 a (Bucium—Maramureș); f. a. 5061 (Cățelu—Sălaj); fg. 11181 a
(Girișu Negru—Bihor); i 973 (Gepiu—Bihor); Brăiloiu, Oaș, p. 17 (Moișeni); p. 22
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BOCET LA FATA**
Dictat:

Draga mç, Vălica mç,
Draga me și florç mç,
Draga me și scumpa mç,
Că mă dpre inima mç,
5. Că mi-am pierdut fetsița.
O, dragă, nu-s pare rău
Iară dze părinți tăi
Că-i laș slab1 și-i laș’ bătrîn’
Și n-are sine să-i țină,
10. Că mi-s slabă și bătrînă
Și n-are sin să mă țină.
Și vai, dragă, nu ț-i jele
Că ples dzi la maica tă-Ze?
Vai, dragă nu-s pare rău,
15. Că ples dzi la tată-tău?
Vai, dragă, cum poț pleca,
Nu tse dore inima?

(Certeze); p. 23, 38 (Negrești); Bîrlea, p. 116 (Berbești); Marian, Inmorm., p. 129
(Săcădate—-Sibiu); p. 512 (Crasna—R.S.S.U.); p. 567, 568 (Vicovu de Sus—Suceava);
p. 578 (Bilca—Suceava); Izvorașul, XVI, p. 281 (?) Bucovina); i. 14868 (Jugur—
Argeș).
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 18020; inf. Lăscuș Maria-Șoca, 60 ani; culeg. Em. C. în
29 iunie 1954.
Motivul despre fiii morți nemiloși cu părinții se întîlnește mai des în partea
nordică a ținutului. Variante: 1) fișa de observație din Cerișor, A.I.F.; 2) i. 18024
din Cerbăl; 3) i. 17977 din Runc; 4) i. 18016 din Cerbăl (4 versuri altfel formu
late); vezi și variantele motivului înrudit despre morții nemiloși cu rudeniile
rămase.
în restul țării, motivul este răspîndit mai cu seamă în Transilvania, nordul
Moldovei și Oltenia, apărînd sporadic în Muntenia și Dobrogea. Variante tematice
(versurile fiind altfel formulate): fg. 4158 a (Sîmbăteni—Arad); Densusianu, Ț.H.,
p. 257 (Grădiște); mg. 94 g (Boșorod—Huned.); fg. 7312 a (Pănade—Alba); fg. 3487 a
(Lisa—Brașov); fg. 5423 a (Boiu—Mureș); fg. 4424 b (Sîntana de Mureș—Mureș);
Bartok, Bihor, p. 185 (Delani—Bihor); Brăiloiu, Oaș, p. 27 (Boinești); i. 6693 (Boinești—
Satu Mare); Bîrlea, p. 126 (Rona de jos); Marian, tnmorm., p. 130, 132 (Crasna—
R.S.S.U.); p. 134 (M-rea Humorului—Suceava); p. 568, 571, 578 (Vicovu de Sus—
Suceava); p. 585 (Calafindești—Suceava); p. 587 (Vama—Suceava); Vasiliu, p. 190;
ms. 92 (R.S.S.M.); fg. 8548 (Jijina—Tulcea); fg. 8613 (Ienisala—Tulcea); fg. 7011 b,
fg. 6515 a (Izvoarele—Prahova); fg. 2044 a (Stănești—Argeș); fg. 6091 b (Zăvoieni—
Vîlcea); fg. 7278 (Bărbătești—Gorj): fg. 5330 a (Balota de Jos—Vîlcea); fg. 2912
(Bîrsești—Gorj); fg. 10.037 a (Bălana—Gorj); fg. 8515 (Celei—Gorj); fg. 6914 b
(Izverna—Mehedinți); fg. 2984 (Topești—Gorj); fg. 1359 b (Izverna—Mehedinți).
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BOCET LA FATĂ
*

Dictat: că

Draga mp și flprea mç,
Vai, dragă, nu-s paire rău, /.
Că ples tu dzin satu tău?
Pies dzin lume-asta cu fior"
5. Dzi la fete șî ficior
*
Și ples în negru pămînt,
Un nu-i ploaie, nise vînt;
Plej d’i lîngă-a tei vesin
*
Năpoi pă ves
*
nu mai vin
* *1.
10. Vai, dragă, da nu ț-î jele
Dze tsinerețîle tăie?
Cîn să-z fie lumea dragă
Mortsea în pămînt tse bagă2.
Dacă moartsea nemiloasă
15. Rupe flprea hai frumpsă
Nu rupé flpre dze cules
Șî rupé flpre p-ales,
O rupe dzin rădăsină,
Ca napoi să nu mai vină,

* Cerbăl, Arh. I.F., i. 18024; inf. Lăscuș Maria-Maxi, 32 ani, culeg. Em. C. în.
29 iunie 1954.
1 V. variantele motivului despre regretul după lumea frumoasă.
2 Motivul despre moartea timpurie (tînărul „nevecuit“) apare atît în nordul
cît și în sudul ținutului pădurenesc. Variante: 1) i. 15149 din Toplița; 2) fg. 1825 b
din Lunca Cernii; 3) fișa de observație din Cerișor, în A.I.F.
în restul țării, motivul este întîlnit în toate regiunile, fiind însă rar atestat
în Oltenia. Variante tematice (formularea versurilor fiind diferită); Bartok, Ru
manian Folk Music, III, p. 558 (Dumbrăvița de Codru—Bihor); fg. 5892, 5893 a
(Banloc—Timiș); fg. 5836 (Rudăria—Caraș-Severin); fg. 6776 (Jdioara—Timiș); fg.
5996, 5982—3 (Glîmboca—Caraș-Severin); i. 10466 (Covăsinț—Àrad); Bartok, lucr.
cit., p. 584 (Rîu de Mori—Huned.); fg. 4825 (Peștenița—Huned.); fg. 289 (Sîncel—
Alba); fg. 4812 (Cetatea de Baltă—Alba); fg. 996 (Săliștie—Sibiu); fg. 7729 b (Score'i—
Sibiu); fg. 7596 a (Veneția de Sus—Brașov); fg. 7581 b (Fîntîna—Brașov); Brăiloiu,
Drăguș, p. 319; fg. 5663 b (Rebrișoara—B.-Năsăud): vers); Comoara Satelor, I,
p. 41 (Maieru—B.-Năsăud: pe drum la buhaș); IV, p. 15 (Maieru—B.-Năsăud);
Barna, p. 162—3 (Maieru—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța., p. 11 (Zagra—B.-Năsăud);
p. 13 (Rebrișoara—B.-Năsăud); p. 18 (Maieru—B.-Năsăud); p. 27(7); I. P. Reteganul»
Bocete, p. 86 (Monor—B.-Năsăud); p. 139 (?—Someș); fg. 610 (Sîmpetru de Cîmpie—
(Mureș); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud) fg. 1508 (Călățele—Cluj); i. 972
(?—Bihor); i. 13378 a (Bucium—Maramureș); fg. 14336 b (Ieud—Maram.); Bartok,
Mar., p. 194 (Vișeu de Jos); fg. 4682 a (Cuhea—Maram.); Izvorașul, X, p. 80 (Tămășești—Maramureș); Marian, Inmorm., p. 125 (Crasna—R.S.S.U.); fg. 2602, 3403 b,
3541 d, i. 18444 (Fundu Moldovei—Suceava); fg. 4251 (Capu Cîmpului—Suceava);
Vasiliu, p. 193; Șezătoarea, XI, p. 121 (Tătăruși—Iași); fg. 1660 (Dodești—Vaslui);
Conv. literare, XII, p. 414 (Stănileștî—Vaslui), XIII, p. 277 (Păușești—Iași) ; XIV,
p. 308 (Breaza—Prahova); p. 308 (Ruda—Vîlcea); .p. 312 (Săliște—Sibiu); Burada,
Dobrogea, p. 262; i. 11449, 4304 (Ghimpați—Ilfov); fg. 9967 a (Măgurele—București);
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20. Tse dus în negru pămînt,
Un nu-i ploie nise vînt,
Nu sînt uș, nu sînt fereșt,
N-ai cu sin să povest'eșt*3.
Pămîntse, dragă pămîntse,
25. Nu tse lăsa așa greu
Pă pieptu la flprea mg,
Că nu tse potse țîng,
C-o bolit o bolă grg4.

BOCETE LA FETIȚĂ
*

Dictat:

Tu, Sănvino, draga mg,
Nu-z pare, dragă rçu
D'e cîmpu cu giosei
Și d’e doi taicuț' ai tăi?
5. D'e cîmpu cu viorele,
D'e doo măicuțe-a tele?1
Draga mea, lumină-aprinsă,

fg. 1924 (Bujoreanca—Prahova); fg. 9945 (Slobozia—Argeș); fg. 2019 (Jugur—Argeș);
fg. 8515 (Celei—Gorj).
3 Motivul despre moartea ce alege ce e mai frumos nu mai este atestat în
celelalte sate pădurenești (nu s-au făcut investigații speciale asupra circulației lui).
Variante: 1) i. 18023 din Cerbăl (într-o formă îndepărtată: Vine moartsea prin
grădzină — Rupsă flor‘ dzin rădăcină — Soțîia dzi la inimă; inf. Dragotă MariaLiuță, 60 ani; culeg. Em. C. în 8 iulie 1954).
în restul țării, motivul morții care alege ceea ce este mai frumos sau mai
drag se întîlnește mai cu seamă în nordul Transilvaniei și al Moldovei. Variante
tematice (forma fiind deosebită): fg. 6779 (Crivina de Jos—Timiș); mg. 237 g
(După Piatră—Hunedoara); Păcală, p. 229; Brăiloiu, Drăguș, p. 340; fg. 579 a
(Sebeș—Brașov); i. 2165 (Breaza—Brașov); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov);
fg. 4435 b (Bărdești—Mureș: c. de priveghi); fg. 5663 a (Rebrișoara—B.-Năsăud);
fg. 554 a (Leșu—B.-Năsăud); Comoara Satelor, I, p. 43 (Maieru—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța, p. 13—14 (Maieru—B.-Năsăud); Barna, p. 161 (Maieru—B.-Năsăud);
I. P. Reteganul, Bocete, p. 138 (Rodna—B.-Năsăud); p. 161 (?—Năsăud); fg. 2401 b
(Chiraleș—B.-Năsăud); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); Brăiloiu, Oaș, p. 35
(Negrești); Papahagi, Mar., p. 69 (Crăcești); i. 9749 (Ieud—Maramureș); Marian,
Inmor., p. 120 (Stupea—Suceava); p. 120 (Mălini—Suceava); p. 278 (Ciudeiu—
Bucovina); p. 283 (?—-Năsăud); p. 535, 557 (Putna—Suceava); p. 538 (Bălăceana—
Suceava); p. 541 (Sîntilie—Suceava); p. 543 (M-rea Humorului—Suceava); p. 544
Vicovu de Sus—Suceava); p. 565 (Stulpiceni—Suceava); Șezătoarea, II, p. 46 (Crucea—
Suceava); i. 18443 (Fundu Moldovei—Suceava); i. 1434 (Sadova—Suceava); fg. 7960 b,
i. 1507 (Voroneț—Suceava).
4 V. variantele motivului despre pămîntul greu la O. Bîrlea, Cîntecele rituale
funebre, p. 403.
* Runc, Arh. I.F., i. 17977; inf. Munteanu Maria, 30 ani (venită în Feregi din
1946); culeg. Em.C. în 16 noiembrie 1954.
1 V. variantele motivului despre regretul după lumea frumoasă și ale moti
vului despre copii nemiloși cu părinții.
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Bătu vîntu și mi-o stinsă
Bătu vîntu de su-o stea
10. Tse las dze la maica ta;
Bătu vîntu de su soare
Și tse stinse ca p-o floare2.
BOCET LA FIU*
Dictat:

Dragu meii, Ionu meii,
P-aisa-i lumea cu vînt
Și tu te baj în pămînt,
P-aisa-i lumea cu spre
5. Și tu te baj îa-nkisore*12
.
Spre, spre, rotogol,
Intprse-te az în ocol;
Spre, spre tare sus
Nu t’e grăbi spre apus
10. Și nu te grăbi ase tare
Că-i ziua destul de mare2.
Mi-o sosit o cartse neagră
Că az în pămînt te bagă3.
Rogă-t’e de crîsnicu

2 Motivul despre ființa omenească-lumină aprinsă nu mai este atestat în
celelalte bocete pădurenești (nu s-au făcut investigații speciale asupra circulației).
în restul țării, motivul este întîlnit numai în cîteva bocete din sud-vestul
Transilvaniei și din Banat. Variante care au toate versurile 7—8 într-o formă
asemănătoare, rareori cu mici deosebiri de formulare: Țiucra Pribeagul, p. 164
(Nădlac—Arad); Conv. literare, XIV, p. 310 (Micălaca—Arad); fg. 8954 (Bata—
Arad); Sala, Bocete, p. 9(7); Văetări, p. 5(?); p. 13(7); fg. 8337 a (Sîrbi—Huned.);
fg. 14207 a, mg. 48 a (Boșorod—Huned.).
* Cerbăl, Arh. I.F. 18017; inf. Lăscuș Cornelia; culeg. Em.C. în 10 iulie 1954.
1 V. variantele motivului despre regretul după lumea frumoasă.
2 V. variantele motivului despre soarele solicitat să întîrzie la O. Bîrlea,
Cîntecele rituale funebre . . . , p. 399.
3 Motivul despre moartea-scri soare neagră este întîlnit numai în bocetele
din nordul ținutului pădurenesc. Variante: fișa de observație din Muncelu Mare,
A.I.F.
în restul țării, motivul este frecvent în bocetele din nordul Moldovei, în care
moartea este simbolizată prin ,,carte domnească" :și cu totul sporadic prin nordul
Ardealului învecinat. Variante ale motivului moartea — carte domnească: Marian,
tnmorm., p. 131 (Crasna—R.S.S.U.); p. 257 (Voitinel—Suceava); p. 257 (Cîmpulung—
Suceava); p. 258 (Rădășeni—Suceava); p. 278 (Ciudeiu—Bucovina); p. 502 (Stupea—
Suceava); p. 516 (Stroești—Suceava); p. 535, 559 (Putna—Suceava); p, 543, 553 (M-rea
Humorului—Suceava); p. 545 (Vicovu de Sus—Suceava); p. 565 (Stulpicani—Suceava);
Șezătoarea, II, p. 46 (Crucea—Suceava); XVIII, p. 175; XIX, p. 116 (Broșteni—
Suceava); I. P. Reteganul, Bocete, p. 182 (Crucea—Suceava, reprod. din Șezătoarea);
i. 1434 (Sadova—Suceava); f. a. 758 (Fundu Sadovei—Suceava); fg. 4251 (Capu
Cîmpului); fg. 6753 a (Doroteia—Suceava); fg. 3301 a (Valea Seacă—Iași); Conv.
literare, XII, p. 363 (Răpciuni—Neamț); mg. 723 a (Izvoru Muntelui—Neamț);
Tocilescu, p. 1502 (Uscați—Neamț); Nicoară—Netea, p. 210 (?—Mureș).
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15. Să măi tragă harîngu
Să sune păraiele
Să audă neamurle
Să vină să tse petreacă
Dze-acasă pînă la grppă4.
20. Să iei sama, dragă, bine
Să-apus în mîna dreaptă
Că ț-i calea măturată.
Să n-apus în mîna stingă
C-aia-i ulița nătîngă5.
25. Dragu meu, Ionu meu,
Așa rău te-ai năcăjit
D'e ies gata d’e pornit;
Așa rău td-ai supărat
D'e ieșt’ gata d'e plecat
30. Ia scolă-tse și grăieștse
Și cu noi mai voroveștse
Scolă și-ț ia zîua bună
De la tată, de la mumă,
De la fraț’, de la suror’
35. De la fete și fecior’
De la grédina cu fior’6.
— Une, dragă, ai plecat,
Dze-așa frumos tse-ai gătat?
— leii la tîrg la Țăligrad
Să-m cumpăr casă dze brad
40. Că-ntr-asta nu m-o foz drag
Să-m plătses meșter’ în vînt
Să-m facă casă-n pămînt;
Casa mi-i văcsită verdze,
Nime-n lume nu mă vede.
45. Sau tse dus în haia lume
Nise cartse nu trimete
Nise nime nu-1 mai vede7.
și Pămîntse, dragă pămîntse
Nu tse lăsa așe greu
50. Iară pe copilu meu,
C-o zăcut de bolă grç
Și nu tse-o putsç țîng8.
4 V. variantele motivului despre tragerea clopotelor.
5 V. variantele motivului calea stingă — calea dreaptă, var. i. 18014 din
același sat (7 versuri — are versul 24: Caia i-o cale nătîngă; inf. Sîrb Maria,
30 ani, culeg. Em. C. în 8 iulie 1954).
6 V. variantele motivului despre luarea de rămas bui..
7 V. variantele motivului despre facerea sicriului.
s V. variantele motivului despre pămîntul greu la O. Bîrlea, Cîntecele rituale
funebre .... p. 403.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

556

Ovidiu Bîrlea

— Veni mortsea la fereiastă
— Spoved’itu-tse-ai, nevastă?
55. — Ba io nu m-am spovedit
Dze mortse nu m-am gîndzit
Că mortse-ai dușmană mare
D'e nime frică nu are
Că de bătrîn
*
nu-i rușine
60. La hăi tsiner' iutse vine9.
Veni mprtea-nșelătore,
Puse pînza pă pisore;
Veni mortsa cu năcaz
Și-z pusă pînza pă obraz10.

BOCET DUPĂ FECIORI
*

5

10

/: Uă, Niculaiele miieu :/
Uă, și Grigorele miieu
Vai maico, necată-s ieu
/: Uă, necată-s înecată :/
/: Uă, pă viață, pă tătă :/
/: Uă, uă, uă d'e doru vostu*1 :/
Uă, uă șî d’e potca voastă.
Pagubă-i, dragu mneu, de voi,
Pagubă că putrezîț
Șî pă mine mă topit,
Pagubă-i de viața voastă
Că v-aț băgat în pămînt la putrezit2.
9 V. variantele motivului despre moartea la fereastră la O. Bîrlea, Cîntecele

rituale funebre ..., p. 396.

10 V. variantele despre moartea furișată în casă.
* Ghelari, Arh. I.F., fg. 10.181 b, inf. Malea Maria, culeg. I.C., 10.VII.1946.

Inf. știe bocetul „așa din cap, d’e mul șî mai mult d’i-acum de cin mni-o murit
ăștia doi (doi flăcăi de 30 și 35 ani). M-am ginit că mor ieHi, da să moară jei, n-aș
fi crezut. în tri luni mi-a murit: unu după anu nou șî unu d’e flori“.
1 V. variantele motivului despre dorul după cel mort.
2 Motivul despre dorul după morții ce vor putrezi nu mai apare în această
îmbinare în celelalte bocete pădurenești (nu s-au făcut investigații speciale asupra
circulației lui).
în restul țării, el apare în cîteva bocete din toate provinciile. Variante tema
tice (versurile fiind altfel formulate); i. 10.457 (Covăsinț—Arad); fg. 5982—3 (Glimboca—Caraș-Severin); fg. 1311 a, i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); fg. 7711 b (Oprea
Cîrțișoara—Sibiu); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov); fg. 5362 b (Paloș—Brașov);
Bartok, Rumanian Folk Music, p. 554 (Orșova—Mureș); i. 18.141 (Leșu—B.-Năsăud);
I. P. Reteganul, Bocete, p. 158 (Reteag—B.-Năsăud); fg. 5355 b (Tulea—Bihor);
Izvorașul, V, nr. 1 p. 23 (?—Ardeal); X, p. 80, 172 (Tămășești—Maramureș); Brăiloiu,
Oaș, p. 33 (Negrești); i. 13.007, 13.008 (Tur—Oaș); mg. 224 1 (Bucium—Maramureș);
fg. 14.438 a (Dorna Cîndreni—Suceava); i. 1434 (Sadova—Suceava); Șezătoarea, X(X,
p. 78 (Broșteni—Suceava); I. Creangă, ~V, p. 37 (Tătăruși—Iași); fg. i686 (Prisăcani—
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BOCET DUPÄ FIU
*
Dictat:

Kime, Kime, dragu mneu
Că vin popa după tsine
Hai cu mine pă cîmpie
Să nu tse găsească nime,
5. Popi să nu tse găsască,
Dze-aisa să tse pornască,
Că dze nu-i putse tu mere
Tse duc în brațăle mele.
BOCET DUPÄ FIU*

Cîntat:

1.

2. ă/:
3.
/■
4. ă
5. ă
6. ă

Dragu miîeu, G'icăle meu
e 1.
Rău ardze inima-n mine :/
O, tu mumă, după tine,
ăl.
:/ u
Rău mă doare inima re :/
Iară, mumă, după tsine
Că tu tsd-ai dus di la mine

Iași); Conv. literare, XII, p. 362 i(Straja—Suceava); .p. 414 (Stănilești—Vaslui); XIII,
p. 74 (Păușești—Iași); p. 279 (Ostrov (?)—Dobrogea); XV, p. 463 (Durlești—R.S.S.M.);
fg. 8220 (Gura Țeghii—Buzău); fg. 7803 (Crivăț—Ilfov); fg. 2081 (Grădiștea—Ilfov);
fg. 985 (Greblești—Vîlcea); fg. 6259 (Costești—Vîlcea); fg. 3029 (Sohodol—Mehedinți).
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 18012, inf. Sîrb Maria,, 50 ani, culeg. Em.C. în 7 iulie 1954.
Inf. precizează despre mort: „ăla o murit, vezi, ca june“.
Motivul despre ascunderea mortului ca să nu-1 găsească groparii și preotul
mai apare în cîteva sate pădurenești. Variante: 1) fișa de observație din Cerișor
(numai ascunderea mortului); 2) din Muncelu Mare; v. de asemenea varianta
fg. 10.265 a din Cerbăl.
în restul țării, motivul este întîlnit în unele bocete din Transilvania și cu
totul sporadic în nordul Moldovei.
A. Variante tematice în care mortul trebuie ascuns să nu-1 găsească preotul
(aproape toate din nordul Ardealului); i. 10.479 (Covăsinț—Arad); i. 4535 (Habic—
Mureș); Nicoară—Netea, p. 201, 212 (?—Mureș: numai panica, de preot); i. 4950
(Săbiș—Bistrița-Năsăud); i. 9150 (Prislop—B.-Năsăud); fg. 11.660 a (Ture—B.-Nă
săud); fg. 5677 a (Rebrișoara—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța, p. 28(7); fg. 5717 a
(Cristur-Șieu—B.-Năsăud); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); fg. 7903 a (Livada—
Cluj).
B. Variante tematice mai îndepărtate (mortul nu trebuie lăsat să iasă din
curte, să fie îngropat, ascuns din fața .morții, etc.): fg. 289 (Sîncel—Alba); Brăiloiu,
Drăguș, p. 314, 335, fg. 1246—7 (Sîmbăta de Sus—Brașov); 1. 2165 (Breaza—Brașov);
fg. 1890 b (Peștera—Brașov); i. 12421 (Retiș—Sibiu); Bartok, Mar., p. 193 (Dragomirești); i. 1507 (Voroneț—Suceava: ascunderea de moarte).
* Cerișor, Arh. I.F., fg. 14.170 b, inf. Bodeștean Maria, culeg. Em.C., 1.1.1951.
Cerîndu-i-se să repete textul, inf. spune: „acuma zăultaj. Tot adăj de cum îz vine.
Să mă dau, pănă mîrie nu te gaț. Și cum ți-e durerea, așa cînț și vorbele.“
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7. ă
8. ă

Drag m-o fos numele tău,
Puiu meu, G'icăle riieu,

BOCET LA SORA
*

Dictat:

Hai, soro, mîna s-o dăm
Și frumos să ne iertăm
Șî de az sara-ncolç
Noi nu ne-om mai mult ved'ç*1*V,
.
5. Scplă, soro, șî-m grăeșt’e
La vesin le mulțămeșt'e,
Să-z facă casă d'e brad
Să trăieșt în ig cu drag;
Fără uș, fără fereșt',

Motivul despre dorul după cel mort este frecvent în bocetele pădurenești,
îndeosebi în cele de pomenire și în cele executate după răstimpuri mai mari de
la moarte (cf. și variantele despre dorul după morții ce vor putrezi).
în restul țării, motivul e-site de asemenea frecvent în bocetele diverselor re
giuni. Variante tematice (formularea fiind diferită) în care dorul după cel mort
este puternic reliefat: fg. 5915 (Beregsău—Timiș); fg. 5827 (Rudăria—Caraș-Severin);
fg. 5874, 5879 (Tîrnova—Caraș-Severin: amîndouă bocetele pe 6 silabe); f. a. 3964
(Vărădia—Caraș-Severin); fg. 5922—3, 5923 b, 5923 c (Sîrbova—Timiș); fg. 4159 a
(Sîmbăteni—Arad); fg. 5903, 5904 a (Fibiș—Timiș); fg. 8275 b (Marga—Caraș-Severin);
I. P. Reteganul, Bocete, p. 122, 126 (?—Banat); p. 168 (Bîrgău—Bistrița-Năsăud);
mg. 94 g (Boșorod—Huned.); fg. 4954 b (Cricău—Alba); Bologa, p. 217 (Spring—
Alba); fg. 1026 a (Poiana Sibiului—Sibiu); fg. 998 (Săliște—Sibiu); fg. 7693 b
(Dridif—Brașov); fg. 5449 b (Mateiaș—Brașov); fg. 5387 b (Ighiș—Sibiu); fg. 5392 d
(Vecerd—Sibiu); fg. 7284 (Gledin—B.-Năsăud); Nicoară—Netea, p. 211 (?—Mureș);
Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 554 (Hodac—Mureș-|-Idicel—Mureș); Bichigean—Tomuța, p. 28 (?); p. 33 (Romuli—B.-Năsăud); Brăiloiu, Oaș, p. 11 (Certeze);
Bîrlea, p. 120, 122, 123 (Berbești); p. 125 (Rona de jos); Brediceanu, p. 167 (Strîmtura);
Bartok, Mar., p. 193 (Văleni) Marian, Inmor., p. 144 (Ilișești—Suceava); I. Creangă,
V, p. 37 (Tătăruși—Iași); fg. 601 {Bucșenești—Bacău); Izvorașul, XVI, p, 281 (Moșna—
Iași); fg. 6892 a (Budești—Ilfov); fg. 7022 (Podu Rizii—Dîmbovița); fg. 8488 (Opăriți—
Prahova); fg. 3075 a (Lelești—Gorj); fg. 6314 (Arcani—Gorj); fg. 11800 b (Izverna—
Mehedinți). V și variantele motivului despre dorul după morții ce vor putrezi.
* Feregi, A.I.F., i. 17999, inf. Muntean Treja, 74 ani, culeg. Em.C. în 16 noiem
brie 1954. Inf. precizează: „Tăt așe să cîntă șî după fet’e, șî după bătrân*’1.
1 Motivul despre luare de iertare este întîlnit numai în nordul ținutului
pădurenesc. Variante: 1) din Muncelu Mare; 2) fișa de observație din Muncelu
Mare, A.I.F. Mai răspîndit e motivul înrudit: luarea de rămas bun.
în restul țării, motivul e răspîndit mai cu seamă în Transilvania, fiind spo
radic în nordul Moldovei. Variante tematice (formularea fiind diferită): fg. 5775 a
(Țebea—Hunedoara); fg. 4967 (Galda de Jos—Alba); fg. 289 (Sîncel—Alba); fg. 6082
(Jidvei—Alba); fg. 4935 b (Săsciori—Alba); Brăiloiu, Drăguș, p. 318, 322, 326;
fg. 1246—7 (Sîmbăta de Sus—Brașov); fg. 1262 (Rucăr—Brașov); fg. 3436 b (Mărgi
neni—Brașov); fg. 3466 a (Dejani—Brașov); i. 2165 (Breaza—Brașov); i. 2195 (Voevodenii Mici—Brașov); i. 2290 (Vad—Brașov: verș); fg. 5331 (Homorod—Brașov);
fg. 5377 b (Bîrghiș—Sibiu); fg. 8924 b (Ruja—Sibiu); i. 7194 (Ștena—Sibiu); fg. 740
a, b (Gîrbova de Sus—Alba); fg. 7958 a (Șchiopi—Cluj); fg. 4440 b (Lechinaioara—
Mureș); i. 4951 (Săbiș—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța, p. 18 (Maieru—B.-Năsăud);
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10. Numa negri d'e păreț'*2.
Mul mă mir cum să trăieșt
In fundu pămîntului,
în suieru șerpilor
Șî-n grohotu broașt’elor3.
BOCET LA FRATE
*

Iau, iau, fratsile meu.
Io-am venit la crusa ta-re
Să mă banăt cită ia-re
*.
M-aș ruga, fratso, dze tsine
5. Și să fas tu atîta bine,
Să mai vi, fratso, la mine
O la paștt'1, o la rusal'e,
O la duminica mare,
C-atunsa îi dzîtia mare,
10. Ai vreme dzi-a ne-nocțare2.
Fratso, pă mormîntu tău
p. 35 (Mijlocenii Bîrgăului—B.-Năsăud); Comoara Satelor, I, p. 43 (Maieru—B.-Nă
săud); I. P. Reteganul, Bocete, p. 85 !(Neț—?); p. 86 (Monor—B.-Năsăud); fg. 5298 a,
i. 4920, 4917 (Șanț—B.-Năsăud); i. 5084 (Suplai—B.-Năsăud); i. 902a (Coșbuc—
B.-Năsăud); mg. 223 n (Bucium—Maramureș); Brăiloiu, Oaș, p. 33 (Negrești); p. 49
(Certeze); p. 57 (Bicsad); i. 6705 (Negrești—Satu Mare); i. 6706 (Bicsad—Satu Mare):
Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 554 (Turț—-Satu Mare); fg. 5333 b (Dumbrăvița Mică—Bihor); i. 973, 991 (Gepiu—Bihor); Marian, Inmor., p. 568 (Vicovu de
Sus—Suceava); fg. 6753 a (Doroteia—Suceava); i. 1434 (Sadova—Suceava); mg. 1138 c
(Secu—Neamț).
2 V. variantele motivului despre sicriul — casă oarbă.
3 V. variantele despre traiul subpămîntean.
* Lăpuju de Sus, Arh. I.F., i. 2996, inf. Crișta Petric; culeg. D.Ș. în
18 aprilie 1933.
1 V. variantele motivului despre venirea bocitoarei la cruce.
2 Motivul despre revenirea morților — mai cu seamă cu prilejul zilelor de
pomenire ale acestora — este unul dintre cele mai frecvente în ținutul pădurenesq,
îndeosebi în partea nordică. Variante: 1) i. 18063 din Bătrînâ; 2) i. 17.995 din
Feregi; 3) i. 17.996 din Feregi; 4) fișa de observație din Clerișor A.I.F. V de ase
menea variantele motivului înrudit despre chemarea mortului să vină acasă.
în restul țării, acest motiv este unul dintre cele mai răspîndite, fiind atestat
în toate provinciile, în bocete și — mai rar — în cîntecele rituale funebre. Va
riantele se pot grupa în două categorii în comparație cu cea pădurenească: cele
care conțin versurile 7 și 9 și cele în care ideea este formulată altfel. A. Variante
apropiate în care versurile 7 și 9 din varianta pădurenească se întîlnesc într-o
formă asemănătoare (pe alocuri cu mici deosebiri, inerente oricărui produs folclo
ric): i. 8754 (Gladna—Timiș); Densusianu, Ț.H., p. 251 (Păucinești); i. 7234 (Dîrlos—
Sibiu); Brăiloiu, Drăguș, p. 349; fg. 579 a (Sebeș—Brașov); fg. 1226 a (Săsciori—
Brașov); i. 2165 (Breaza—Brașov); fg. 1276—8 (Viștea de Sus—Brașov); i. 2183
(Cîrțișoara Oprea—Sibiu); i. 2195 (Voevodenii Mici—Brașov); fg. 3475 a (Netotu—
Brașov); fg. 7617 a (Șinca Veche—Brașov); fg. 7622 b (Șinca Nouă—Brașov);
fg. 7699 b (Vaida Recea—Brașov); fg. 5401 a (Ghijașa de Sus—Sibiu); Bartok,
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Poatse crește iarbă niagră,
Pă min nime nu mă-ntriabă.
Scolă-tse, tu fică dragă.
Rumanian Folk Music, III, p. 582 (Valcani—Timiș); fg. 4433 c (Bărdești—Mureș);
fg. 9166 a (Habic—Mureș: cintec ritual de mort); Corn. Satelor, I, p. 159 i(Maiem—

B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța, p. 35 (Maieru—B.-Năsăud); mg. 230 k, i. 13.378 a, b
(Buteasa—Maramureș); fg. 3161—4 (Brădieeni—Gorj: c. zorilor, pe 6 silabe); fg. i6311
( Arcani—Gorj : ca Brădieeni); fg. 7002 a b (Pocruia—Gorj : ca Brădieeni); fg. 9784
b (Peștișani—Gorj: ca Brădieeni). B. Variante tematice în care motivul este altfel
formulat: fg. 5899 a (Banloc—Timiș); fg. 5873 (Tîrnova—Caraș-Severin); fg. 8112 b,
i. 6914 (Marga—Caraș-Severin); fg. 5922—3 (Sîrbova—Timiș); i. 292, 10328, 10488
(Covăsint—Arad); Densusianu, Ț.H., p. 250—1, (Păucinești); fg. 6850 b (Valea Lupu
lui—Hunedoara) ; Bologa, p. 217, 220 (Șpring—Alba) ; fg. 4927 a (Loman—Alba);
fg. 1026 a (Poiana Sibiului—Sibiu); fg. 998, 1000 (Săliște—Sibiu); Păcală, p. 229,
230; fg. 6082 (Jidvei—Alba); fg. 6180 a (Ștena—Sibiu); fg. 9253 c (Biertan—
Sibiu); Brăiloiu, Drăguș, p. 313, 334, 336; fg. 3455 b (Berivoii Mari—Brașov);
fg. 1264 (Breaza—Brașov); fg. 3454 c (Copăcel—Brașov); fg. 3466 a (Dejani—
Brașov); i. 2194 (Arpașu de Jos—Sibiu); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); fg. 1218
(Dealu Frumos—Sibiu);’ fg. 5085 a, i. 12422 (Retiș—Sibiu) ; Bartok, lucr. cit., p. 554
(Idicel—Mureș); fg. 5412 (Albești—Mureș); fg. 5416 a (Șaeș—Mureș); fg. 5482 a
(Vînători—Mureș) ; fg. 8905 a (Florești—Mureș) ; fg. 9310 a (Hoghilag—Sibiu) ;
fg. 5350 a (Dăișoara—Brașov); fg. 5442 b, 5449 b (Mateiaș—Brașov); fg. 1890 b
(Peștera—Brașov); fg. 611 (Sîmpetru de Oîmpie—Mureș); fg. 10287 a (Rîciu—
Mureș); Nicoară—Netea, p. 201, 209. 213 (?—Mureș); fg. 5294 (Rebra—B.-Năsăud);
i. 4915, 4920 (Șanț—B.-Năsăud); Comoara satelor, IV, p. 100 (Romuli—B.-Năsăud);
Bichigean—Tomuța, p. 28 (Poiana Ilvei—B.-Năsăud); p. 30 (Nepos—B.-Năsăud);
p. 34, 36 (Romuli—B.-Năsăud); I. P. Reteganul, Bocete, p, 140 (Reteag—B.-Năsăud);
p. 163 (?—Năsăud — reprod. — Marian); p. 171 (Coșbuc—B.-Năsăud); fg. 5717 a
(Cristur-Șieu—B.-Năsăud); fg. 8883 c (Dobric—B.-Năsăud); fg. 8883 b (Libotin—
Maramureș); fg. 5333 b (Dumbrăvița-Mică—Bihor); fg. 4786 a (Sîmbăta—Bihor);
i. 973 (Gepiu—Bihor); Sala, Bocete, p. 9(?); Văetări, p. 4—5 (?); fg. 664 (Poclușa—
Bihor); Mușlea, Oaș, p. 70 (Cămărzana); Brăiloiu, Oaș, p. 27 (Boinești); p. 53, 55
(Certeze); p. 57—8 (Bicsad); fg. 5018 a (Tîrșolț—Satu Mare); i. 6692 (Bicsad—Satu
Mare); i. 6693 (Boinești—Satu Mare); fg. 2198 a, b (Moișeni—Satu Mare); i. 6705
(Negrești—Satu Mare); i. 13018 (Racșa—Satu Mare); Bîrlea, p. 122 (Berbești);
fg. 1858 c, 1859 a (Vad—Maramureș); fg. 4701 c (Cuhea—Maramureș), Marian,
inmor., p. 124 (Doman—Caraș-Severin: reprod. Marienescu); p. 135 (Săcădate—
Sibiu); p. 258 (Mălini—Suceava); p. 280 (?—Năsăud); p. 519 (Mologia (?)—Bucovina);
p. 521—2 (Boian—R.S.S.U.); p. 584 (Calafindești—Suceava); fg. 5268—70 (Deia—
Suceava); i. 1471 (Frumosu—Suceava); i. 18443 (Fundu Moldovei—Suceava); fg. 1713
(Volovăț—Suceava); fg. 10068 (Buda—Botoșani); Vasiliu, p. 197; I. Creangă, V, p. 37,
118 (Tătăruși—Iași); Șezătoarea, XI, p. 118, 121 (Tătăruși—Iași); XVIII, p. 122,
175, 267, XIX, p. 57, 78, 117 (Broșteni—Suceava); fg. 12984 a (Tătăruși—Iași);
Conv. literare, XII, p. 414 (Stănilești—Vaslui); XIII, p. 75 (Laza—Vaslui); p. 280
(Niculițel—Tulcea); Burada, Dobrogea, p. 264 (?), ms. 92 (R.S.S.M.); fg. 6515 a
(Izvoarele—Prahova); fg. 7009 a (Posești—Prahova); fg. 2081 (Grădiștea—Ilfov);
fg. 9978 b (Măgurele—București); fg. 8832 a (Boteni—Argeș); fg. 2044 a (Stănești—■
Argeș); fg. 6088, 6091 b (Zăvoieni—Vîlcea); fg. 4559 b, 4328 b (Dobrosloveni—Olt);
fg. 4825 (Goicea Mare—Dolj); fg. 4862 (Goicea Mică—Dolj); ms. 2 (Călărași—Dolj);
fg. 6120 (Andreiești—Dolj); fg. 7277 (Bărbătești—Gorj); fg. 3017 b (Novaci—Gorj);
fg. 3037 (Runc—Gorj); fg. 3058 (Preajba Mare—Gorj); fg. 3069 (Valea Mare—Gorj);
fg. 3075 b (Frățești—Gorj); fg. 7007 a (Ursați—Gorj); fg. 7807, 8346 a (Găvănești—
Gorj); fg. 8138, 8139 (Rasovița—Gorj); fg. 10033 (Lelești—Gorj); fg. 10044 (Vai de
ei—Gorj); fg. 2967 (Tismana—Gorj); fg. 3029 (Sohodol—Mehedinți); fg. 3106 b
(Godinești—Gorj: luminile); Izvorașul, V, nr. 1, p. 23 (?—Ardeal); XIV, p. 369
(Șișești—Mehedinți: la groapă); XVII, p. 287 (Pecica—Arad).
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BOCET LA MĂTUȘĂ
*

Dictat:

Draga mg, mătușa mg,
Draga mg, se mai umblaș
Și leac nu-z mai căpătaș;
Bat-o focu boala ta,
5. Că nu fu leac pentu ia*1.
Și mai vilii, dragă, la mine
Barem’ la un an de zile,
Să mai vin’, dragă, la noi
Barem’ la un an, la doi,
10. Să viii’ barem la fereastă
Să vez' se lucrăm în casă2.

BOCET LA CUMNAT
*

Dictat:

Dragu miieii, cumnatu mi'ieii,
Roagă-t'e d'e sfîntu spre,
Că-i la fine pă picpre,
Să-ș înt’indă razăle

* Bătrîna, Arh. I.F., i. 18063, ini. Roman Anița, culeg. Em.C. în 7. XI. 1954.
1 Motivul despre boala fără leac nu mai este întîlnit în celelalte bocete
pădurenești (nu s-au făcut investigații deosebite asupra circulației lui).
In restul țării, el apare mai cu seamă în bocetele ardelene, apoi în nordul
Moldovei, Muntenia și Oltenia, unde este mai puțin răspîndit. Variante tematice
(versurile fiind diferit formulate); i. 7640 (Banloc—Timiș); fg. 5922—3 (Sîrbova—
Timiș); Brăiloiu, Drăguș, p. 322, 339, 347; fg. 1246—7, 8662 a (Sîmbăta de Sus—
Brașov); f.a. 194, i. 7 (Ârpașu de Jos—Sibiu); fg. 1262 (Rucăr—Brașov); fg. 7596 a
(Veneția de Sus—Brașov); i. 12425 (Retiș—Sibiu); I. P. Reteganul, Bocete, p. 86
(Monor—B.-Năsăud): p. 135, 142 (Mica—?); p. 137, 140, (?—Năsăud); BichigeanTomuța, p. 21 (Maieru—B.-Năsăud); i. 4853 (Șanț—B.-Năsăud); i. 9155 (Prislop—
B.-Năsăud); i. 18118 (Deșu—B.-Năsăud); i. 6778, 6826 (Libotin—Maramureș); i.
13378 a (Bucium—Maramureș); fg. 5752 (Ulmeni—Maramureș); Brăiloiu. Oaș, p. 14,
49, 50 (Certeze); p. 25 (Boinești); p. 37 (Negrești); i. 6693 (Boinești—Satu Mare);
i. 13.017 (Tîrșolț--Satu Mare); Marian, Inmorm., p. 124 (Doman—Caraș-Severin:
reprod. Marienescu); p. 281, 282, 531—2 (?—Năsăud); p. 555 (Calafindești—Suceava);
p. 571 (Vicovu de Sus—Suceava); fg. 7960 (Voroneț—Suceava); Conv. literare, XII,
p. 362 (Tereblecea); mg. 723 a (Izvoru Muntelui—Neamț); fg. 7779 (București—
tuberculoză din răcoritoare); ms. 3 (Crușovu—Olt); fg. 4328 b (Dobrosloveni—Olt) ;
fg. 985 (Greblești—Vîlcea); fg. 7808 a (Găvănești—Gorj); fg. 10036 e (Ursăței—Gorj).
2 V. variantele motivului despre revenirea mortului.
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 15.394; inf. Lăscuș Maria—Dalecu, 46 ani; culeg. O.B. în
9 iulie 1954. Inf. reproduce bocetul unei vecine, Crișan Cosana, 46 ani, cum și-a
bocit aceasta cumnatul ,,acuma, iacă nu-i nise anu“. Miron e fiul acesteia, încor
porat sub arme, „îi s-acuma la armată-1.
în ținutul pădurenilor, nu am întîlnit variante ale motivului despre soarele
solicitat să anunțe rudele absente.
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5. Păstă tăt’e țările,
Dor azunze pă Sinon,
Să-1 găsască pă Miron:
Să pună pușca-m pămînt,
Că unkiu pleacă-m mormînt,
10. Să lasă pușca-m vatră,
Nu-1 mai ved e niciodată.

BOCET LA CUMNATA
*
Dictat:

5.

10.

15.

20.

Draga mg, cumnata mg,
Spune-m tu, cumnată, mie
Că une, dragă t’e-ai gătat
Așe mîndru d’e plecat?
Or‘ la tîrg la Țiligrad
Să-ț capț altu bărbat;
Or‘ la tîrgu Cucului
îm fundu pumîntului?1
Dar ig, dragă, sama bine,
Căc țî-i drumu ducător
Șî năpoi nentorcător
Ș-apucaș p-o cale lată
Șî nu mai vi niciodată2.
Dar cîn plec’, drago, (l e-acasă,
Lasă-ț o mînă-n fereastă.
Să-ț pprt’e rostu la casă
Șî copii să țî-i crească3.
Draga mg, cumnata mg,
Stăi, drago, nu t’e grăbi,
Nu t’e grăbi să porneșt’’
Ca să-ț scriu o cărticică
S-o scriu cu cerneală niagră
S-o trimeț la maica dragă:
Maica d'e cînd o plecat

în bibliografia consultată, de asemenea nu am întîlnit variante ale acestui
motiv.
* Ghelari, Arh. I.F., i. 15.579; inf. Toma Jofia, 46 ani, culeg. O.B. în 10 mar
tie 1955.
1 V. variantele motivului despre mortul gătit de drum.
2 V. variantele despre drumul fără întoarcere.
3 V. variantele motivului despre solicitarea mortului să-și lase mîinile
urmașilor.
După ce a dictat versurile 1—17 (cu o mică pauză după versul 13), inf. exclamă
mulțumită, „no așă! Că iele să nimeresc, nu-m mai aduc amint’e, c-așă
sie-ncătro .. .“ După o scurtă pauză, și-a mai reamintit și dictează versurile 18—32
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25. Nu șt’iu d'e ce bine-o dat,
Nu șt’iu poșta s-o-nkeiat
Or‘ cerneala s-o gătat,
Or‘ măicuța ne-o zoitat,
Sau i patu d'e țărînă,
30. Nu are d’e niine milă
Șî la cap ș-o pus mohor
Șî d’e noi nu i-i mai dor4.
„no așg“.
BOCET LA CUMNATA
*
Dictat:

Draga mç și Mia mç,
leș afară și tse uită
Și tse uită prin ocol,
Că-z plîng omeni d’e dor;
5. Și tse uită pin grădină,
Că-z plîng pmeni d'e milă.

4 La sfîrșit, inf. comentează: „șt’i, așă cin t’e cînț, le potrivești mai bine“.
Inf. s-a bocit după cumnată de mult: „d’e 22 d’e ani, o murit nu mult după c‘-o
murit părințî, ș-apoi m-am cîntat tare. N-o fost muiere în sat să mă întreacă la
cîntat, că m-o șî murit părințî amîndoi. Mult’e zîctjU că io le-mvăț d’i pă cart’e,
da jo riic nu șt’iu cart’e, le-nvăț d’im pățit“.
Motivul despre trimiterea scrisorilor e întîlnit și în alte sate pădurenești.
Variante: 1) fg. 10.178 b din Ghelari; 2) fișa de observație din Cerișor; 3) i. 18015
din Cerbăl, o variantă fragmentară — 6 versuri —:
S-am o cartse dze-a scrie-am greșit
S-o dus la Ionu meU:
Cîn o-apuca s-o setsească,
Lacrămile să-1 porniască,
5. Ca șî io cîn i-am scriat-o,
Cu lăcrăm am picurat-o, . . .
. . . mai spune, da nu-m aduc amintse“. Inf. Sîrb Maria, 50 ani; culeg
Em.C. în 8 iulie 1954. în restul țării, motivul apare sporadic în bocetele
din Transilvania, excepțional în cele din Dobrogea și Banat. Variante tematice
(formularea versurilor fiind diferită): fg. 4159 b (Sîmbăteni—Arad); fg. 5922—3 (Sîrbova—Timiș); fg. 7644 b (Porumbacu de Jos—Sibiu); fg. 1246—7 (Sîmbăta de Sus—
Brașov); fg. 1278 (Viștea de Sus—Brașov); i. 2194 (Arpașu de Jos); i. 2196 (Arpașu
de Sus—Sibiu); i. 2195 (Voevodenii Mici—Brașov); fg. 5393 d (Ghijasa de Sus—Sibiu);
i. 12423 (Retiș—Sibiu); fg. 9229 b (Copșa Mică—Sibiu); Bichigean-Tomuța, p. 42
(Zagra—B.-Năsăud); fg. 5335 b (Tulea—Bihor); i. 1918 (Mangalia—Constanța).
V. și variantele motivelor înrudite despre comunicarea de vești morților; tri
miterea de daruri, semne.
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 18.015, inf. Sîrb Maria, culeg. Em.C. în 18. VII. 1954.
Motivul despre îndemnarea mortului să se uite la cei din jur apare atît în
nordul, cît și în sudul ținutului pădurenesc. Variante: I) i. 18025; 2) fișa de
observație din Cerișor (A.I.F.).
în restul țării, motivul este unul din cele mai răspîndite în Transilvania și
în nordul Moldovei; mai rar e întîlnit în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.
El apare de obicei în bocete, uneori — mai cu seamă în Oltenia — și în cîntecele
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BOCET LA NEPOT**
Dictat:

Dragu meu, nepotu meu,
Tu grăbeș dze tse-nsuraș
Și pă noi nu ne tsemaș,
Am venit șî netsemnatse,
5. Tu ne-ai făcut supăratse:
Că-n loc să-z fasern plăsintse,
îz fasern turnin' aprinsă,
Și-n loc să-z fasern țîpăi,
îz făcurăm colăsei.

rituale funebre. Variante tematice (formularea versurilor fiind diferită): fg. 4159 b
(Sîmbăteni—Arad); fg. 5838 a (Rudăria—Caraș-Severin); fg. 767 c (Marga—CarașSeverin); i. 9451 (Boșorod—Huned.); fg. 5997 (Glîmboca—Caraș-Sev.: pe 6 silabe);
i. 17.834 (Bucova—Caraș-Severin); i. 8754 (Gladna—Timiș); fg. 5191 (Stremț—Alba);
fg. 4791 a (Șoimuș—Alba) ; fg. 9228 a (Copșa Mare—Sibiu); Brăiloiu, Drăguș, p. 329;
fg. 579 a (Sebeș—Brașov); fg. 3136 b (Mărgineni—Brașov); fg. 3475 a (Netotu—
Brașov); fg. 7596 a (Veneția de Sus—Brașov); fg. 7689 a (Voila—Brașov); fg.
8662 a, i. 2163 (Sîmbăta de Sus—.Brașov); i. 2183 (Cîrțișoara Oprea—Sibiu); i. 2195
(Voivodenii Mici—Brașov); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); fg. 1223 (Dealu Frumos.—
Sibiu); i. 12.424, 12.422 (Retiș—Sibiu); fg. 5331 a (Homorod—Brașov); fg. 5781 b
(Fîntîna-—Brașov); fg. 1890 b (Peștera—Brașov); fg. 9166 a (Habic Mureș: c. rit
mort); fg. 5298 a (Rebra—B.-Năsăud); mg. 986 a (Leșu—B.-Năsăud); i. 15.675 (Ilva
Mică—B.-Năsăud); fg. 7958 a (Șchiopi—Cluj); i. 6778, 6826 i(Libotin—Maram.); mg.
224 1 (Bucium—Maram.); fg. 5752 (Ulmeni—Maramureș); fg. 5333 b (Dumbrăvița
Mică—Bihor); fg. 5335 b (Tulea—Bihor); Sala, Văetări, p,. 9, 11 (?); Brăiloiu, Oaș,
p. 21 (Boinești); p. 22, 51 (Certeze); p. 32 (Negrești); p. 57 (Bicsad); fg. 2172 a
(Certeze—Satu Mare); fg. 2215 b (Boinești—Satu Mare); i. 6705 (Negrești—Satu
Mare); i. 6706 (Bicsad—-Satu Mare); Papahagi, Mar., p. 70 (Săcel): Izvorașul, V,
nr. 1, p. 23 (?—Ardeal); XII, p. 134 (Cernușca (?)—Bucovina); Marian, Inmor.,
p. 127 (Doman—Caraș-Severin); p. 134, 512 (Crasna—R.S.S.U.); p. 279 (?—Năsăud);
p. 521 (Boian—R.S.S.U.); p. 546 (Vicovu de Sus—Suceava); fg. 1713 (Volovăț—
Suceava); i. 1471 (Frumosu—Suceava); i. 1470 (Sadova—Suceava); fg. 4251 (Capu
Cîmpului—Suceava); fg. 5244 (Bucșoaia—Suceava); fg. 9301 a (Rotești—Suceava);
Vasiliu, p. 193; fg. 9296 a (Vînători—Neamț); Șezătoarea, XI, p. 119 (Tătăruși—Iași);
XVIII, p. 175, XIX, pr 144 (Broșteni—Suceava); I. P. Reteganul, Bocete, p. 170
(Broșteni — reprod. Șezăt.); fg. 1690 a (Priisăcani—Iași); Conv. literare, XIII, p. 75,
76 (Laza—Vaslui); XV, p. 462 (Roșcani—R.S.S.M.); fg. 6656—7 a (Nereju—Vrancea);
fg. 7060 c (Odobasca—Vrancea); fg. 8652 a (Sîmbăta Nouă—Tulcea); fg. 7772 (Bucu
rești); fg. 6880 a (Corbeni—Argeș); fg. 6299 (Cîmpu Fomii—Gorj); fg. 7268 b
(Mătăsari—Gorj : c. rit. mort); fg. 1356—7 (Negoești—Gorj — c. zorilor).
* Bătrîna, Arh. I.F., i. 18064; inf. Roman Anița, culeg. Em.C. în 7 noiem. 1954.
Se bocește astfel „la un fesor dacă-i nepot“.
Motivul despre moartea-nuntă apare și în alte bocete pădurenești. Variante:
1) i. 18016 din Cerbăl, incompletă: „să cîntă la fesor că:
în Ioc să fie ospățu
Tse bagă-n pămîntu“. . . Inf. Lăcuș Cornelia; coleg. Em. C. în 14
iulie 1954; 2) fișa de obsevația din Cerișor, A.I.F. V. și variantele motivelor înrudite
despre bradul-mireasă și gătirea ca mireasă.
în restul țării, motivul este unul dintre cele mai răspîndite, fiind întîlnit în
toate provinciile, mai cu seamă în Ardeal — exceptînd Bihorul — și în nordul
Moldovei. Variante tematice (motivul fiind versificat în felurite forme): fg. 5824
(Rudăria—Caraș-Severin); fg. 5982—3 (Glimboca—Caraș-Severin); fg. 6021 (Măru—
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BOCET LA NEPOT
*

„Am avut un nepot ș-apă o murit în bătaie la laș; la noi o stat, că n-o
avut părinț“.
Cîntat:
1. Dragu miîeii, nepotu mneti
/: 2.e, Mama tç șî tata tău :/
ă /: 3. Să le poc" io spune bine :/
Caraș-Severin: pe drum); Țiucra Pribeagul, p. 165 (Nădlac—Arad); i. 10472, 10.475,
10.476 (Covăsinț—Arad); Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 556 (Delani—Bihor);
i. 9455 (Boșorod—Huned.: c. bradului, pe 6 silabe); Bologa, p. 219 (Spring—Alba);
fg. 289 (Sîncel—Alba); Brăiloiu, Drăguș, p. 328—346; fg. 579 a (Sebeș—Brașov);
i. 2165 (Breaza—Brașov); fg. 758 (Lisa—Brașov); f.a. 194, i. 2194 (Arpașu de Jos—
Sibiu); i. 2196 (Arpașu de Sus—Sibiu); fg. 1226 a (Săsciori—Brașov); fg. 3446 a
(Copăcel—Brașov); fg. 3466 a (Dejani—Brașov); fg. 7601 b (Pârău—Brașov); fg.
7685 b (Săsciori—Brașov); fg. 8662 a (Sîmbăta de Sus—Brașov: Miorița, bocet pe
6 silabe); fg. 5449 b (Mateiaș—Brașov); tfg. 5382 a (Bîrghiș—Sibiu); i. 12421 (Retiș—
Sibiu); Conv. literare, XIV, p. 311 (Zărnești—Brașov); fg. 10248 b (Sînmartinu de
Cîmpie—Mureș); I. P. Reteganul, Bocete, p. 87 (Monor—B.-Năsăud); p. 125
(?—Banat); p. 133—4 (Mica—?); p. 138 (Rodna—B.-Năsăud); Corn, satelor, I, p. 41
(Maieru—B.-Năsăud: la buhș); p. 43 (Maieru—B.-Năsăud); Barna, p. 162 (Maieru—
B.-Năsăud); Bichigean- Tomuța, p. 12 (Maieru—B.-Năsăud: la împodobirea bra
dului); p. 17 (Maieru—B.-Năsăud); p. 25 (Nepos—B.-Năsăud); p. 25 (Salva—B.-Nă
săud); p. 31 (?); fg. 5644 a, mg. 554 a, 586 b, i. 16379, 16387, 16368, 18118 (Leșu—
B.-Năsăud); i. 4920, 4917, 4916 (Șanț—B.-Năsăud): i. 8968 (Mocod—B.-Năsăud);
i. 15675 (Ilva Mică—B.-Năsăud); i. 16115 (Ilva Mică—B.-Năsăud: verș); fg. 7167
(Agrișu de Sus—B.-Năsăud); fg. 8883 c (Dobric—B.-Năsăud); fg. 5316 a (Bădești—
Cluj); fg. 5740—1 (Mărișel—Cluj: pe 6 silabe); fg. 7306, i. 6676 (Bodia—Sălaj); fg.
5752 (Ulmeni—Maramureș); mg. 223 m, 224 1 (Bucium—Maram.); i. 6778, 6826
(Libotin—Maram.); Mușlea, Oaș, p. 70 (Moișeni); Brăiloiu, Oaș, p. 17. 17—8 (Moișeni); p. 22, 32 34, 36 (Negrești); p. 31 (Boinești); p. 51, 53, 54 (Certeze); fg. 2196,
2197 (Moișeni—Satu Mare); fg. 2155, i. 6691, 6705, 13033, 13034 (Negrești-^atu
Mare); fg. 5018 a, 8307, i. 13017 (Tîrșolț—Satu Mare); fg. 5026 c (Cămărzana—Satu
Mare); i. 6693 (Boinești-^Satu Mare); i. 13007, 13008, 13010, 13011 (Tur—Satu
Mare); i. 13018 (Racșa—Satu Mare); Bartok, Mar., p. 195 (Văleni); Bîrlea, p. 123
(Berbești); p. 124, 125 (Rona de Jos); Papahagi, Mar., p. 69 (Crăcești) p. 70
(Săpînța); Brediceanu. p. 167—8 (Botiza); i. 9749, 9809 (Ieud—Maram.); Izvorașul.
V, nr. 1, p. 23 (?—Ardeal); Marian, Inmorm., p. 130, 132 (Crasna—R.S.S.U.); p. 134
(M-rea Humorului—Suceava); p. 135—6 (Putna—Suceava); p, 259, 281, 321 (?—Nă
săud); p. 557 (Boian—R.S.S.U.); p. 558—9 (Putna—Suceava); p. 570 (Orlat—Sibiu);
p. 570, 577, 578—9 (Vicovu de Sus—Suceava); p. 571 (Stulpicani—Suceava); p. 578
(Bilca—Suceava); p. 581 (Vama Suceava); p. 583 (Calafindeșii—Suceava); I. Creangă,
II, p. 129 (Frătăuții Vechi—Suceava); fg. 1713 (Volovăț—Suceava); fg. 14438 c
(Dorna Cîndreni—Suceava); fg. 14442 b (Coșna—Suceava); fg. 2100 (Cîmpulung—
Suceava); i. 1448 (Sadova—Suceava); i. 1471 (Frumosu—Suceava); fg. 2602 (Fundul Mol
dovei—Suceava); fg. 7742 b (M-rea Humorului—Suceava); i. 1507 (Voroneț—Suceava);
fg. 4251 (Capu Cîmpului—Suceava); fg. 3165 b (Mălini—Suceava); Vasiliu, p. 198; mg.
1 138 a, i. 17795 (Secu—Neamț); Conv. literare, XII, p. 414 (Stănilești—Vaslui); Tocilescu, p. 1502 (Uscați—Neamț); fg. 8548 (Jijina—Tu'lcea); i. 7821, 7896 (Topolog—Tulcea); fg. 7779 (București); i. 7420 (Mavrodin—Alexandria); fg. 2049 (Stănești—Argeș);
i. 593 (Zărnești—Argeș); i. 641 (Dănicei—Vîlcea); ms. 9 (Ștefănești—Vîlcea); fg.
6091 b (Zăvoieni—Vîlcea); fg. 4478 c (Slăvitești—Vîlcea); fg. 8138 (Rasovița—Gorj);
fg. 7095 b (Comănești—Mehedinți).
* Bunila, Arh. I. F., fg. 14.493, inf. Bobora Fica, culeg, O.B. în 24. XII. 1951.
„Nu-m vin tăt’e în cap acu, nu mai știu“. Vorbele le-ai făcut D-ta? ,,D-apăi“.
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ă /: 4.
ă /: 5.
ă /: 6.
/: 7.
vai /: 8.

Un să caute după fine: :/
Pă une-s cătane multe, :/
După fine să să uite. :/
Io p-aic, pă astă lume
Io pă mulț am întrebat :/
Șî pă oamen’ d’int-al sat, :/
întrebai, nepoate, d'e fine,
Șî nime nu m-o spus bine.
BOCET DUPA NEPOT
*

/: Dragu mieu dze Trăian, dragu :/
Cu doru tău se să făcu?
și / : Că, vai, doru m-i dze tsine :/
/: Dze ardze inima-n mine :/
5 /: Stau în loc și mă gîndzescu :/
Că pe une să porniescu
Pă uh‘, dragă, să pornescu
Dictat:
Pă tsine să tse găsăsc
Cîtu mi-s, dragă, dze slabă
Să-ncunjur Dunărea-ntreagă
10.
Dzint-on capet, pănă-nt-altu,
Să văd nu ți-o fi țîpatu,
Apa, la o margine
Să-z găsăsc-nciai oasele
„no, acuma m-am zouitat“, apoi își reamintește:
Să-ț aduc un kiskineu.
î 5.
Să-z pun pă obrazu tău,
Să nu-1 mînse peșt’i rău,
C-o fost frumos șî rujat
Șî dze peșt
*
i tăt mîncat
„no, acu o fi destul“.
Cintat:

BOCET LA VAR
*

Dictat:

Dragu mneu, varuțu mneu,
Ie stai, dragă, nu grăbi,

Informatoarea lăcrămează la reproducere. Cf. variantele din Cerișor, fișa de
observație la mort, Arh. I.F.
* Ruda, Arh. I. F., fg. 10.187 b, inf. Dan Saveta. culeg. I.C. în 12. VII.
1,946. Inf. explică: „Nepotu ,meU s-o necat în Dunăre, în zîUa de întăi Mai,
o fost anu; s-o necat la Corabia, grănicer“.
V. variantele motivului despre mortul nevăzut.
* Ghelari, Arh. I.F., fg. 10178 b, inf. Alic Maria, culeg. I.C. în 10 VII, 1946.
Informatoarea a reprodus vorbele altei bocitoare: „Api știu cum s-o cîntat o
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C-am o carte să ț-o seri,
S-o scriu cu cernială iîiagră,
5. S-o trimet la maica dragă,
Că m-o lăsat micut’ç,
Norocu l-o dus cu ia
Șî io, dacă am crescut,
leu năroc n-am mai avut:
10. Ies afară, tun în casă,
Lăcrămile d’in ok** varsă.

BOCET: VERE, VERE, DRAGUL MEU
*

Dictat:

Vere, vere, diragu îfieti
Veni la uspățu tău
Să pot ștsi, să pot vedzç
Frumpsă-i mireasa t§:
Ii naltă și-nciocoțată,
Tote vîntuirliile s-o bată,
Tătse ploile s-a ploie,
Fața iei ca să i-o moie.
Dragu meu și văru meu,
10. Nu ședuș să mai trăieșt
în casă cu trei ferești

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BOCET LA VAR
*
Rupe, vere și lîe spune,
Sini tsi-o făcut dzi minune;
Tătă lumia moari-acasă,
Numa tu-n pădure dziasă;
femeie icia la noi: o veriș°ară a lui Stoica de la Orăștie, nu știu cum o
kjamă“.
V. variantele motivului despre trimiterea de scrisori morților.
* Cerișor, Arh. I. F., fg. 14136 a, inf. Poanta Cosana, culeg. E.C., 29 XII. 1950.
Inf. a reprodus un bocet din satul vecin: „Am fost la Serbăl, iera niștse femei
la Serbăl cîn ieram mică, acu v-o ăins an>: s-or cîntat după un văr care-o murit pe
front“.
In ținutul pădurenilor motivul despre bradul-mireasă este atestat în satele
Cerbăl și Cerișor.
Variante: 1) i. 18025; 2) i. 18015; 3) fișa de observație din Cerișor; cf. va
riantele motivului înrudit despre moartea nuntă și gătirea ca mireasă.
în restul țării, nu este atestat decît în unele variante ale cîntecului bra
dului din regiunea Hunedoara. Variante: fg. 5785 (Clopotiva—Huned.: pe 8 silabe:
tema e formulată altfel, doar versul „Dragă, naltă, sprîncenată“, seamănă cu
versul 5); Marian, Inmorm., p. 104 (Cugir—Alba: la brad. cînd intră în casă); I. P.
Reteganul, Bocete, p. 105 (Cugir—Alba: ca precedenta, fără trimitere la Marian).
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5. Tătă lumia moari-n sat,
Și tu așa minunat.
Pădure, dragă pădure,
Jç, grăigșt’e și ne spune
Siiîe-1 făcu dze minune;
10. C-o lasat ciopor dzi noi
Ș-o minat zelia la noi,
Ș-o lasat iei și pustine
Ș-o minat zelia la mine.
Vai, sine l-o omorît
15. Fie-i moartse dze cuțit
Și pa sin' l-o îni'iecat
Fie-i moartse spînzurat.
BOCET LA VECINĂ*
Dictat:

5.

10.

15.

20.

Draga mea șî Maria mea,
Șî iară pre fina mea,
Șî iară t’inăra mea,
Cin veniam, dragă, la tine,
Tu ziciai că ț-î mai bine
Ș-acu, drag-am auzit
Șî io la fini-am vinit
Șî io moartă t’i-am găsit
Șî pusă pă laviță,
Cu capu cătă feriastă
Să-z mai vez copii-n casă.
Veni moart’ia pin ogradă
Ca hime să nu ț-o vadă
Șî ieși în uliță
Șî veni la poarta ta;
Șî văzu poarta d’eskisă
Șî lampa-n grindă aprinsă
Șî ie-n casă să băgă,
La itsin1, Marie, să uită
Șî ie moartă t’e lăsă,
Șî de la fine plecă1.

* Lăpuju de Sus, Arh. I.F., i. 3002; Inf. Prehar Frosîna, 29 ani; culeg. D.Ș. în 15
aprilie 1933.
Bocetul e făcut de Frosîna Prahar, 29 ani, cam prin oct. 1932, cînd un văr
al ei, cioban la oi, a fost ucis în pădure, de niște necunoscuți care voiau să-i
fure oile.
* Cerbăl, Arh. I. F., fg. 10.265 a, inf. Ianc Solomie, culeg. I.C., 17, VIII. 1946.
1 Motivul despre moartea ce se furișează în casă, se întîlnește numai în
bocetele din nordul ținutului pădurenesc. Variante: 1), i. 18017 din Cerbăl; 2) i.
3003 din Lăpuju de Sus.
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Draga mç, Ma ri ia mea,
Scoală-t’e șî hai acasă,
Da pămîntu nu t’e lasă,
25. Scoală-t’e șî hai cu mine,
Pămîntu ține d'e fine.
Draga mea șî Marfa mea,
Dacă văd că nu poț mere,
Tse duc pe brațăle mele.
30. Draga mç, Maria m§,
Să t’e duc i.o-ntr-o ogradă,
Uni-o fi ograda d iasă,
Popi să nu t’e găsaseă2.

.

BOCET LA VECIN
*

Dictat.

Petre, Petre, dragu meu
Ia tse scolă șî tse uită

In restul țării, motivul este frecvent în bocetele — mai rar în cîntecelerituale funebre — din Transilvania; în chip sporadic e atestat în nordul Mol
dovei și în Dobrogea. Variante tematice (formularea fiind diferită): fg. 6851 a
(Valea Lupului—Huned.); mg. 94 e (Boșorod—Huned.: c. rit. mort); fg. 8337 a
(Sîrbi—Huned.); i. 682 (Brîznic—Huned.); fg. 5775 a (Țebea—Huned.); fg. 10221
b (Bulzeștii de Sus—Huned.) i. 10527 (Intregalde—Alba); fg. 740 a (Gîrbova de
Sus—Alba); fg. 4932 b (Loman—Alba: verș); Grai și suflet, V. p. 343 (Jina—Sibiu);
Brăiloiu, Drăguș, p. 336, 342; fg. 3436 b (Mărgineni—Brașov); fg. 3456 a (Copăcel—
Brașov); fg. 3460 a (Dejani—Brașov); fg. 3475 a (Netotu—Brașov); fg. 7616 b (Șinca
Veche—Brașov); fg. 7674 a (Iași—Brașov); fg. 7693 b (Dridif—Brașov); fg. 9228 a
Copșa Mare—Sibiu); fg. 6173 a (Șalcău—Sibiu); fg. 1862 b (Peștera—Brașov);
Com. satelor, IV, p. 26 (Deda—Mureș) fg. 9296 b (Socol—Mureș); i. 4585 (Săcalu
de Pădure—Mureș: verș); Bartok, Rumanian Folk Music, III, p. 588 (Nasna—Mu
reș); p. 590 (Hodac—Mureș, Gherla—Cluj); fg. 5707 b (Susenii Bîrgăului—B.-Nă
săud: c. rit. mort); Bichigean—Tomuța, p. 9 (Mijlocenii Bîrgăului—B.-Năsăud); i.
4920 (Șanț—B.-Năsăud); i. 9019 (Coșbuc—B.-Năsăud); I. P. Reteganul, Bocete,
p. 138 (Rodna—B.-Năsăud); p. 143 (Mica—?); p. 156 (Orlat—Sibiu); fg. 7167 (Agrișu de Sus—B.-Năsăud); mg. 163 c (Rohia—Maramureș); i. 6778 (Libotin—Maram.);
i. 6676 (Bodia—Sălaj); Izvorașul, X, p. 80 (Tămășești—Maramureș); XVIII, p. 112
(Armeniș (?)—Sălaj) XVII, p. 287 (Pecica—Arad); i. 10488 ((Covășinț—Arad); fg.
9724 a (Sitani—Bihor); fg 5333 b (Dumbrăvița Mică—Bihor); Brăiloiu, Oaș, p. 50
(Certeze); i. 13033 (Negrești—Satu Mare); i. 13010 (Tur—Satu Mare); Bîrlea, p. 117
(Berbești); p. 124 (Rona de jos); Brediceanu, p. 170 (Călineșrti) i. 9749 (Ieud—Mara
mureș); Marian, inmorm., p. 535, 558 (Putna—Suceava); p. 540 (Orlat—Sibiu); p. 589
(?—Năsăud); Șezătoarea, XVIII, p. 175 (Broșteni—Suceava); XXV, p. 70 (Rezeni—
R.S.S.M.); Conv. literare, XIII, p. 75 (Laza—Vaslui); p. 278 (Secu Buhalnița—
Neamț); XIV, p.311 (Rășinari—Sibiu); ms. 92 (R.S.S.M.); i. 7821. 7896 (Topolog—
Tulcea: c. zorilor).
2 V. variantele motivului despre ascunderea mortului de preot.
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 18.025; inf. Costa Maria—Belôna; culeg, Em.C. in 6 iulie
1954, Inf. explică: „Astea după mort nu-s cîntare-aleasă: zis cum ai durere,
cum îț vine. Iacă a murit vesinU-ăsta dzin jos, Patru a Iu Piluta: ne-am cîntat
noi, io șî cu vesina asta . . .“.
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Și tse uită p-îngă tsine,
De vez‘ue tse-am kitit bine1
5. leș afară pă stobor,
Că nevasta ț-i-n ocol,
îmbrăcată-n haine verclze,2
Să uită și nu tse vede,
Șî cu kiskiiieu-n mină
Tse-așteaptă dzç-o săptămînă3.

BOCET LA VECINĂ
*

Cîntat:

a /: Draga mç șî nana mç-re :/
ă /: Une, nană, ai plecatu :/
/ : D'e-iașia frumos tsewai găitatu :/
ă ! : Tse-ai gătat ca o mireasă :/
5 ă /: Cred că acu tse dus dze-acasă Ș1
/ : Și tse dus cale lungată :/
Nu mai în torn’ nisodată2.
a Draga mç, buna la casă
Vai, cum să duse și-i lasă,
10 și Vai, pustîne mai rămasă.

1 V. variantele motivului despre îndemnarea mortului să se uite la cei
din jur.
2 ,,aia-l bradu“, explică inf.
3 V. variantele motivului despre bradul-mireasă.
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 18013; inf. Sîrb Maria, 50 ani; culeg. Em.C. în 7 iulie
1954. Inf. spune despre text că se improvizează, „așa cum îz vine-n cap și cum
aj părere re; astea nu-s vorbe ca cîn sînt cînt’ese; aco zîse cum îi vin-en cap“.
1 Motivul despre gătirea ca o mireasă nu mai este întîlnit în celelalte bocete
pădurenești. Cf. variantele motivului despre moartea nuntă.
în restul țării, motivul e întîlnit destul de rar în bocetele din Transilvania,
din Banat și din nordul Moldovei și foarte rar în Muntenia. Variante tematice
(versurile fiind altfel formulate): fg. 4159 b (Sîmbăteni—Arad); Țiucra Pribeagul,
p. 164—5 (Nădlac—Arad); i. 17.543 (Borlovenii Vechi—Caraș-Severin); i. 7093 (Fă
get—Timiș: gătit ca mire); I, P. Reteganul, Bocete, p. 87 (Monor—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța, p. 21, 29 (Coșna—Suceava: ca mire); p. 24 (Rebrișoara—B.-Năsă
ud); p. 29 (Nepos—B.-Năsăud); Marian, Inmorm., p. 259 (?—Năsăud); Bar
tok, Bihor. p. 185 (Delani—Bihor): Brăiloiu, Oaș, p. 32 (Negrești); Conv. literare, XII,
p. 362 (Tereblecea—Bucovina); i. 17.795 (Secu—Neamț); i. 7510 (Plosca—Teleorman);
fg. 726 a (Dănicei—Vîlcea); cf. și variantele motivului despre moartea-nuntă.
2 V. variantele la motivul despre drumul fără întoarcere.
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BOCET LA VECIN*
Dictat:

Petre, Petre și vesine,
Tot mă uitai dze trei zîle,
P-afară n-ai mai ieșit,
Tu ieșt1 gata dze pornit.
5. Dragu meu, vesinu meu,
Să spun' -tu la moșu său,
Că la noi acasă-i rău:
Dragomin cătană pleacă,
Rămîne casa săracă;
10. Nu ștsiu vine-o nu mai vine,
Casa rămîne pustîne;
D’in D’eva pleacă motor verde
Și nimen nu-1 mai ved’e1.
BOCET LA VECINA**

Asta-i dâimineață,
Scoală, drago, și tse uită,
După tsine-i zele multă,
Că zorile s-or zorit
5. Și tu nu tsi-ai pomenit;
Oamenii tăț or plecat
Și tu nu tsi-ai mai sculat.

BOCET LA FETIȚA STRĂINA
*

Dictat:

Draga mç, Lucretia mg,
Scplă-t’e, drago, șî spune,
Șî spurîe la hărăngaș
Să tragă harînjile tare

* Cerbăl, Arh. I.F., i. 18028; inf. Simion Sana, 72 ani; culeg. Em.C. în 8 iulie
1954. ,,O murit un vesin și ie s-o cîntat... și cînd o plecat Dragomin cătane“
zice Sîrb Maria.
i V. variantele motivului despre comunicarea de vești celor morți.
* Lăpuju de Sus, Arh. I.F., fg. 1775; inf. Prehar Frosina, 29 ani; culeg. D.Ș. în 19
aprilie 1933. Inf., o văduvă, trăiește din cusutul la mașină, e cunoscută de cîntăreață în tot satul.
V. variantele motivului despre mortul greu adormit.
* Ghețari, Arh. I.F., i. 15.578; inf. Toma Jofia, 46 ani; culeg. O.B. în 10 martie
1955. Inf. reproduce un bocet auzit „cam d'e mult, d’e v-o 15 ah1“ de la o țigancă
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5. Să
Să
Să
Să
Să
10. Să

s-aduhe neamurile*1.
nu-ț sepe grppă-afundă,
ț-o sepe cu pomnple2,
mai ieș vara la spre,
ț-o facă cu fereșt",
mai ieș ca să ne vez3.

BOCET LA UN BATRÎN (FRAGMENT)
Dictat:

Du-t’e șî nu-s mai pară rău,
C-ai trăit d'estul d’e răii ;
Du-t’e și nu-s pară jele,
C-ai mîncat d estule rele.

B. — FIȘE DE OBSERVAȚIE LA
BOCET DE POMENIRE
*

TAmIIAT

Mama băiatului care a fost electrocutat, împreună cu nora stau
aplecate pe cruce. Nora stă apoi pe mormînt, aproape de cruce.
Dimineața, ora 6. Mama ține în mînă un buchețel de flori, verdeață,
o cană cu tămîie și cîteva luminări.
Mama așează florile pe mormînt, în timp ce bocește, apoi continuă
bocetul stînd aplecată pe cruce: înainte a tămîiat mormîntul ocolindu-1
de trei ori.
din Lingina—‘Hunedoara, de unde veniseră în Ghelari „niște țîgan> care-o făcute
cărămidă, ș-apăi fata omului, o căzut pămîntu ăla tot pe la ș-o omorît-o. Api o
țigană s-o cîntat după ia, da s-o cîntat așa de bine! Or mai zis mai multe (vorbe),
da nu șt’il1“.
1 V. variantele motivului despre tragerea clopotelor.
2 „Ca cin ar fi trepte“ explică informatoarea.
3 V. variantele despre revenirea mortului.
* Cerbăl, Arh. I. F., i. 18.023; inf. Dragotă Maria Liuță, 60 ani; culeg. Em.C. în
8 iulie 1954. Inf. precizează că atari vorbe „la bătrîn' zîse“.
Motivul despre neregretul după . viață nu mai apare în celelalte bocete
pădurenești, (nu s-au făcut investigații speciale asupra circulației).
In restul țării, motivul e atestat sporadic prin Transilvania și nordul Mol
dovei. Variante tematice: Izvorașul, XIV, p. 30 (Paroșeni—Huned.); XVI, p. 282
(Mociar—Bihor); fg. 1310 a (Arpașu de Sus—Sibiu: deși tînără, după moarte nu va
mai avea greutăți și certuri); fg. 5393 d (Ghijasa de Sus—Sibiu: scutită de ne
cazuri); fg. 5403 (Albești—Mureș: moartea izbăvește de necazuri); Marian, tnmor.,
p. 564 (Stulpicani—Suceava).
* Plop, Arh. I.F., i. 18609; cules de Em.C. în dumineca rusaliilor din iunie 1957
la cimitirul satului.
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10. /:

15.

20.
/:
/:
/:
25. /:
!:
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Bunu meu șî dragu meu,
Scoală, mamă, hai cu mine,
Haidi cu mine-aoasă :/'
Scoală de Rusaleleie :/
Oa, mamă, șî t’e uită.
Dragu meu, Sănducu meu
Șî iară copilu meu,
Scoală, mamă hai cu mine
Să t’e spele mama bine
Cîn ai plecat di la miile :/
T'e-a skimbat măicuța biiie
Haide, mamă, să te speliu
Să t’e skimb, dragă, eu
Șî să t’e skimb, drago, eu,
Că-i fi, mamă, murdariu
Că d’e cîn, mamă-ai plecați
Șî io nu t’e-am mai skimbat.1
2
Dragu meu, Sănducu n'ieu,
Dragu meu, copilu meu,
Dragu meu, dulcele n'ieu,
Șî iară junele meu,
T'e băgai, mamă-n pămîntu :/
O, șî nu fuseș mai mîndru :/
Scoală, mamă, hai cu miile :/
Haidă cu miile acasă :/
O vez pă mama ce cere :/

1 V. mai sus la capitolul bocetelor, variantele tematice ale motivului despre
strigarea mortului și chemarea lui acasă.
2 Motivul despre spălarea hainelor mortului — îndeosebi a cămășii — este
destul de răspîndit în tematica bocetelor noastre.
Dacă la pădureni nu mai este atestat în bocetele culese (investigații spe
ciale asupra lui nu s-au făcut), el apare în schimb într-o sumedenie de bocete
din Transilvania, dar mai cu seamă din nordul Moldovei, unde acest motiv pare
a fi foarte familiar bocitoarelor. Variante tematice ale motivului — întrucît
versurile sînt cu totul altfel formulate decît în acest bocet pădurenesc: Densusianu, Ț.H., p. 252 (Păucinești: mortul să-i trimită „țoalele“ la spălat); Bartok,
Rumanian Folk Music, III, p. 582—4 (Păucinești—Hunedoara: ca precedenta);
i. 10477. 10486 (Covăsinț—Arad); Păcală, p. 230; Brăiloiu, Drăguș, p. 317; fg. 3456 a
(Copăcel—Brașov); fg 3622 c (Șinca Nouă—Brașov); fg. 7699 b (Vaida-Recea—
Brașov); I. P. Reteganul, Bocete, p. 172 (Hordou—B.-Năsăud); Bichigean—Tomuța,
p. 16 (Mititei—B.-Năsăud); fg. 5294 (Rebrișoara—B.-Năsăud); fg. 5557 a, i. 4915,
4920 (Șanț—B.-Năsăud); i. 6778 (Libotin—Maramureș); fg. 5740 (Mărișel—Cluj:
bocet pe 6 silabe); i. 6676 (Bodia—Sălaj); Brăiloiu, Oaș, p. 30 (Boinești); Marian.
Inmor., p. 68—9, 504 (Stupea—Suceava); p. 321—2 >(Răvășeni (?)—Moldova); p. 514—5
(Bilca—Suceava); p. 521 (Boian—R.S.S.U.); p. 536 (Putna—Suceava); p. 542 (Sînitilie—
Bucovina); p. 569—571 (Vicovu de Sus—Suceava); p. 583 (Calafindești—Suceava);
fg. 3404 (Fundu Moldovei—Suceava); i. 1434 (Sadova—Suceava); i. 1471 (Frumosu—
Suceava); fg. 1713 (Volovăț—Suceava); fg. 4844 (Goicea Mică—Dolj).
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/:
/:
/:
30. /:
/:
/:
/:
/:
35. /:
/:
a

40.

/:
/:

45.

/:

50. /:
/:
/:

Tod’eauna o făceaiu
Dragu meu, copilu meu :/
Șî iară junele meu :/
Dragă, dragă, se-ai făcutu :/
Dacă-ai plecat d-îngă mine :/
Că io, mamă, să fi știutu :/
O, nu t’e-aș fi lăsatu :/
Da io, dragă, n-am șt’iut :/
Că t’e dus, mamă, la moarte :/
Șî nu t’e-o putut scăpa-re :/
Șî pă min nu m-o strigat :/
Șî pă min nu m-o strigat
Șă fi venit mai iute
O, să fi venit mai iute
Să t’e scăpe mama tă-re :/3
Că mie m-or spusu
Ș-o venit mama la tsiiîe
Ș-a venit mama la tsiiîe
Tu n-ai mai vorbit cu mine,
Că d’estul t’e am strigat,
Că d'estul te-am șî strîgatu,
Da tu nu t'e-ai mai uitatu :/
Șî să mai vorbeșt' cu mine :/4
Dragu r»eu, Sănducu meu, :/
Șî iară frumosu tiieu, :/
Tse băgai, mamă-n pămîntu :/
Vai, tse băgai la putrezîtu :/
Scoală, mamă, hai cu mine :/

3 Motivul despre scoaterea de la moarte este mai rar atestat; v. fișa de
observație din Cerișor, A.I.F. (în Pădurenime nu s-au făcut investigații speciale
asupra circulației lui), fiind întîlnit doar în cîteva bocete din sudul Ardealului
și sporadic în nordul Moldovei. Variante tematice ale motivului (versurile fiind
diferit formulate): fg. 5922—3 (Sîrbova—Timiș); fg. 3475 a (Netotu—Brașov);
fg. 7601 b (Părău—Brașov); i. 2165 (Breaza—Brașov); i. 2194 (Arpașu de Jos—
Sibiu); Brăiloiu, Drăguș, p. 334; i. 12421 (Retiș—Sibiu); i. 7194 (Ștena—Sibiu);
fg. 5268—70 (Deia—Suceava).
4 Motivul despre mortul mut este atestat sporadic în ținutul pădurenilor
(v. fișa de observație din Cerișor, A.I.F.).
în restul țării, el apare în cîteva bocete din Transilvania și din nordul Mol
dovei, sporadic în Dobrogea și Oltenia. Variante tematice ale motivului (versurile
fiind formulate altfel decît la pădureni): i. 8754 (Gladna—Timiș); fg. 4950 a
(Galda de Sus—Alba); fg. 4935 a (Săsciori—Alba); fg. 6082 (Jidvei—Alba); fg. 6370 c
(Bratei—Sibiu); i. 7194 (Ștena—Sibiu); fg. 1226 a (Săsciori—Brașov); i. 7193 (Jibert—
Sibiu); Brăiloiu, Oaș, p. 6, 51, 52 (Certeze): p. 20, 42 (Negrești); fg. 2156 a (Ne
grești—Satu Mare); Izvorașul, V, nr. 1, p. 23 (?—Ardeal); X, p. 82 (Tămășești—
Maramureș); Marian, Inmor., p. 114 (Crasna—R.S.S.U.); p. 127—8, 518, 539 (Calafindești—Suceava); p. 546 (Vicovu de Sus—Suceava); p. 554 (Putna—Suceava);
p. 574 (?—Năsăud); Vasiliu, p. 195, 196; Conv. literare, XIII, p. 227 (Sofrăcești—
Neamț); Șezătoarea, XIX, p. 78, 116 (Broșteni—Suceava); i. 7891 (Ienisala—Tulcea);
i. 13043 (Rasova—Gorj).
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Haidă cu mine acasă
/: C-or venin Rusalele :/
/: Șî ieste, mamă, N'ed'eie :/
/: Oa iu, ie, copilu meu :/

Informatoarea plînge și se cîntă din ce în ce mai tare. Vine cum
natul ei și se oprește de-o parte, privind-o cu milă.

Vai, dragă, junele meu
60. /: Șî iară t’inăru n'ieu :/
Șî iară frumosu meu

Informatoarea bocește foarte tare, cu capul plecat pe aripa stingă
a crucii. Bocetul e întrerupt de hohote de plîns. Nora plînge încet, stînd
jos pe mormînt, aranjînd încetișor florile și luminările aprinse lîngă
cruce.

/:
65. /:

70.

/:
/:

/:
/:
75. /:
a /:

e
/:
80. /:
/:

85. ! :
/:
/:

O să vin la crucea tă-re
Dragu rheu, copilu dieu
Dragu meu, Sănducu :"eu
Vai, domne, inima me-re :/
Vai, mamă, da cei-are i§-re :/
Dragu ii:eu, Sănducu riieu
Șî iară copilu riieu
Că io, mamă, să fi știutu :/
O, nu t’e-aș fi lăsatu :/
Da io, dragă, n-am știut
Că fe dus, mamă, la moarte
Că te dus, mamă, la moarte
Șî nu t’e-o scăpat nime-re :/
Că, dragă, fratele tău :/
Iei nu t’e>-o putut scăpa-re :/
Șî pă min nu m-o strigat :/
Să fi venit io mai iute
Să fi venit io mai iute
Să t’e scape mamă tă-re :/
Că mie m-or spusu :/
Ș-a venit mama la tine :/
Tu n-ai mai vorbit cu miiie
Că d’estul te-am strigat
Că <testul t’e-am șî strîgatu
Da nu t’e-ai mai uitatu :/
Șî să mai vorbeșt' cu mine :/
Scoală, mamă, hai cu mine
Că-a veni mama la tine
Șî iei mă-ntreabă pă mine :/
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90. / : Vaiu ieu, copilu meu :/
Vaiu ieu, dulcele meu
Vaiu ieu ce să mă făcu
/: Nu mai poc’ d’e doru tău :/
/: Dragu meu, Sănducu rheu :/
95. /: Scolă, mamă, șî mă-nvață :/
Șî mă-nvață se să făcu5
e /: Șî mă-nvață se să făcu :/
/: Nu mai poc’ d’e doru tău :/
/: Șî iară d’e doru tău :/
100. /: Vai, Dpmrie, copilu nien :/
/: Vai, Dpmrie, copilu rfaen :/
Vai, Dpmiie, vai d’e mine
/: Că arde inima-n mine :/
Nora o roagă să nu mai plîngă, să meargă acasă. Informatoarea se
•oprește din bocit și încep să povestească din viața mortului, din faptele
lui, apoi despre moartea lui îngrozitoare. Apoi despre necazurile celor
două femei, despre suferință în general. Informatoarea vrea să mai bo
cească, dar noi n-o lăsăm și plecăm spre casă. Ea oftează tot timpul,
strigă: „Dragul meu, copilu meu“. Acasă, de asemenea plînge și se cîntă
tot timpul.

C. — PARODII DE BOCETE
PARODIE DE BOCET DUPÄ NEVASTA
*
Dictat:

Draga me, nevasta mg,
Am două măsur
*
d’e grîu :
Cu una t’e-ngrop pă fine,
Cu una mă-nsor pă mine,

5 Motivul despre solicitarea mortuilui să povățuiască, să „învețe" pe bocitoare
e atestat sporadic în sudul ținutului pădurenilor (v. fișa de observație din Ceri
șor). în restul țării, el este atestat pe o mare arie de răspîndire în toate regiunile
țării. Variante tematice (versurile fiind altfel formulate): Conv. literare, XIV,
p. 310 (Micălaca—Arad); i. 10328 (Covăsinț—Arad); fg. 5922—3, 5923 c (Sîrbova—
Timiș); fg. 996 (Săliște—Sibiu); Brăiloiu, Drăguș, p. 325, 339; fg. 6582 d (Mihai
Viteazul—Mureș); fg. 1890 b (Peștera—Brașov); fg. 2401 b (Chiraleș—B.-Năsăud);
fg. 5717 a (Cristur Șieu—B.-Năsăud); fg. 2156 a (Negrești—Satu Mare); Marian,
Inmor., p. 505 (Stupea—Suceava); Vasiliu, p. 191, 194, i. 9296 a (Vînători—Neamț);
Șezătoarea, XVIII, p. 267, XIX, p. 144 (Broșteni—Suceava); fg. 11957 (Ferești—
Vaslui); fg. 6675 b (Spulber—Vrancea); Burada, Dobrogea, p. 265(7); fg. 7178 b
(Plăeț—Prahova); fg. 3730 b (Gîștești—Ilfov); fg. 2019 (Jugur—Argeș); fg. 2911
■(Bîrsești—Gorj); fg. 6303 b (Cîmpofeni—Gorj); fg. 8138, 8139 (Rasovița—Gorj).
V. și variantele motivului apropiat — îndemnarea mortului să vorbească — la
capitolul bocetelor.
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 15.394; inf. Lăscuș Maria—Dalecu, 46 ani, culeg. O.B. în
:8 iulie 1954. Inf. zice glumind în prezența soțului că „așa s-o cînta tel după mine".
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PARODIE DE BOCET DUPĂ SOȚ ȘI DUPĂ SERVITOR
*
Dictat:

Solomoane, dragu meu,
D'e-ai fos bun, or d'e-ai fos rău,
Tot ai fos bărbatu meu,
Că mi-ai luat cîrpă-n pispre
5. Și m-ai luiait opins în cap*1.
Constandzine, Constandzine,
Tu și mort îm fas rușine:
S-o sculat mortu cu pînza
Ș-o picat blidu cu brînză.
10. Or di se-ai murit, ha?
Or n-ai avut se mînca?
Că vinarsu-i în butoi
Șî grîu o fost în lădoi,
Ș-o fost curetsiu-n găleată
15. Și vasile în poiată,
Oa, n-ai avut tu se mînca, ha?2*9
PARODIE DE BOCET DUPA MAMĂ
*

Dictat:

Hormăniasă, tlormăniasă,
I-adă lîna-n haia casă,
Că bătrîna n-o murit
Și mie vorbe m-or scornit.

Nu s-au făcut investigații deosebite asupra circulației acestui motiv în ținutul
pădurenilor.
în restul țării, motivul e atestat în trei parodii. Variante: i. 862 (? — colecția
Socol; variantă foarte asemănătoare atît că versul 1 e Dragu meu, bărbatu meu);
fg. 999 b (Săliște—Sibiu: 3 buți de vin, una pentru pomană, două pentru nuntă);
fg. 10.539 a (Tismana—Gorj: iedul să-1 mănînce sau să-1 comînde cu el).
*Cerișor, Arh. I.F., fg. 14137 a; inf. Poanta Cosana-Kici; culeg. Em.C., A.V., în
29 dec. 1950. „O bătrînă dze v-o sută dze an' după servitoru iei să cînta. Am
auzît d’i la buna mea, mi-o spus-o buna me. O cînta muierile, am "auzît rîzînu-să.
Așa cîn stăm în șezătore, mai fac, să nu le vie somn“.
1 Motivul nu mai apare în alte parodii (nu s-au făcut investigații asupra
circulației).
2 Motivul e, se pare, mai răspîndit. O variantă din același sat, fg. 14.137 b.
Din restul țării, nu s-a publicat decît o variantă din Clopotiva—Hațeg în E. de
Martino: Morte e pianto rituale nel mondo antico, Torino, 1958, p. 140. Mai
sumară (6 versuri), în care, după versul 11 urmează:

O n-ai avut ce îmbrăca?
C-ai avut cioreci noi
Și colțuni cîte doi.
* Cerbăl. Arh. I.F., i. 15.394; inf. Lăscuș Maria-Dalecu, 46 ani, culeg. O.B. în
9 iulie 1954. Inf. explică: „așa o fost una care s-o jurat că nu să cîntă după
socră-sa, c-o fos ră. Acuma o murit mama iei“ și femeia s-a bocit cu aceste
vorbe.
37 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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D. — VERȘURI FUNEBRE
VIFTANIA, FRUMOS NUME*
Cîntat:

5.
Dictat:

10.

15.

20.

25.

Viftanfia, frumos nume,
C-a dobîndit omu bine
Trei rază întru sine,
Trei rază de razu malal
Let-a primit Domnu cu drag;
Zîural le-a fos numile
Șî ardeau ca luminile.
Ei zua, nppt’ea tot dorea
Toată vremea purulea (pururea):
Că cum să să-nvrenicgască
Sî Domnului să slujască.
Făcu Domnul o minune
Și luă pe Lazar d’in lume.
Șî-1 dusără la mormînt
Șî-1 îngropară în pămînt.
Iară după patru zîle,
Domnul făcător d’e bine
Călători cale bună
Cu uceiiisi d'i-anpreună
Pînă la Viftaiîia,
La Marta șî Maria
Iele, dacă 1-auzîră,
înainte îi ieșîră
Plînsără-ei mare plînspre
Șî-i căzură la piciore:
— Doamne, Dumnezău nostru,
Aii murit fratele nostru!
—< N-au murit Lazar șî dorme
Și iarăș va să să scole!

Nu s-au făcut investigații asupra circulației motivului în Pădurenime; nu
apare nici în celelalte parodii de bocet.
în restul țării, e de semnalat varianta tematică i. 13006 din Tur—Satu Mare.
* Cerișor, Arh. I.F., i. 9269, inf. Vinca Luca, culeg. Em.C. în 31. XII. 1950.
în celelalte sate pădurenești nu a mai fost întîlnit; de altfel inf. spunea că
poate în Zlaști să mai fie cunoscut.
în restul țării, versul este atestat în cîteva localități din Ardeal. Variante:
fg. 5737 b (Dumbrăvița Mică—Bihor: sumară și cu multe deosebiri); I. P. Rete
ganul, Bocete, p. 9—li (Secaș—Mureș: amplă) p. 12—15 (Strîmbu—Cluj: de pe un
manuscris din 1846); fg. 4805 b CLaslău Român—Mureș: amplă); fg. 5372 b (Danes—
Mureș); fg. 5074 a (Retiș—Sibiu); f. a. 1728 (Drăguș—Brașov); f. a. 634 (Viștea
de Sus—Brașov); f. a. 6541 (Mohu—Sibiu); Grai și suflet, IV, p. 333—4 (Săcele—■
Brașov: sumar, nespecificat genul); ms. 40 (Sîngeorzu de Pădure—Mureș); fg. 7131 c
(Solovăstru—Mureș); fg. 5713 b (Cristur-Șieu—B.-Năsăud); fg. 7168 a (Agrișu de
Sus—B.-Năsăud: incomplet); fg. 8889 b (Dobric—B.-Năsăud).

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Bocete și verșuri funebre

579

30. Ca un om au întrebat:
— Und’e-i Lazar îngropat?
Șî făcu o sîrguință
Șî me'arsă pînă la gropiță;
Părintelui s-o rugat
35. Șî mortului au strigat:
— Lazăre, vinç afară,
D'e mai ies la lume iară!
S-îndată mortu s-o sculat,
Fin d’e patru zîle-ngrupat.
40. Trizăc d’e an’ o mai trăit
Șî lacrăm’ nu i-o mai lipsit;
Șî ce-au văzut întru sine,
N-au putut spune la iiime,
Pună iarăș s-au mutat
45. La cerescul împărat,
La cereasca-mpărățîie,
In vec' a lui pomenire.
„gata“

SUNĂ CLOPOTELE, SUNĂ
*

Sună clopotele, sună
N'eamurile mi s-adună
Căc’ voi să-m iau ziua bună
D'e la soare, d‘i la lună,
5. Di la părinț’ d-impreună;
Di la soare, di la stele,
Di la neamurile mele.
Fase-z bin și mă iertat’
Și-a mea partse să mi-o daț:
10. Trei patur’ scîndur’ vopsitse
Niștse giulgiur’ zugrăvitse.
Duce-mi-z în țintirim
Plîngîn să ne d’espărțîm
15. O, adunare cinstită
Șî dze Dumnezău zid’ită
Face-z bin și mă iertat
Și frumos să mă cîntaț
„ș-atît îi“.
* Cerbăl, Arh. I.F., i. 15.145, inf. Domnica lui Naie, culeg. Em.C. în 30. VI. 1954.
Acest verș nu e atestat în restul Pădurenimei, nici în restul țării. O varianta
mai sumară (numai primele 7 versuri) se întîlnește în Habic—Mureș, fg. 9165 b.
De altfel, tema e tratată într-o sumedenie de bocete prin care mortul își ia rămas
bun de la rudenii si cunoscuți.
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E. — BOCETE DE RECRUTARE
BOCET DUPA FIU
*
Dragu mneu șî puiu mneu
Șî iar Viorelu mneu,
Ia-mă, mumă, șî pă mine,
Nu mă lăsa dz-ingă tsine,
5. Că doră m-o fi mai bine,
Că p-aisa n-am cu sine,
Că n-am cu sine șed’g
Că sîngură-oi romînç,
Dragu mneu șî puiu mneu
10. Șî iar Viorelu mneu,
Nu mi-ar părea așa rău,
Să fie, numă. tată-tău,
Să fie, mumă, cu tsine,
Șî mie m-ar fi mai bine.

BOCET DE RECRUTARE DUPĂ FIU
*

Dictat:

Viorele, puiu mneu,
Puiu mneu și dragu mûeu,
Se să mă fac fără fine?
Că t’e-am avut ajutor,
5. Dragu mrieu d’e Viorel,
Se să mă fac fără iei?
Tă la tsine mă ginesc
Că ieu încotro pornesc,
Dragu meu ăl bun și dulse,
10. Că mă lasă și să duse
Și să duse-n cătănie
Și la mine nu mai vine;
Că să duse la armată,
Nu mai vine nisodată.

* Cerișor, Arh. I.F., i. 9168; inf. Poanta Pătruța-Cuter, 50 ani, culeg. Em.C. în
decembrie 1951. Inf. s-a bocit astfel prin 1946—7 după fiul său la plecarea acestuia
la încorporare; ,,M-am cîntat atîta, api nu m-or mai lăsat“.
* Cerișor, Arh. IF., i. 14.130 b; textul dictat de Vinca Cosana; culeg. Em.C. A.V. în
29 decembrie 1950. Inf. observă: „astea n-a’J vorbe, după cum îz pare rău“. La
încorporarea fiului „atunsa șt'iam, șî acuma nu mai șt’iU“ vorbele. S-a bocit „acu
în anu 1950“ la plecarea feciorilor.
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BOCET DE RECRUTARE DUPÄ FIU*
Dictat:

Dragu men, G'eorgele meu
Uiie, dragă, tu mă laș?
Casa-i slabă, ș-o pica,
N-am cu sine-o rădica,
5. Io cu sine oi ara?
N-am cu sine sămăna,
Se să mă fac io, Domne,
Ș-ai sta rău, nu tse-i culca,
Dze sculat sin tse-o scula?
10. Tovarăși cu hoarna.
„Atît, nu-m vine mie tătse-n cap“.

BOCET DE RECRUTARE DUPA FII
*
Cîntat: mg:

/: Au, au, au, inima mç-re :/
Cum însepe-a mă dure-re.
/: Vai d’e maica cu fisoriu :/
Plînje în zî d'e noauă uoriu.
5. /: Cum mă doare inima-re :/
Inimă, fi răbdătoare
i /: Ca pămîntu su pisoafe :/
/: Au, au, au, sărac d'e mine :/
Dar io, doamne, se să făcu?
„gata“

* Feregi, Arh. I.F., i. 17.998; Inf. Domnica Iu Flacără; culeg. Em.C. în 12 noiembrie
1954. Inf. nu-și mai amintea bine textul poetic „da >o șt’ill cum am zis atuns? No
cum am zis io-atuns?“.
* Meria. Arh. I.F., mg. 99 z; inf. Pădurean Solomie; culeg. O.B. în 8 iunie 1952.
Inf. s-a bocit după cei doi fii încorporați „tri an1 îs la toamnă, cînd tn-arn întors
șî am lăsat fisori în Simeria, ș-am rămas singură“. La încorporarea fiilor, cele
lalte femei „să cîntă, care-o d°are, să cîntă tăt’e atuncea, și pănă n-a pleca d'e-1
câștigă. Cîn să cîntă fiecare cu fisoru, să cîntă la iș acasă, singură“. Cînd pleacă
flăcăii în grup la încorporare, „atuns să cîntă tăt’e, nu să duc atîta, dacă ies d’in
sat afară, nu să duc d’epart’e“.
Flăcăii încorporați „iei cîntă, sărasi, cîn pleacă“. Înainte de înregistrare, inf.
observă: „cîn nu te doare, tă nu pot să t’e cînt ca cîn te d°afe“.
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STRUCTURA CEREMONIALULUI DE CULT FUNEBRU
DE PE VALEA SOMEȘULUI MARE
*
Deși mult sincopat față de alte zone etno-folclorice — Suceava, Vrancea, Neamț, Timiș, Olt, Dolj, Gorj — ceremonialul de cult funebru
respectă totuși, în perimetrul Văii Someșului Mare, contextul structural
al tipologiei comune întreg teritoriului românesc.
Mizînd pe caracterul complex al riturilor ce premerg, însoțesc și
succed actul înmormîntării, socotim că putem vorbi de un cult al mor
ților la români.
Este interesant de urmărit ascendența lui în viziune istorică uni
versală, dar spațiul fiind limitat ne rezumăm în a aminti că originea
î-a fost determinată de teoretizarea unei filozofii cosmogonice*1 și im
plicit a unei concepții despre moarte.
Acceptînd bidimensionalitatea lumii, ceremonialul de cult funebru
reglementează poziția transcendentală ca prelungire a celei telurice.
El are ca punct de echilibru idolatrizarea spiritelor celor decedați pe
•care nu le consideră stinse ci integrate unei postexistențe. Și ca o con
secință a postexistenței, sufletele trebuie cultivate pregătindu-li-se ritual
întreaga ambianță pămînteană ce s-ar comuta simbolic în planul concep
tual al lumii „de dincolo“.
Pentru a dovedi factura de cult a ceremonialului funebru românesc,
deci și a celui de pe Valea Someșului Mare, trebuie să-i verificăm flexi
bilitatea la schema semantică a definiției pe care încercăm s-o dăm
cultului morților ca ceremonial distinct. Vom folosi ca terminologie —■
sintagma ceremonial de cult funebru (sau al morților) în locul celei de
cult funebru pentru că este mai potrivită sistemului de funcționare
magico-ritual al acțiunilor ce privesc orînduirea celor decedați în circui
tul lumii — „de dincolo“.
* Cercetările au fost efectuate în iunie 1972 în următoarele sate : Salva, Zagra, Coșbuc
Rebrișoara, Nepos, Feldru, Ilva Mică, Rodna, Parva și Șanț — județul Bistrița-Năsăud.
1 M. E 1 i a d e, Les représentations de la mort chez les primitifs, Paris, 1954, p. 168,
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Caracterizarea pe care i-o face D. Viollier2 „ca ansamblul riturilor
și credințelor privind morții“ ni se pare a fi exprimată în termeni mult
prea generali, fără intenție de precizare absolută a subiectului.
Deși nu pretindem a da o definiție exhaustivă, socotim că ea tre
buie să polarizeze întreaga cantitate de atribute ce determină și indi
vidualizează ceremonialul cultului funebru.
Astfel, îl definim ca entitate simbolică a unei comuniuni spirituale
cu generațiile dispărute, acționată printr-un sumum de practici magicoritualo-esoterice polifuncționale, a căror finalitate rezidă în pregătirea
trecerii mortului „dincolo“, în grija și ocrotirea permanentă a tuturor
celor ajunși „acolo“, practici care își găsesc motivarea în mitologia
populară (credințe și cîntece ceremoniale).
Trebuie să specificăm că acest ceremonial nu se confundă cu ritul
funerar ci își întretaie doar parțial planurile, detașîndu-se net ca struc
turi distincte. în comparație cu obiceiurile de înmormîntare el are un
grad de complexitate superior, după cum se va observa din expunere.
Ceremonialul de cult funebru românesc se modelează într-o tipo
logie structurală a cărei schemă este păstrată și de ceremonialul de pe
valea Someșului Mare, numai că aici are un fond mult mai sărac și
mai puțin reprezentativ.
Tipologia ceremonialului înregistrează astăzi o depreciere a mesa
jului său, o golire funcțională care se repercutează asupra mecanismului
de acționare. Treptat ea trece de la o structură dinamică la una statică
sau fluctuantă. Trăsătura dinamică, în proces de disoluție, este depen
dentă de neacceptarea mesajului funcțional sau de imposibilitatea deco
dificării lui.
Dacă el se mai menține încă în contemporaneitatea rurală, aceasta
se datorește tradiției ca stimulent și nu acceptării mesajului funcțional.
Mesajul său funcțional cunoscut prin colportajul tradiției, preluat
ca etichetă „pentru că așa am apucat din bătrîni“3 și nu acceptat de
psihologia generală a comunității sătești, îi justifică imaginar rolul de
mediator al legăturii dintre cele două lumi pe care le unifică într-o
osmoză cosmică.
Tipologia 'Ceremonialului de cult funebru are o constituție binară,
după cum indică singularul sau pluralul adresării. Singularului îi cores
punde componenta ceremonialului de cult „per personam“ sau de per
soană, iar pluralul este marcat de componenta ceremonialului de come
morare a comunității morților familiei.
Din cele două componente se desprind unitățile de structură:
1) Ceremonialul de cult al unui mort la înmormîntare și cu o anu
mită prelungire în timp.
2) Ceremonialul de cult funebru improvizat din viață, pe care
omul și-1 face pentru sine, ca o substituire a tot ceea ce este post-funerar.
3) Ceremonialul de cult al comunității morților familiei.
2D. Viollier, Essai sur les rites funéraires en Suisse, Paris, 1911, p. 82.
3 Informator Popîrțac Iosif, 83 ani, coni. Șanț.
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Primele două unități aparțin cultului „per personam“ în timp ce a
treia o reprezintă pe a doua componentă.
în zona Someșului Mare, frecvența cea mai mare o atinge prima
unitate, urmată de a treia, iar cel mai slab reprezentat este cultul de
improvizație. Incluse tipologiei structurale, unitățile sînt determinate
de o anumită fixitate axată pe termene stabile sau zile tradiționale.
Termenele stabile figurează numai la ceremonialul de cult al unui
mort, fixîndu-i desfășurarea la înmormîntare și apoi la trei, șapte, patru
zeci de zile și la împlinirea unui an de la moarte. O dată trecut ulti
mul termen se petrece o comutare de la unitatea 1 la 3, adică cel mort
este introdus în comunitatea celorlalți defuncți. Zilele tradiționale, parte
din ele suprapunîndu-se peste sărbătorile anului, punctează toate cele
trei unități, cu pondere maximă asupra ultimei. Ca zile tradiționale
avem în zona Someșului Mare — sîmbetele din perioada Postului Mare,
duminicile, sîmbăta lui Lazăr, ziua morților — 1 noiembrie, ziua eroilor
— Ispas, Joia Mare, Paștele, Rusaliile și zilele de onomastică ale morților.
Dacă tipologia structurală ne-a dat un mesaj funcțional general,
fiecare unitate comunică un mesaj al ei propriu care-i justifică semni
ficația simbolică.
Unitatea 1 are ca mesaj funcțional pregătirea trecerii mortului dintr-o lume într-alta4, prin tot ceea ce se face pînă la 40 de zile, iar apoi
urmărește ajutorarea lui continuă în spațiul de „dincolo“.
Unitatea 2 substituie mesajul celorlalte două.
Unitatea 3 are ca mesaj funcțional grija permanentă pentru toți
morții familiei, ca o tendință de reconstituire a unității de clan a descendenților cu strămoșii.
Toate cele trei unități au o structură internă căreia îi corespund
niște motive funcționale. Ca motive funcționale avem: a) slujbele (co
mune tuturor celor trei unități); b) tămâierea (numai pentru unitățile
1 și 3); c) recuzita de trecere (numai unitatea 1); d) pomeni (pentru
toate unitățile) și e) praznice (numai pentru unitatea 1). Aceste practici
rituale le-am încadrat ca motive funcționale întrucît ele își găsesc un
pretext funcțional care în codul tradițional al credințelor și cîntecelor
ceremoniale figurează ca însăși esența rostului ceremoniilor de cult al
morților. Sînt excluse din discuție practicile propriu-zise de înmormintare — confecționarea sicriului, privegherea mortului, spălarea lui etc.
Figurînd între granițele unităților structurale, motivele funcționale
își datoresc constituția mărcilor determinative. Am numit mărci deter
minative acele elemente care individualizează motivele funcționale.
Mărcile determinative se pot clasa intr-un index, din care motivele
funcționale sau elementele lor de structură (tămîierea este singurul
motiv nestructurat) își extrag un cumul necesar care să le individualizeze.
4 M. Pop, Le mythe du grand voyage dans les chants des cérémonies funèbres, tirageà part du To honor R. Jakopson, Hague, Paris, 1967, p. 1603.
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In acest index intră:
1) Genul acțiunii — definește forma de manifestare a motivelor
funcționale.
Ex. pomana se împarte
2) Localizarea în spațiu — indică locul unde se desfășoară acțiunea
tuturor motivelor funcționale.
Ex. prohodul cel mare se face în ocol
3) Localizarea în timp — indică momentul desfășurării acțiunii și
raportarea la alte acțiuni. Este valabil pentru toate motivele.
Ex. Feștania se face în casă, înainte de înmormîntare
4) Oficiantul — indică persoana care patronează acțiunea, avînd
valabilitate pentru motivele a, b, c, e.
Ex. Preotul face feștania
5) Agentul este persoana care îndeplinește sau transmite acțiunea
și ea interesează motivele d și e.
Ex. Colacii se împart pe drum de către femeia ?nortului.
6) Persoană mediatoare — interesează numai pentru motivul d, ea
mijlocind pomana, fie pregătind-o, fie împărțind-o. Deci ea nu cores
punde agentului.
Ex. Găina se dă peste groapă, groparului, de către femeia care a
dus-o spre cimitir.
7) Destinatarul real —■ interesează motivele d și e. El este persoana
căreia i se transmite acțiunea de către agent sau de persoana mediatoare.
Ex. La praznic sînt chemați cei care au fost la cimitir.
8) Destinatarul real individualizat — indică o anumită categorie de
oameni cărora li se transmite acțiunea. El are valabilitate numai pentru
motivul d.
Ex. „blidul cu lingură, lumină și colac se împarte peste sălaș unei
femei sărmane“5.
9) Modalitatea de donare — pune accentul pe modul în care se îm
parte pomana, deci este valabilă numai pentru motivul d.
Ex. găina se dă peste groapă
10) Modalitatea de realizare — corespunde motivelor a, b, c, e indicînd modul sau suportul prin care se realizează acțiunea.
Ex. feștania se face cu luminarea pe perete.
11) Destinatarul factice — este mortul căruia i se adresează acțiu
nea fictivă sau cel în viață care-și improvizează ceremonialul de cult
funebru (pentru toate motivele).
12) Destinatarul factice individualizat — indică o anumită catego
rie de morți cărora li se adresează acțiunea.
5 Informator Cristea I'loarea, 72 ani, corn. Zagra.
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Ex. ,,De Sfîntul Ilie se dau colaci morților a căror onomastică este
atunci“**.
13) Obiectele rituale cu dublă funcționalitate — sînt elemente care
se interpun între două motive (numai între a și d). Pentru motivul (a)
obiectul ritual este un accesoriu, pe cînd pentru motivul (d) el consti
tuie un element de structură.
Ex. Cu paharul mortului se face feștania și apoi se dă ca pomană
preotului.
14) Zilele de bun augur — sînt cele stabilite a fi prielnice desfășu
rării acțiunii motivelor a, d.
Ex. Duminica se fac slujbele pentru vii.
15) Semnul coercitiv — implică o restricție a motivului funcțional
e, raportat la indicele prohibitiv al postului.
Ex. In post nu se mănîncă carne.
16) Funcționalitatea — justifică rostul fiecărui motiv funcțional și
al elementelor de structură din componența lor.
Ex. „Hainele se dau ca să le aibă mortul pe cea lume“6
7
17) Contaminarea — marchează cuplarea elementelor de structură
ale motivului funcțional d.
Ex. Colacii se împart cu lumini.
Asociindu-se, mărcile determinative au funcția de a gramaticaliza
conținutul fiecărui motiv funcțional.
în cele ce urmează nu vom face o descriere a motivelor ci o ana
liză structurală pe tabele, care să ne dea o imagine sinoptică asupra
întregului conținut, cu sau fără elemente de structură, după specificul
fiecăruia în parte. De fapt, singurul motiv care nu se pretează unei
structurări pe elemente ci este abordat numai din punct de vedere al măr
cilor este motivul tămîierii.
(A se vedea tabelele A, B, C, D, E.)
Structura tipologiei ceremonialului de cult funebru se poate repre
zenta grafic sub forma unei scheme.
Analiza tipologiei ceremonialului de cult funebru și desfășurarea ei
structurată ne oferă posibilitatea de a cîntări dacă intr-adevăr ceea ce
a ajuns pînă la noi se poate socoti un ceremonial de cult funebru sau
o reminiscență a lui.
Credem totuși că ceea ce s-a păstrat pînă astăzi, lipsit chiar de
dinamismul trecutului, nu este o simplă pagină a unei cărți pierdute
ci un întreg tom, ale cărui foi îngălbenite, dar rămase încă la locul lor,
pot reconstitui întreaga istorie.
6 Idem.
7 Informator Petre Năzărica, 48 ani, com Rebrișoara.
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B. MOTIVUL FUNCȚIONAI, AL

Unitatea de ceremonial

Fixitate

1. Ceremonialul de cult al
unui mort.

a. La înmormîntare.

Genul acțiunii

Localizarea în spațiu

în casă

Se tămîie

în ocol

b. La 1 săptămînă de
la moarte
La ziua morților.
(1 noiembrie)

2. Ceremonialul de cult
al unui mort și al co
munității morților.

La biserică

■■

La cimitir

C. MOTIVUL FUNCȚIONAL AL
Elemente
de structură

Unitate
de ceremonial

1. Banii 24 de
bani

Ceremonialul de
cult al unui mort.

1 ban

2. Crucița de
ceară.
3. Lumina din
mină2
4. Lumina tru
pului3.

-

Fixitate

La înmormîntare

Genul acțiunii

Localizarea
în spațiu

Se aruncă

în groapă

Se pune

în sălaș1

Se pune
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TAMÎIERII - NESTRUCTURAT

Mărci determinative

Localizarea în timp

Oficiantul

Da feștanie, înainte de a
pleca spre cimitir.

Preotul

După ce scoate mortul
din casă, înainte de a
pleca la cimitir.
In timpul slujbei
în timpul slujbei de popomenire.

Modalitatea
de realizare

Destinatar
factice

Funcționalitate

Se tămîie
„roată” la
mort
Se tămîie
de 3 ori

Mortul

„îi curăță păcatele și-l
ușurează la vămi”1

Se tămîie
„roată” la
mormînt.

Mortul din
anul respec
tiv, și co
munitatea
morților.

„îi curăță păcatele”2.

RECUZITEI DE TRECERE

Mărci determinative

Focalizarea
în timp

Oficiantul

Modalitatea
de realizare

După ce coboa Ruda mortului
ră sicriul.

înainte de a
pleca cu mor
tul la țintirim.

Destinatarul
factice

Mortul
Se așează în
mîna mortului

:
,,

,,

—

■■

—

Funcționalitatea

Plata celor 24 de vămi
ale văzduhului și plata
pămîntului
„Plata vămilor”

Luminează
vămi.

calea

■■
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NOTE ȘI EXPLICAȚII PE MARGINEA TABELELOR

Pentru ca motivele funcționale cu structura lor internă să apară într-o determinare
complexă, am introdus între rubricile tabelelor, pe lingă mărcile determinative, unitatea de
ceremonial căreia îi aparține fiecare element de structură luat în parte sau motivul în între
gime (pentru tămîiere) cît și fixitatea, pe care le-am definit pe parcursul lucrării.
A) Motivul funcțional al slujbelor.
1 Paranteza indică că elementul de structură respectiv este definit doar în subsidiar
de unitatea de ceremonial a comunității morților.
Cînd se face feștania, parastasul sau slujba pentru mort, pot fi pomeniți dacă familia
o dorește, și ceilalți decedați din neam.
2 Paharele ca obiecte rituale sînt pe de o parte accesorii ale slujbei, ca etichetă a ei,
iar pe de alta, sînt daruri de pomană (vezi motivul funcțional al pomenii). Ele se compun
dintr-o cană, un colac și o lumină. Numărul maxim de pahare este de trei : paharul mor
tului, paharul casei și paharul comunității morților. Paharul casei dezleagă casa după moartea
cuiva avînd funcție apotropaică ,,să-i apere pe cei rămași în viață de boli și rele” (inf. Pop
Măriuca, 64 ani, comuna Ilva Mică).
3 Inf. Cosma Paraschiva, 63 ani, comuna Feldru.
4 Idem.
5 Stările sînt cele 12 opriri care se fac pe parcursul drumului dintre casa mortului și
biserică sau cimitir.
6 Banii sînt pe de o parte un auxiliar al stărilor, facilitînd „dezlegarea” mortului iar pe
de alta sînt un element de structură al pomenii constituind plata sau pomana preotului „pentru
ca mortul să poată plăti cînd va trece prin vămi”, (inf. Nemigean Gavrilă, 70 ani, coin.
I'eldr u).
’.Inf. Pop Măriuca, 64 ani, corn. Ilva Mică.
8 Inf. Nemigean Gavrilă, 70 ani, corn. I'eldru.
9 Idem.
111 Idem.
11 Prescurile sînt pîini care se duc la biserică cu lumini, avînd o dublă funcționalitate,
ca și paharele sau banii de la stări.
în prima sîmbătă a postului mare se duc 14 prescuri cu 14 luminări la biserică, folo
sind pentru parastasele care se fac în cele 7 sîmbăte ale postului Paștelui. De asemenea
se mai duc prescuri la biserică și peste an, duminica „în orice duminică vrei; atît pentru
vii cît și pentru morți ”(inf. Pop Măriuca).
12 Luminățiile constau în aprinderea luminărilor la morminte „ca să trezească mortul”
(inf. Bența Rafila, 70 ani, Ilva Mică). în seara zilei de Ispas, cimitirele par a fi luminate
de sute de candelabre, deoarece fiecare familie își face luminăția la mormînt.
13 în orice duminică din an se pot face parastase pentru morți și vii. Morții se citesc
separat pe un pomelnic și viii aparte.
B) Motivul funcțional al tămîierii.
1 Inf. Scurtu Marta, 78 ani, corn. Parva.
2 Idem.
C) Motivul funcțional al recuzitei de trecere.
1 Sicriul.
2 Lumina din mînă este luminarea care se ține în mina celui ce trage să moară și se
aprinde la ieșirea sufletului.
3 Lumina trupului este luminarea care se face pe ață, măsurînd lungimea mortului. Ea
se încolăcește și se ține la capul mortului într-un sfeșnic sau pe o oală de pămînt. Partea
care rămîne după ce a ars în casă se pune în sălaș.
D) Motivul funcțional al pomenilor.
1 Luminări.
2 Inf. Bența Rafila, 70 ani, com. Ilva Mică.
3 Ștergar.
4 Pomana se dă peste sălaș ca să fie a mortului (inf. Cutea B'loarea, 72 ani, corn. Zagra)
6 Inf. Bența Rafila.
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6 Coș.
7 Inf. Cutea Floarea.
8 Scurtu Marta, 78 ani, eoni. Parva.
9 Inf. Bența Rafila.
10 Idem.
11 Prescurile se împart ca anafura în cele 7 sîmbete ale postului.
12 Inf. Scurtu Marta.
13 Se dă unei femei sărace numai în comuna Șanț.
14 Inf. Pop Măriuca, 64 ani, comuna Ilva Mică.
15 Pomana se dă peste mormînt de la miază-zi la miază-noapte ca să ia mortul (inf.
Nemigean Gavrilă).
18 Inf. Scurtu Marta.
17 Idem.
18 Idem.
19 Idem.
20 Cutea Floarea.
21 Găina se duce în drum spre cimitir de către o femeie care merge în urma mortului.
22 S. FI. Marian, Jnmonnîntarea la români, Buc., 1892, p. 296.
B) Motivul funcțional al prăznuirii.
1 Inf. Bența Rafila.

Sanda Larionescu

LA STRUCTURE DU CEREMONIAL CULTUEL FUNEBRE DE LA
VALÉE DU SOMEȘ MARE
Résumé

L’exposée se propose à délimiter les unités structurales de la typo
logie du cérémonial cultuel funebre de la vallée du Someș Mare.
Bien que se présent syncopé par rapport à d’autres régions folklori
ques — Suceava, Neamț, Vrancea, le sud et le nord de l’Oltenie, ce
cérémonial est intégré dans le même modèle structural pertinent aux
coutumes funèbres qui ont comme but la commémoration des morts.
Ce modèle, avec des variations d’une contrée à une autre, est spécifique
pour tout le teritoire roumain.
La typologie structurale est suivie, dans ses unités composants,
c’est à dire: 1) le cérémonial antefunéraire ou l’aumone faite pendant la
vie — on donne des dons pour son propre âme; 2) le cérémonial cultuel
à l’enterrement et après dans des délais fixes — trois, sept, quarante
jours et une année jusqu’au sept ans de la mort; 3) le cérémonial post
funéraire ou la commémoration des touts les morts de la famille aux
fêtes de l’année.
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Chaque unité est analysé dans ses éléments de la structure intérieur
— les aumônes, les messes, les repas funéraires ou rituels, l’accesoires
de passage dans „l’autre vie“ — de l’argent, des vivres etc, et l’encesement. A son tour, chaque des ces elements sont structurés dans des
taibeJs à l'aide de marques déterminatifs qui précisent leurs fonctiiions
rituels. Ce sont des pratiques qui préparent le „passage“ ou assurent la
„viabilité“ des défunts dans l’au-delà.
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A. MOTIVUL FUNCTIONAL AL SLUJBELOR
Mărci determinative

Elemente
de structură

Unitate
de ceremonial

Fixitate

1

2

3

1. Feștania

Ceremonialul de
cult al unui mort
(+ ceremonialul
de cult al comunității morților)1

La înmormîntare.

Ceremonialul de
cult al unui mort

La înmormîntare.

Localizarea
în timp

Oficiantul

Modalitatea
de realizare

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Se dezleagă făcînd
cruce pe perete cu
fumul de la lumînare

Mortul
(+ comunitatea)

—

Paharul mortului și paharul casei.
( + paharul comunității mor
ților)2.

—

,, Pentru ca mortul să fie ferit de
rele"3

Mortul

—

—

—

„Ca să elibereze
sufletul de trup”1

—

„Stările se fac ca
să-l ajute pe mort la
trecerea vămilor”7
,,Să fie ferit de
rele și să-l primească pămîntul8
„Să ferească mortul de rele cînd
trece prin vămi”9.

în camera
mortului.

Se slujește — se
dezleagă mortul.
casa

în ocol (vara)
La biserică
(iarna)
Pe drum

Se pomenește
mortul.
Se slujește

4. Slujba de
dezlegare

Se slujește și se
dezleagă mortul și
pămîntul
Se pomenește
mortul (plus
comunitatea)

La 3 zile
(J- ceremonialul
de cult al comu
nității morților)

--

Perioada postului mare.

Se pomenește
mortul din anul
respectiv și comunitatea.

Ziua morților
— 1 noiembrie
Ziua eroilor
Ispas.
Joi Mari

La țintirim
La biserică

Se citesc morții pe
pomelnic și se dez
leagă.
I se citește inortului Sfînta scriptură.
Se citesc cele 12
evanghelii.

După feștanie,
cînd îl scoate afară
(sau la biserică)
La cele 12 opriri
cu mortul, în
drum spre cimitir.
înainte de a-1 coborî în groapă.

,,

,,

—

Dimineața

,,

Se citesc morții
pe pomelnic.

La biserică

,,

Dimineața, în cele
7 sîmbete ale postului mare.

Dimineața

Preotul

Se citesc morții
pe pomelnic.

,,

,,

și la cimitir
■■
■■

Rusalii

■■

la biserică
--

,,

,,

(+ comunitatea)

—

Banii6

—

—

—

—

—

—

>

—

—

„Să-i dezlege din
colo de rele”10
Sîmbăta

Pahare pentru
morți.

—

Seara

Se fac luminății12

Dimineața

Se scriu morții pe
pomelnic.
**

-

3 pahare

Joia

—

Duminica

—

Paharul mor
tului.
3 pahare

,,

—

—

Duminica
și sîmbăta
Sîmbăta

_

_

,,

Cei ce-și au
ziua atunci.
—

■■
-

,,

+ viii

Mortul din
anul respectiv și comunitatea.

Paharul mor
tului, al casei,
și al comuni
tății morților
Prescurile11

—

,,

Sîmbăta lui
Lazăr.
Zile onomastice13
Duminica13
4- ceremonialul de
cult improvizat
din viață.

,,

și la țintirim

Paști

-

Preotul

Funcționalitate

Paharul
mortului

La 1 săptămînă de la
moarte
La 40 zile
La 1 an

Ceremonialul de
cult al unui mort
și cel al comunității morților.

în ziua înmormîntării, înainte de a
scoate mortul din
casă.

Dimineața

3. Slujbele
la stări6

5. Parastasele

Zile
de bun
augur

Localizarea
în spațiu

La 1 an de la
moarte.
2. Prohodul
cel mare

Destinatarul Obiecte rituale
Destinatarul
factice
cu dublă
factice
individualizat funcționalitate

Genul acțiunii

,,

,,

+ viii separat pe
alt pomelnic.

4- cei în
viață.
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„Să-i dezlege dincolo de rele”.
,,

—
■■

■■
,,

,,

2 prescuri :
una mai mare
și alta mică

Duminica

D. MOTIVUL FUNCȚIONAL AL POMENILOR

Mărci determinative

Elemente de
structură

Unitate de
ceremonial

Fixitate

Genul
acțiunii

Contaminarea

Localizarea
în spațiu

Localizarea
în timp

Agentul

1

2

3

4

5

6

7

8

Ceremonialul
de cult al unui
mort.

La înmormîntare

Se împarte

înainte de
a pleca la
cimitir

Ruda mortului

1.

Darul
lumini.1

de

■■
**

■■

**

în ocol

Persoana Destinatarul Destinatarul
real indi
mediatoare
real
vidualizat

Destinatar
factice

10

12

9

11

Cel ce pri- Femeile vămește darul. duve.

Destinatar Modalitate
factice
individualizat de donare

13

14

Funcționa
litate

Zile de bun
augur

15

16

„Să aibă
mortul Iumină”2

Mortul

Cu colacul și
cana de la ,,pa
har”
Cu un cingeu3.
și un colac.
Cu un blid, o
lingură, bani
și un colac.
cu un colac

+ ceremonialul Sîmbăta lui
de cult al co- Lazăr
munității mor
ților
Duminica
Ceremonialul
de cult din via
ță.
2.

Darul
colaci.

de

,,

Ceremonialul de La înmormîcult al unui mîntare.
mort.

la pahar

—

,,

--

’■

Sîmbăta lui
-f- Ceremonia Lazăr
Iul comunității
morților
Ceremonialul de Duminica
cult din viață.

3. Paharele 3
pahare cană
+colac + lumină
1 pahar

3. pahare

4.

Prescurile
2 prescuri

Ceremonialul de
cult al unui
mort. (+ ceremonialul de cult
al comunității).
Ceremonialul
de cult al unui
mort

La 40 zile
La an
( 4- ceremoniaIul de cult al
comunității).
Ceremonialul de Joi Mari ,
cult al unui
mort și al co
munității.
Rusalii
Paștele
Duminica

La biserică

și înainte de
de prohodul
cel mare.
înainte de a
ajunge la cimitir.

Ceremonialul de
cult al unui
mort și al co
munității.
5. Darul de bani Ceremonialul de
24 de bani cult al unui
mort.
1 ban
**
6 Darul de vase
blid și lingură

—

După slujbă.

în camera
Contaminarea
elementelor ca- mortului.
nă-colac-lumină

Se împarte

,,
,,

Contaminarea
elementelor interne (cană-colac-lumină)
,,

La biserică

,,
,,

După feștanie. Ruda mortului.

După slujbă

,,

„Să-i dea la
vameș”5

—

cu cotarea6
sau cu traista.

,,

Mortul +
comunitatea

—

—

—

Preotul și
o persoană
din familie.

—

Cel ce primește darul.

,,
,,

—
—

,,

Preotul

Duminica

Mortul +
comunitatea

—

—

„Să dezlege
mortul și casa de rele”.8

—

Mortul

—

—

„Să dezlege
mortul de
rele”

—

—
—

—
—

,,
,,

—
—

_

_

,,
(+ un om
sărac)

—

,, Sînt eins- Sîmbăta
tea mortului.”’

Cel ce-și face
pomana

Ruda mortului.

,,

-|- comunitatea)

Joia

,,
,,

,,

,,

Cu lumini

,,

,,

,,
,,

Cel ce-și dă
de pomană

—
—

,,
,,

,,

—

Cu un blid,
lumină, lingu
ră și un colac.
Cu 1 ban. Iumină și colac.

La stări

înainte de
a ajunge la
cimitir

»»

în ocol

înainte de
prohodul cel
mare.

,,

,,

O femeie

,,

—
—

—
—

Cel ce-și dă de
pomană

_

_

„Să fie
dezlegat
dincolo”’

—

—

„Să fie dez- Sîmbăta11
legați morții
de rele”10

—

Se pun pe
cruce.

Să aibă la
vămi12

—

--

Peste sălaș

„Să aibă
dincolo”14

—

+ oameni
bolnavi
,,

Preotul

,,

O rudă sau
o femeie
săracă13
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Duminica
,,

,,
,,

Preotul

_

—

Perioada
postului
mare.

La înmormîntare.

Oameni necăjiți.

_

Ceremonialul de
cult din viață.

14 prescuri

Copiii

O femeie

Cel ce-și dă
de pomană.

La înmormîntare.

La o săptămînă de la
moarte.

cu un cingeu și
o lumină
Cu un blid,
lingură, bani și
lumină.
Cu o lumină

Pe drum
spre cimitir.

peste sălaș4

Copiii

în ocol

Mortul

,,
,,

(continuare tabel)
Mărci determinative

structură

Unitate de
ceremonial

Fixitate

Genul
acțiunii

Cotaminarea

Localizarea
în spațiu

Localizarea
în timp

Agentul

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

Cu un cingeu
și un colac
Cu vin

1 blid

-

caută
( + comunitatea) Ziua morților

7 Darul de cin- Ceremonialul de La înmorgee
cult al unui mîntare
mort.
8 Darul de năfrămi.

--

d) biscuiți

Sf

--

■■

Joi Mari

e) preparate de
■■
post
vin
Ceremonialul
f)
de cult al unui
mort.
11. Darul de
păsări
și
animale,
a) oaia

Cu apă (sau fără)

La mormînt

Cu un colac și
o lumină

în ocol

—

9. Darul de hai- Ceremonialul
La înmor- Se împart
ne
de cult al unui mîntare.
mort
La 3 zile
după înmormîntare
Duminica
--10. Darul de aPaști
limente
(+comunitatea)
a) Ouă roșii
b) brînză

c) slănină

Pe drum

-■

în ocol

—

în casă

-

,,

înainte de
prohodul
cel mare.
—

■■

și

,,

9

10

1 bărbat

**

1 Femeie

,,
,,

înainte de
prohodul cel
mare

,,

—

Cu brînză
slănină

înainte de a
ajunge la ci
mitir.
După pomenire.

Persoana Destinatarul
mediatoare
real

—

Ruda
mortului

Cel ce primește darul

—

Destinatarul
factice

Destinatarul Modalitate
factice
individualizat de donare

Funcți
onalitate

Zile de bun
augur

12

13

14

15

16

O femeie
sărmană

( 4- comunitatea)

—

Peste mormînt15.

—

Cei ce au
făcut servicii la mort
0 femeie
săracă

Mortul

—

Se leagă la
mînă

,,

—

Un om
sărac

Mortul

—

„Se dă cu
apă16 ca să
aibă izvor
„Pentru a
avea la
drum’’.1’
„Pentru a
avea la
vămi"18
„Pentru a
avea la
drum."

,,

Peste sălaș

—
—
—

-

-

După slujbă

••

-

,,

,,

—

La mormînt

,,

,,

Destinatarul
real
individu
alizat
11

Cu ouă roșii
și slănină
Ouă roșii și
brînză
Cu mîncare de
post.
cu biscuiți

■■

,,

—

,,

Copii și
bărbați

Oameni
săraci

■■

,,

Cel mort
pe front
—

Peste mormînt

(+ comunitatea)

—

,,

Duminica

-

—

„Sînt
ale lui”

Duminica

„Să aibă ce
mînca" 19

Joia

cu o cântă

La înmormîntare

—

în ocol
—

b) găina

La cimitir

O rudă

0 femeie

înainte de
prohodul
cel mare.
După ce l-a
coborît pe
mort în
groapă.

Femeia
care a dus
găina.21

,,

Groparul

Mortul
>>

—

Peste sălaș

„Să fie a
mortului”20

Peste mormînt

„Tot scormonind îi
face cărare"22

—

E. MOTIVUL FUNCȚIONAL AL PRÄZNUIRII SAU AL MESEI LA MORT
Mărci determinative
Elemente
de structură

Unitate
de ceremonial

Fixitate

Genul
acțiunii

Localizarea
în spațiu

Localizarea în timp

Oficiantul

Agentul

Destinatarii reali

Modalitatea de
realizare

Destinatarul
factice

Semn coercitiv

Funcționalitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

La înmormîntare.

Se servesc

Ruda mortului.

Cei ce au fost
la țintirim

Se pun pe ma
să și se slujesc.

1. Preparate tra Ceremonialul de
diționale de
cult al unui mort.
„dulce”.
a. Zamă de carne
de porc.
b. Carne friptă
c. Zamă de găină
d. Găluște (sar
male)
e. Colaci
2. Preparate de
post.
a. Hribe
b. Zamă de poame
c. Pancove
d. Colaci cu nucă
și rahat.

în ocol
(vara)
în casă
(iarna)

După ce se în
torc de la înmormîntare

Preotul

„Să aibă mor
tul pe cea
lume”1

Mortul

Postul
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JOCURI DE PRIVEGHI ÎN MUNȚII APUSENI
Jocurile de priveghi sînt spectacole de mare amploare, care se des
fășoară în unele zone etnografice și în zilele noastre, la casa mortului,
în nopțile dintre moarte și înmormîntare, alcătuind conținutul prive
ghiului. Aceste jocuri au o origine foarte veche și sîntem îndreptățiți
să credem că în timpuri arhaice priveghiul avea o ținută rituală, care
în decursul veacurilor, odată cu procesul demitizării, și-a pierdut
sensurile, funcția precum și structura care să confere etichetarea
evenimentului în rîndul proceselor rituale. Dacă folosim concep
tul de obicei pentru a defini fenomenul, ne vedem obligați a
menționa că acest termen se poate aplica în sensul că există obiceiul de
a se priveghia, dar în zilele noastre ne este greu a stabili regularități
care normalizează desfășurarea priveghiului. Este adevărat că în unele
localități am întîlnit o anume ordine în desfășurarea jocurilor, care se
mai respectă doar în primele ceasuri ale serii, după care totala libertate
de interpretare și improvizare își are cuvîntul.
Jocurile de priveghi au fost semnalate încă din 1817, de către Vasile
Pop, în lucrarea sa tipărită la Viena1, referitoare la obiceiurile românilor
la înmormîntări. Marian, în cunoscuta sa lucrare2, tratează jocurile de
priveghi într-un capitol aparte, în care descrie un număr însemnat de
jocuri. Dumitru Pop publică în 1968 un studiu referitor la jocurile de
priveghi din zona Văii Gurghiului3.
Cercetările noastre de teren au fost efectuate în satele aparțină
toare comunelor4: Mărișel, Măguri-Răcătău, Rișca, Iara, Ocoliș, Lupșa,
1 Vasile Pop, Disertația inauguralis historico-medico de funeribus plebeis Daco
Romanorum sive hodiernorum Valachorum .... Viena, 1817.
2 S. 1? 1. Marian, Inmormîntarea la români. București, 1892, pp. 192 — 222.
3 Dumitru Pop, Contribuții la studiul jocurilor de priveghi din zona Văii Gurghiului,
în Revista de Etnografie și Folclor, Tom. 13 Nr. 2, 1968, pp 131 — 141.
1 Culegerile de teren din localitatea Intregalde au fost făcute cu Emil Petruțiu, iar în
localitatea Mogoș echipa noastră a fost compusă din I. Sovrea, M. Bocșe, S. Belozerov și
E. Petruțiu.
38 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Bucium, Mogoș, Rîmeț și Intregalde de unde am înregistrat următoarele
jocuri de priveghi:
1. Cris cristei 2. Care vrea să mince miere 3. Vînătorii (cu varian
tele: cu capăii și cînii cu capra) 4. Morarii (sau moara) 5. Călătoarea
6. Mitraliara 7. Palma furată 8. Vină pînză 9. Bîza 10. Calu’ 11. De-a
inelu’ 12. Focu’ (sau jaru’) 13. Porcu’ la îngrășat (cu variantele: șulea
și scroafa) 14. Huițu la grindă 15. Pune ață-n ac 16. De-a vlădica.
17. Limba de clopot 18. Creapă buturi 19. Cu bumbaiu’ 20. Mergem în
America 21. Trandafir 22. De-a muzica 23. Țiganii (cu varianta: nuntă
țigănească) 24. De-a coasa 25. Cu butea 26. Scosu’ vinului din butoaie
27. Popa 28. Capra (a) 29. Capra (b) 30. Spovada 31. Peștii (cu varianta:
cîntăritul peștelui) 32. Sculatu’ mortului 33. Luatu’ cătană 34. Bagă
calu-n grajd (cu variantele: să vedem luna și de-a locomotiva) 35. Giluitu’
(cu varianta: de-a seîndurile) 36. Ursu (a) 37. Ursu (b) 38. Moartea
39. Dracii’ 40. Gheonoaia 41. De-a țapu 42. Moșoip.
Spațiul nu ne îngăduie o descriere a acestor jocuri și, de altfel, nu
o prezentare descriptivă este scopul studiului nostru. Scopul lucrării
noastre este de a încerca o analiză a conotației întregului eveniment
etnografic denumit priveghi, din punctul de vedere al teoriei comuni
cației. în acest cadru de referință spectacolul priveghi este un eveni
ment etnografic, un fapt folcloric sau un eveniment comunicativ.
Descifrarea conotațiilor din realitatea folclorică a evenimentului
comunicativ priveghi trebuie să înceapă de la conotația termenului în
sine, care desemnează fenomenul și care cuprinde toate activitățile des
fășurate în noaptea de priveghi. Termenul desemnează o stare de conștiență, starea de veghe, opusă somnului, care se recomandă în unele
momente ale anului sau ale vieții omului și care formează principiul
perceptibil a întregului eveniment folcloric.
Comunicarea încifrată în priveghi este realizată pe două planuri:
primul, al realității cotidiene din viața socială, iar celălalt plan, este
acela care oglindește credințele străvechi în lumea de „dincolo“, popu
lată de spirite, în pragul căreia a ajuns întreaga comunitate cu ocazia
„trecerii“1 unui membru, respectiv decedatul, pe tărîmul de „dincolo“.
Timpul în care trupul așteaptă înhumarea, conform credințelor, este
gardat do sufletul său care-i dă tîncoale și percepe ceea ce se înrtîmplă
in jur. Duhurile malefice încearcă, în această vreme, luarea în posesie
a corpului, care reprezintă principiul material, la a cărui facere au par
ticipat și ele în zilele genezei. între taberele spiritelor malefice și cele
binevoitoare omului se dau lupte, iar potrivit crezurilor, arma cea mai
eficace în lumea duhurilor, este starea de veghe. Ideea apare și în
basmele fantastice, unde nenorocirile se ivesc cînd paznicii dorm sau
cînd frații eroului nu pot veghia din cauza oboselii. Realitățile fantas
tice din lumea miturilor au putere în anumite ceasuri ale nopții sau
atunci cînd omului îi slăbesc forțele veghei, întoreîndu-se la o treaptă
6 Materialele de teren se găsesc în arhiva Sectorului de etnografie și folclor al Centru
lui de științe sociale-Cluj.
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scăzută de conștientă. Mitologia abundă în exemple care transmit ideea
pierderii puterii în timpul somnului.
Necesitatea unei stări de veghe în pedioada trecerii67 omului, con
trastată cu consecințele somnului, în astfel de prilejuri, alcătuiește, în
cazul evenimentului de care ne ocupăm, paradigma nivelelor de con
știentă din care reies funcțiile evenimentului comunicativ denumit
priveghi, pe cel de al doilea plan de comunicare, amintit mai sus.
COMPONENTELE EVENIMENTULUI COMUNICATIV PRIVEGHI'

1. împrejurări și condiții. Priveghiul se desfășoară în două feluri:
în cazul în care moartea vine ca o eliberare, ca o împlinire, cînd moar
tea este o treaptă firească din viața omului, au loc jocurile de priveghi
care constituie conținutul nopții ele priveghi. în cazul în care mor copii,
tineri sau părinți care lasă copii în urma lor, deci care nu și-au termi
nat obligațiile sociale, priveghiul se desfășoară sub formă de jale, fără
jocuri și fără bună dispoziție. în cazul oamenilor care „și-au trăit
viața“, „și-o mîncat porțîia“, priveghiul este o distracție în care lumea
„moare de ris și nime’ n-are bai de mort, că . . . doamne iiartă-mă omu’
trebe să moară . . .“.
Acest spectacol este întrerupt de scurta slujbă a preotului, după
care totul continuă potrivit tradiției și buna dispoziție este readusă.
Este limpede că religia creștină exprimată prin ritualul cultului ortodox
nu a avut puterea de a rupe vechiul obicei din cadrul ritualului păgîn,
ci mai degrabă, după cum vom vedea, și-a oferit temele sacre liturgice
spre profanizare, care s-au adăugat repertoriului de jocuri improvizate
cu multă dezinvoltură în nopțile de priveghi.
2. Participanții sînt membrii grupului din care a făcut parte dece
datul. în primul rînd sînt rudeniile apropiate sau îndepărtate, vecinii,
prietenii și oricine dorește să participe din sat. Participanții pot fi interpreți sau să formeze auditoriu, aceasta depinzînd de natura jocului
precum și de inițierea acestora în cadrul jocurilor desfășurate. în cazul
priveghiului apare un nou gen de participant, neinițiatul sau novicele,
care învață pe propria-i piele. Fără acești participanți o serie de jocuri
nu s-ar putea desfășura. Este vorba de jocurile care reclamă un neștiu
tor a desnodămintelor pentru a putea fi păcălit. Un novice trecut printr-un priveghi, cu siguranță, nu va mai accepta rolurile de „țap ispă
șitor“ din jocurile care au asemenea modele. Din acest motiv, o serie de
jocuri ca: „bagă calu’ în grajd“ cu variantele, „luatu’ cătană“, „creapă
buturi“, etc. nu se pot realiza dacă între participanți nu se găsește unul
care nu cunoaște jocurile.
6 Vezi : Arnold van Gennep, Les rites de passage, Paris, 1908.
7 Pentru clarificarea termenilor folosiți vezi : D. Hymes, Toward Ethnographies of
Communication : The Analysis of Communicative Events, in Language and Social Context,
Selected Readings edited by Paolo Giglioli, Penguin Books Ltd, London, 1972. pp, 21—44.
Articolul a mai fost publicat in American Anthropologist (vol. 66, 1964, no. 6, partea 2).
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3. Canalele de comunicare și modurile de folosire. Nu cunoaștem un
alt eveniment etnografic în care să se apeleze cu atîta inventivitate la
toate porțile percepției. în cadrul evenimentului priveghi, putem spune
că toate canalele comunicative de care dispune omul sînt folosite:
a) canalul auditiv, cuprinde textele scenetelor învățate sau improvizate;
de asemenea sunetele care au menirea de a crea atmosfera cerută :
clopotul turmei, pocnetul armei, lovirea bardei, despicatul buștenilor,
„foșnetul spiritelor“, a dracului, a morții, etc. b) canalul vizual, include
întreg cineticul priveghiului. Este șirul neîntrerupt de imagini care se
derulează între participant însoțind continuu canalul auditiv și completînd perceperea mesajului. Acest lanț de imagini parodiază cursul
vieții omenești aducîndu-ne aminte de trecerea în revistă a vieții, în
ultimele clipe a muribunzilor, dar, de multe ori într-o manieră grotesică, reducînd astfel acțiunile umane, sacre sau laice, la dimensiunile
vulgarului, într-o manieră care trădează o alungare forțată a fricii și
respectului față de „realitățile suprasensibile“ care populează gîndirea
tradițională. Analiza limbajului vizual necesită cunoașterea puterii ima
ginii în procesul de transmitere a unui mesaj la nivelul subconștien
tului. c) canalul tactil, este folosit într-o mulțime de jocuri cum sînt:
„bîz“, „șulea“, „gheonoaia“, „moara“, „vînătorii“, etc. care sînt adevărați
stimuli pentru păstrarea stării de veghe. Gîndindu-ne că oamenii vin la
nopțile de priveghi după o zi de muncă, ne este ușor să acceptăm că
fără imbolduri, înțelese la modul cel mai concret, priveghiul nu ar putea
fi dus pînă în zori, d) canalul olfactiv și e) canalul gustativ, sînt și ele
solicitate pentru a folosi atmosfera de groază sau neplăcere în cazurile
în care situațiile sau tematica jocului o cere. Astfel, în cadrul jocului
„dracul“, participanții unui priveghi din Mărișel își amintesc scene, de
mai demult, cînd „dracul a sărit de pe furcă pe soba încinsă“ iar cau
ciucul sandalelor a stîrnit un miros atît de greu în cameră încît „a
convins“ pe unii că interpretul este dracul în persoană. De asemenea
în cazul unor jocuri în care, așa cum am mai arătat, novicii sînt țapi
ispășitori, aceștia se trezesc cu cenușă în gură spre marea distracție a
participanților.
4. Codurile care alcătuiesc diferitele sisteme semiotice, realizînd
comunicarea mesajelor într-o continuă împletire de nivele, sînt: codurile
vocale și vizuale cu diviziunile lor: muzical și lingvistic, respectiv, cine
tic și plastic.
Analiza semiotică realizată pe nivelele sintactic, semantic și prag
matic ne-ar putea conduce la adevăratele înțelesuri ale mesajelor trans
mise. Analiza sintactică, adică aceea a relațiilor dintre elementele codului,
este anevoioasă atîta vreme cît elementele structurale nu și-au păstrat
locul în structură, sau unele s-au pierdut. în ultimă analiză, chiar vechea
ordine de desfășurare a jocurilor, credem că reprezenta un cod, care nu
mai poate fi descifrat, datorită pierderii tradiției de înlănțuire. în unele
jocuri, de proveniență foarte veche, se transmite, prin întreaga conotație
tematică, un simbol al unei idei mitologice. Astfel, jocuri ca „moartea“,
„dracul“, sau chiar o serie de jocuri teste, includ pe un alt plan decît
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acela amintit anterior în care testele reprezintă stimuli la veghe, conotații din care reiese funcția apotropaică a priveghiului. Tot aici se în
cadrează codul plastic, care cuprinde întreaga recuzită a priveghiului.
Semnele codurilor se înlănțuiesc și se sincronizează într-o structură
familiară pairtiicipanțitor, cu excepția deselor inovații care alcătuiesc
momentele de surpriză, care, de fapt, sînt așteptate și ele de participanți.
Codurile limbajelor alcătuiesc componenta evenimentului în care au
avut loc, în primul rînd, destructurările, care apoi, au dus la alterări în
toate celelalte componente ale faptului. Pierderea relației dintre semnificant și semnificat, sau distanțarea acestora, a dus la schimbări atît la
nivel sintactic cît și pe cel pragmatic, adică între semnele codului și cei
care le folosesc.
5. Formele mesajelor și genurile. Ritualul din timpuri foarte vechi
are azi forma unui spectacol, iar interpretarea are loc ad libitum, după
o schemă foarte aproximativă. Se folosește un registru verbal de la
simplu morfem și pînă la predici, discursuri, oficieri de ceremonii, etc.
întreg conținutul tematic este îmbrăcat în veșmintele parodiei.
6. Tematica. Viața cotidiană a omului alcătuiește tematica jocurilor
de priveghi. Astfel, ocupațiile zilnice: vînătoarea, cositul, pescuitul, co
merțul, crăpatul buștenilor, giluiitul scîndurilor, etc.; momente impor
tante din viața omului: nuntă, moarte (în cadrul nunții țigănești, în
unele zone apare și tematica nașterii); teme din viața socială: luatu’
cătană, mersul în America (joc apărut la începutul secolului cînd lumea
își încerca norocul în Lumea Nouă); subiecte ale ritualului creștin: spovada, slujba religioasă, etc.; simplu divertisment, cuprinzînd jocuri ca:
bîza, palma furată, inelul etc. cu conotațiile lor amintite.
Și în cadrul jocurilor de priveghi apare legătura atît de des întîlnită
în folclorul românesc dintre moarte și nuntă.
Comunicarea tematicilor din cadrul vieții reale în strînsă împletire
cu imaginile tărîmurilor „de dincolo“, precum și relațiile componentelor
amintite mai sus, conotează funcțiile evenimentului privit ca întreg.
Pe primul plan, acela al vieții reale, evenimentul reprezintă un
prag déstructurât, în care toate modelele comportamentale cunoscute și
respectate de grup în celelalte zile ale vieții sînt desființate și nimeni nu
poate condamna încălcarea habitudinilor de bună cuviință și ale mora
vurilor cunoscute și însușite prin tradiție. Un informator din Lupșa ne
spune: ,,în Lupșia cînd murea cineva se făcea priveghi. Părinții îmi spu
neau: măi băiete, nu te duce la priveghi că acolo se face fel de fel de
scamatorii, care poți să-mi vi cu schinarea ruptă sau cu capu’ spart,,
'acolo nu poți pîrî pe nime că priveghiu n-are lege . . .uit.
Un element al structurii sociale, fostul membru al grupului, adică,
decedatul, prin moartea lui schimbă întreaga formulă organizatorică
socială a colectivității tradiționale, care trece printr-un moment de prag
Inf. Albu Petru, Lupșa, 67 ani.
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în vederea restructurării9. Momentul reprezintă o invazie a tot ceea ce
a fost refulat, o descărcare de energii cenzurate pînă atunci de către
păzitorii pragurilor.
Pe cel de al doilea plan al comunicării, funcția apotropaică a pri
veghiului în sine, ca stare de veghe, este conotată în conținutul eveni
mentului comunicativ, precum și formele de gîndire ale omului arhaic.
Scenele rituale de altă dată, cu scopuri definite, și-au accentuat
anumite intensități, chiar în procesul demitizării, datorită stărilor de
stres, de cele mai multe ori nerecunoscute de către participanți, care de
altfel, explică autocurajul manifestat prin acțiuni care depășesc hotarele
normalului, tocmai din pricina arcului emotiv mult prea întins, care
trimite săgeata fără control.

Tiberiu Graur
VIGIL PLAYS IN THE WESTERN MOUNTAINS

Summary
The author trays a short analysis of the communicative event named

vigil in the ethnographic zone of the Western Mountains. The informa
tion is collected by the author in his fieldwork. The vigils take place
the nights before the burial. When an old man or woman died, the
vigils were very amusement nights with jokes, fanny games and strange
plays, some of them having an archaic magic stratum.
The author establishes the components of the ethnographic event:
1. settings in which this communicative form is permitted, 2. partici
pants, 3. the various channels, and their modes of use, 4, the various
codes shared by various participants, 5. the forms of messages, 6. the
topic and the chainaicter of the event as a whole.

9 Vezi Victor W. T u r n e r, The Ritual Process, Routledge & Kegan Paul 1969,
1 ondon.
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ROLUL INDIVIDULUI ÎN SCHIMBAREA OBICEIURILOR
Cercetarea obiceiurilor populare are ca scop, pe de o parte, cunoaș
terea unor structuri comportamentale arhaice, care au dominat comu
nitățile tradiționale, iar pe de altă parte, descoperirea acelor cauze care
determină schimbări în schemele lor sociale. O serie întreagă de concepte
ca: instituție, convenție, tradiție, moravuri, datini, sînt, în ultima ana
liză, reductibile la acel concept care comportă acțiunea de ,.deprindere
socială“, sau cum preferă antropologii să-1 numească „model comporta
mental“. Din perspectiva etnografiei și a folclorului, acesta ar cores
punde obiceiului. Iată de ce obiceiul a devenit o cheie pentru etnologi,
în cercetarea fenomenelor etnografice și folclorice, atît din punctul de
vedere al conservatorismului tradiției, cît și din acela al dinamicii sociale.
Din mulțimea definițiilor date obiceiului, subliniem atributele care
denotează funcția socială, precum și legătura dintre comunitate și indi
vid. Astfel, Malinowski vede în obicei acțiunea de standardizare a mo
delului comportamental, într-o manieră tradițională. Sapir consideră
obiceiul un concept care se aplică totalității modelelor comportamentale,
transmise prin tradiție și sedimentate în cadrul grupului, față de regis
trul bogat al activităților personale. Desigur, există o vădită deosebire
între obiceiul stabil, bine structurat, al societăților tradiționale, și acela
déstructurât al societăților moderne sau în curs de modernizare.
Pentru indivizii unei societăți tradiționale, obiceiul este o normă
de conduită, o poruncă, un sistem obiectiv dat, care include toate scă
rile de valori cuprinse în sfera sacrului și a profanului. Pentru ei, obi
ceiul este firesc, nimeni nu-i judecă logica și nu o pune la îndoială.
Este cunoscut răspunsul informatorilor la întrebarea ,,De ce faceți așa?
— Pentru că așa am prins din strămoși și așa-i bine“.
Din punct de vedere social, întregul sistem al obiceiurilor se spri
jină pe o scară de valori bine stabilită, iar pentru individ, valabilitatea
acestui sistem axiologic se justifică prin certitudinea că formele în care
el este încorporat sînt cele mai bune și potrivite existenței lui sociale.
In societatea tradițională, membrilor le sînt transmise normele și sehe-
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mele comportamentale și de gîndire, din copilărie. Mai bine zis, întreaga
structură la nivele de gîndire, afect și comportare a mediului în care
un om se naște și apoi își duce existența se însușește odată cu crește
rea și cu învățarea limbii materne. Poziția individului în această struc
tură socială este aceea de perfectă integrare, acceptare, devenind o
verigă în lanțul tradițional al transmiterii.
întreaga schemă concepută de noi, care cuprinde parametri compor
tamentali pe care colectivitatea își desfășoară viața reală, este, de fapt,
un nivel abstract, care se concretizează în cazurile particulare, în eveni
mentele comunității, la nivelul pragmatic, de pe care pornește orice
cercetare științifică. La acest nivel real al evenimentului etnografic,
schemelor tradiționale de obiceiuri li se dă viață. Fiecare membru al
grupului își are rolul bine definit, fie și de simplu participant, în cadrul
faptului folcloric care se desfășoară. Personalitățile talentate sînt interpreții obiceiurilor.
Dar cum orice interpretare presupune amprenta interpretatorului,
și în cazul realizării concrete a obiceiului popular, realizatorii acestor
datini își transmit „propunerile“ lor individuale, exprimate fie în ma
niera de interpretare, fie în subtile schimbări de formulă, care imper
ceptibil duc la schimbări de esență. Aceste propuneri individuale sînt
acceptate sau respinse de colectivitate, iar inovatorul se va pierde în
anonimat în decursul vremii. Acceptarea sau respingerea se face potri
vit celor mai intime disponibilități, determinate de modelele de gîndire
dar în special de cele afective.
în cazul în care o propunere este acceptată și consfințită prin tra
diție, ea urmează a fi „învățată“, „deprinsă“ și de alți membri ai grupu
lui, treaptă care-i conferă gradul de „bun cultural“. Nici o deprindere
nu intră în patrimoniul cultural, respectiv în sfera folclorului, atîta
timp cît ea rămîne o deprindere individuală.
Acest gen die schimbare, în cadrul obiceiului, se realizează, în gene
ral, la nivel estetic, schimbările sînt lente și consecințele se observă
mai tîrziu. Atingerea coordonatelor estetice atrage după sine și schim
bării la nivel semantic, datorită faptului că relațiile originare dintre
semnificant și semnificat sînt necunoscute de interpret.
Această realitate folclorică înfățișată de noi, trebuie înțeleasă ca
stare de fapt, într-o anumită treaptă istorică, în care stabilitatea este
caracteristica definitorie. Este situația perioadei tradiționale, în care
germenii proceselor de aculturație sînt imperceptibili și procesele de
transformare abia sesizabile.
în această situație socială, caracteristică unei anumite dezvoltări
istorice, a vorbi despre rolul individului in schimbarea obiceiurilor pre
supune anume precizări. Individul integrat perfect în grup, are rol de
păstrător, doar în calitatea lui de membru ascultător al agregatului
social, care-și îndeplinește misiunea de transmițător și educator la nivel
familial sau la nivelul grupurilor sociale existente în comunitatea din
care face parte. Colectivitatea are rolul cenzurii propunerilor avansate.
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de către personalitățile pregnante, care pe bună dreptate pot fi numite
individualități. Cenzura nu este un fapt deliberat.
Dezvoltările economico-sociale din cadrul colectivităților rurale au
dus la schimbări și pe planul relațiilor dintre colectivitate și individ.
Tensiunea latentă dintre individ și grup, din societatea tradițională, a
crescut, iar individul ajunge față în față cu grupul ca element contra
dictoriu dialectic. Diferențierile se intensifică, ajungîndu-se la răsturnări
în anumite relații dintre individ și grup. în acest context înțelegem de
ce în ultimele decenii, numărul inovatorilor a crescut, solidaritatea gru
pului față de propunerile inovatorilor slăbește, iar în unele cazuri, indiviziii Introduc fără asentimentul grupului schimbări de structură, fără
a-i interesa dacă grupul va prelua sau nu. O informatoare din Măieruș
afirmă: „Tatăl meu este primul în sat, care la nuntă nu a împușcat
ulcica din cireș, și apoi, lumea s-a lăsat de obiceiul ăsta“. Exemple de
acest gen, de scoateri sau de adăugiri, am putea înșira multe, în vede
rea ilustrării faptului descris. Rămîne un grup conservator, de obicei
alcătuit din vîrstnici, care nu se aventurează în spargerea matricelor
moștenite, dar care nu mai au puterea cenzurii in inovațiile care inva
dează schemele tradiționale.
Disponibilitatea interioară de acceptare a noului sau de încălcare a
normelor sau tabuurilor de odinioară, se naște datorită pierderii unor
crezuri arhaice, potrivit cărora, nerespectarea datinilor atrage nenoro
ciri asupra grupului sau individului. Testarea crezului a dat curajul de
încălcare a schemelor, fapt care, duce la transformarea proceselor rituale
în spectacole, în scenarii goale.
în cadrul colectivităților sătești, în plin proces de transformare,
unde diferențierile se accentuează, sau, unde s-a ajuns la un nivel foarte
înaintat de destructurare a tradiției, se pot distinge două categorii de
păstrători de obiceiuri. Pe de o parte sînt membri pasivi, conservatori,
care au păstrat, în primul rînd, modelele de gîndire, fapt care reclamă
și păstrarea modelelor comportamentale, reduse la nivel personal. Aceș
tia simit ținătorii vechilor datini, neputindu-se încadra in noile formeale vieții, privesc cu nostalgie înapoi, ajungînd în unele cazuri adevărate
relicve folclorice. Ei salvează în personalitățile lor elemente ale unei
vechi culturi colective. Numărul relicvelor folclorice, ca elemente com
ponente în noua structură socială a satului este proporțional cu numă
rul „avansatorilor de propuneri“, din vechea formulă de grup, iar din
punct de vedere funcțional ei reprezintă tendința inversă. Inovatorii de
odinioară proiectau noul, relicvele foclorice de azi îngrijesc vechiul.
Al doilea gen de păstrători, sînt indivizii activi care deliberat doresc
și încearcă să refacă și să introducă vechile forme de obiceiuri. Rea
ducerile pe plan real, se pot îndeplini doar cu asentimentul colectivi
tății. în unele cazuri se observă tendința de revenire și pe dimensiunile
temporale. în localitatea Buru, în cursul acestui an, un vornic tînăr a
propus ca nunta să se țină duminica, așa cum se făcea în urmă cu
20 de ani, și „s-o facem după forma de demult“. Ideea a fost îmbrăți
șată de oamenii din sat.
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Acești indivizi preiau funcția de organizatori ai obiceiurilor reînnoite,
în ultimii ani, pe plan oficial, în cadrul căminelor culturale se orga
nizează numeroase evenimente folclorice, cu scopul readucerii și păs
trării vechilor forme și creării unor prilejuri de conservare ale vechilor
bunuri culturale: zile ale folclorului diferitelor județe, răvășitul oilor,
măsurișul oilor, nedei, etc.
Pentru cercetătorii culturii populare, cunoașterea individualității,
a capacității și a structurilor psihice cărora aparțin, este de o deosebită
importanță. Informatorii care ne furnizează date nu sînt numai surse,
ci în același timp, și obiect de studiu, pentru acela care dorește să
poată folosi corect datele înregistrate, pentru că nu este indiferent dacă
informațiile și opiniile sînt ale unui păstrător activ sau pasiv, sau dacă
sursa noastră a fost odată un inovator sau un conservator.
Atitudinea față de obicei este un indiciu privind stadiul în care in
dividul se găsește. Numai ținînd seama de aceste componente putem
înțelege deosebirile dintre generații în procesul transmiterii și al con
servării vechilor forme ale vieții tradiționale și putem prevedea direc
țiile de dezvoltare.
în încheiere vom contura cîteva aspecte teoretice și metodologice
ale cercetării concrete asupra rolului individualității în cadrul obiceiu
rilor, menite să garanteze justețea și caracterul științific al cercetării.
Trebuie pornit de la ideea unității dintre colectivitate și individ apoi să
se precizeze locul individului în cadrul grupului social din care face
parte, adică nivelul de integrare a individului în colectivitate. Tre
buie stabilit raportul dintre individ și patrimoniul de tradiții al colec
tivității. De asemenea este necesar a se avea în vedere procesul de ri
dicare a individului respectiv deasupra grupului, precum și motivele eco
nomice, sociale și psihologice care determină proeminența lui în cadrul
grupului. în sfîrșit, în studierea individualității trebuie să căutăm modul
în care individul realizează destructurarea schemelor tradiționale, adică
modul său propriu de interpretare și creație prin care afectează patri
moniul tradițional.

Gabriella Vöö
THE ROLE OF THE INDIVIDUAL IN THE CHANGING OF CUSTOMS
Summary

On the base of her fieldwork, the author shows the role of the indi
vidual in the changing of the folk customs. She analyses the reasons
what for the old customs are lost or many of them are changed taking
new forms.
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OBICEIUL POVESTITULUI ȘI TRANSMITEREA BASMULUI
Pare paradoxal că strînsa și indiscutabila corelație între basm
(ca operă literară) și colectivul — respectiv individul creator s-a în
țeles prea tîrziu, abia în ultimele decenii, cînd basmul abia mai supra
viețuiește și începe să devină tot mai mult un gen dat uitării.
Această neînțelegere a esenței basmului se datorește în mare mă
sură faptului că pionierii basmologiei, frații Grimm, îl găseau deja pe
calea degradării, refugiat mai mult sau mai puțin printre copii1. Acest
basm, deja în degradare, nu este identic cu acela pe care noi, în estul
Europei, îl mai găsim la colectivitățile mai arhaice unde basmul nu nu
mai că supraviețuiește, dar chiar este încă în floare.
Are vreo importanță oare faptul că un basm este cules de pe bu
zele unui informator, care de bine, de rău îl memorizase — însă acesta
nu mai este cunoscut sau povestit de un colectiv — sau că el a fost cules
din mijlocul unui colectiv de pe buzele unui povestitor consacrat al co
lectivității?
Textele autentice culese pe benzi de magnetofon în ultimele decenii,
prezentînd starea basmului într-un fel sau în altul din cele mai sus ară
tate, sînt mărturii în privința deosebirilor esențiale între basmele care
au avut o soartă atît de diferită2.
Așa bunăoară basmul cules de la un simplu informator este numai
o memorizare sărăcăcioasă a unor elemente esențiale cu o structură sim
plă și lipsită de pulsul vieții deoarece acesta nu mai exprimă o necesitate
vie a unui colectiv întreg.
1 Acest fapt a contribuit printre altele și la apariția „metodei greșite” a pionerilor basmologiei care — vrînd să facă reconstituirea celei mai frumoase și presupuse forme străvechi —
au ajuns la basmul cult „Buchmärchen”. Despre aceasta relatează pe larg Giuseppe Cocchiara
în lucrarea Az eurôpai folklor tôrténete, Budapest, 1962.
2 Bste vorba de acele mii de texte autentice românești și maghiare înregistrate pe
benzi de magnetofon care se află la arhiva Sectorului de etnografie și folclor, Centrul de Științe
sociale. Analiza basmelor sus amintite confirmă pe deplin afirmația noastră. De aceea se
solicită o culegere modernă, exigentă cu toată „biografia” piesei respective (Ovidiu Bîrlea).
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în schimb, basmul care trăiește în mijlocul unui colectiv, se distinge
printr-o povestire vie, în care pulsează viața. Schema tradițională îmbra
că „mușchi" și „vine“ (Ortutay Gyula). Basmul devine un „pretext“"
prin care povestitorul (reprezentant al colectivului) poate prezenta mesa
jul viu al prezentului și al contemporaneității, basmul devine astfel nu
numai un depozitar al unor elemente arhaice sau o amintire a trecutu
lui3, ci un organ viu, în care elementele ancestrale primesc noi semni
ficații in acțiunile eroilor, noi și moi imbolduri și mobile, iar struc-tura
devine „stufoasă“4, căci colectivul ca și povestitorul, mai posedă un te
zaur impresionant de motive, episoade, care prin povestiri repetate se
combină în mod infinit, uneori inconștient, iar alteori conștient—acesta
fiind un semn al vieții și al dezvoltării.
Am schițat mai sus unele trăsături care sînt caracteristice basmului,
care reprezintă un povestit viu. Dar acest lucru nu înseamnă că basmele
nu prezintă și ele anumite diferențieri și nuanțări în urma faptului că
acele colectivități care-1 cultivă se deosebesc între ele ca factorii care ge
nerează basmul de totdeauna, cum sînt: o mentalitate relativ arhaică,
o necesitate vie pentru basim, însăși componența diferită a colectivului.
Toate acestea au repercusiuni asupra formării basmului.
Iată de exemplu caracteristicile unui tezaur bogat de basme (peste
400 de piese din Valea Gurghiului culese de un colectiv de cercetători
din Sectorul de Etnografie și Folclor între anii 1965—1970): „Creațiilepovestitorilor (. . .) sînt de regulă de mare întindere. Tendința de nuvelizare a basmului din satele văii Gurghiului . . . este cu mult mai
accentuată decît în trecut, datorită condițiilor de viață specifice epocii
noastre . . .“5.
în cadrul restrîns al lucrării de față nu avem posibilitatea să ana
lizăm — cum mutațiile survenite în factorii sus amintiți schimbă și struc
tura colectivității, cum anume o mentalitate arhaică poate să prezinte
nuanțări diferite, un stadiu diferit sau o atitudine deosebită (și raport
deosebit) în ceea ce privește dinamismul, tradiția și inovația, ori progre
sul și tradiția. Gradul de izolare a colectivității de oraș și de rezultatele
progresului pot prezenta iarăși diferite nuanțări: însăși necesitatea basmu
lui depinde de prezența sau absența altor surse de cultură spirituală
cum ar fi cartea, radioul, cinematograful, televizorul și altele. Chiar și
gradul de necesitate față de povestit poate fi deosebit de la un colectiv
’Dumitru PopșiOlga N a g y, Arta povestitului și vîrsta povestitorilor, în
Revista de etn. și folclor, 1969. Tom. 14, nr. 4, pct. 265.
4 Despre „stufozitate” și un povestit aproape nuvelistic, vezi Ovidiu Bîrlea,
Poveștile lui Ion Creangă, București, 1967 și Antologie de proză populară epică, București,
1966, vol. I. p. 72 unde O. Bîrlea vorbește despre „combinarea neașteptată a tipurilor” ca
despre „un fenomen viu contemporan” în povestitul românesc. Dar această considerație este
valabilă pentru orice povestit viu.
5 Vezi și D i n d a D e g h, Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft, Berlin, 1962. Autoa
rea amintește despre povestitoarea Palko Jânosné care era talentată în zugrăvirea suferințe
lor femeiești. La fel și în cazul povestitoarei Filep Clara din Sic care preferă temele ce zugră
veau situația dezavantajată a femeilor față de bărbați (vezi Olga Nagy, Lüdérc Sôgor, Bukarest,
1969, p. 259)
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la altul. Dar pe lîngă acestea, chiar în cadrul unei mentalități asemănă
toare sau chiar identice (dacă prin absurd am putea concepe acest lucru),
colectivele de povestitori au altă necesitate sufletească dacă sînt copii sau
sînt maturi, dacă sînt bărbați sau femei. Așa bunăoară se știe că colec
tivele de femei în șezători preferă basmele cu o anumită temă, de exem
plu: se complac în zugrăvirea sorții femeilor, a sentimentelor eroilor de
basm; păstrează cu predilecție elementul miraculos ș.a.m.d. Tot așa în
mijlocul colectivelor de pe munte compuse în exclusivitate din bărbați,
basmul devine o istorisire mai verosimilă, mai rațională, elementele mi
raculoase sînt ori depășite, eliminate, ori „explicate“; basmele lor pre
zintă o preferință pentru amănunte verosimile, un viu interes pentru
ceea ce se întîmplă în lumea largă ș.a.m.d.6.
Iată cum soarta basmului depinde de foarte mulți factori și cum
basmele, în cadrul povestitului viu, se formează astfel după virată, după
sex, după grad de arhaism etc.
Fiind atît de mulți factori, soarta basmului depinde de combinațiile
diferite ale mai multora dintre aceștia. în cadrul acestei lucrări mă mul
țumesc să tratez diferite structuri de colectivități (respectiv consecința
asupra formării basmului) după un singur criteriu, anume după gradul de
mentalitate (mai arhaică sau mai evoluată). Pentru acest scop voi analiza
trei structuri de colectivități și formarea basmelor în mijlocul lor.
în comuna Band (județul Muireș), Mena (județul Gliuj) se găsesc grupuri
cu o mentalitate mai arhaică, în consecință și basme care ne sugerează
o fază anterioară evoluției basmelor europene, respectiv române și ma
ghiare. în aceste așezări am găsit un viu interes pentru basme. Toată
lumea știe, toată lumea ascultă basme și toată lumea putea să povestească
basme. Basmul este considerat un bun comun, așa cum este considerat
și cîntecul și dansul încă și astăzi. Tineri și bătrîni, bărbați și femei,
obișnuiesc în mod regulat să povestească.
Se povesteau foarte multe teme dar n-a apărut încă preferința
pentru anumite teme și nu s-a dezvoltat nici gustul pentru o narațiune
aleasă. Nu se face mare deosebire între povestirea unora și a altora deși
unii s-au remarcat a fi buni povestitori.
Aceste basme conțin încă elemente magice în forma lor rudimentară
ca acel „fantastic mitic“ cum îl numește Meletyinszkij7 și care nu a deve
nit încă „fantastic de basm“ deoarece elementele magice sînt concepute
nu ca o ficțiune, ci ca „adevărate“, reale, asemenea elementelor mira
culoase din legende sau din povestiri așa zise „superstițioase“. Sînt totuși
basme deoarece ele prezintă un erou și un erou învingător, criteriu esen
țial pentru definirea unui basm. Deci criteriul după care Lutz Rörich
deosebește un basm de alte genuri — adică acea „fabula incredibilis“8 —
6 Vezi Olga Nagy, Concretizări de timp și spațiu în basmele din Valea Gurghiului, în
Rev. de etnografie și folclor, Tom. 13, nr. 5.
7 Vezi Meletyinszkij, J. M., Az epikus koltészet, în Folcloristica.
8 Bibliografia acestei teme, vezi la cartea de căpetenie a lui Lutz Rörich, Märchen
und Wirklichkeit, Wiesbaden, 1964 ; mai vezi și Arnold van der Gennep, La formation des
légendes, Paris, 1920.
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nu este universal valabil și nu la toate grupurile. La fel nu este valabil
nici pentru popoarele primitive la care, după cum s-a arătat de mai
multe ori, basmul este un amestec de mit, legendă și povestiri „adevă
rate“.
în aceste grupuri de povestitori nu s-a pierdut încă corelația strinsă
dintre credințele populare și elementele de basm, spre deosebire de
situația prezentă în general în Europa, lucru confirmat și de Ortutay
Gyula8
9. Corelația este atît de strînsă, încît dacă se întreabă despre pro
veniența unei figuri mitice sau a unei credinți populare, răspunsul nu
poate fi decît: totdeauna din basme, ca izvorul cel mai sigur și unic,
Aceste stări de fapte erau valabile încă în secolul trecut și pentru bas
mele române și pentru cele maghiare.
Aceste basme pot fi considerate mai arhaice și — după cum le ca
racterizează foarte adecvat Meletyinszkij — ele se remarcă printr-un
stil mai puțin format și cizelat, precum și prin puține formule tradi
ționale sau prin elemente descriptive sărăcăcioase. Basmul este nu
mai un șir de evenimente cu o schemă rudimentară și cu pretenții sti
listice de asemenea rudimentare. Subiectul nu prezintă încă o categorie
estetică10.
Altfel se prezintă situația basmelor la grupurile mai evoluate. în
comuna Sîncraiu, județul Mureș, și în diferite părți din Ho dac, am gă
sit un povestit deosebit de viu: toată lumea știa basme pe dinafară dar
nu aveau îndrăzneala să le și povestească deoarece în colectiv s-a for
mat deja preferința pentru o narațiune frumoasă, deosebită, aleasă, și
nu expusă de orișicine, ci de către povestitorul preferat. în Sîncraiu de
exemplu povestitul era privilegiul unuia care „moștenea“ basmele de la
tată, respectiv de la bunic. încă trăiau cei bătrîni care ascultau poveș
tile povestitorului de azi reamintindu-și din copilărie același basm spus
de bunic. Povestitorul era numit „rege al basmului“, ca și tatăl și bu
nicul său.
Ce consecințe are asupra formării basmului o mentalitate încă tot
arhaică, dar care a prins deja gustul frumosului — și nu oricum — ci
în felul lui special? „Frumosul“ era în accepțiunea lor egal cu cel care
rămîne fidel față de tradiție. Povestirea nepotului trebuie să fie deci
fidelă față de cea auzită de la tatăl său, respectiv de la bunic. Colec
tivul veghea sever asupra acestei fidelități. Povestitorul, ca și auditorii,
aveau „teorii“ foarte precise asupra a ceea ce este o poveste frumoasă:
aceea care este spusă la fel cum s-a auzit și care nu adaugă vre-un ele
ment nou dar nici nu pierde vre-un amănunt din textul tradițional.
Basmul este ca un „catechism“ — mărturisea Puci Joska, „regele bas
mului“ — nu se adaugă la el și nici nu se ia de la el. Colectivul nu
concepea „varianta“.
8 Vezi Ortutay Gyula, Halhatatlan népkôltészet, Budapest, 1966. Vorbind despre
diferite colecții de basme ale diferitelor popoare neeuropene, semi-civilizate sau chiar primitive,
face această constatare generală în repetate rînduri.
10 Meletyinszkij, ibidem, p. 29.
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Asemănător se prezintă situația în unele părți ale satului Ho-diac.
Basmele românești culese de aici, mai ales de la povestitorul lor „con
sacrat“ — Ion. Tătara, de 44 de ani — se distingeau printr-o narațiune
aleasă, foarte cizelată. Structura, deși nu era simplă, era foarte -echili
brată. Motivele, episoadele se încadrau, avînd .rolul bine definit în struc
tură. Acest lucru se datora faptului că povestitorul Ion Tătara repovestea
basmele învățate de la tatăl său, la fel de bun povestitor, cu -o fidelitate
aproape „evlavioasă“. Povestitorul nostru ascultînd un alt povestitor —
(Tinea Gheorghe, reprezentantul unui stil diferit, -din altă parte a satului)
— era foarte nemulțumit de povestirile acestuia. El avea o -concepție bine
formată despre ceea ce este un basm frumos povestit. După părerea sa nu
se pot face combinări din diferite basme, deoarece acest lucru se re
simte în faptul că părțile componente nu pot s-ă formeze un -tot armonios.
După părerea lui și a auditoriului, în basm nu se pot introduce elemen
tele noi ale contemporaneității cum ar fi de exemplu, „mașini“, „avion“,
„restaurant“ etc., deoarece basmul oglindește trecutul și nu prezentul.
Basmul este o pildă pentru generațiile de azi, despre vitejia unor eroi
din trecutul îndepărtat. Toate tendințele de actualizare sînt deci false
și comdanabile căci falsifică trecutul.
Aceste două grupuri prezentau o atitudine tradițională, arhaică. Altfel
se prezintă situația în cazul unor colective de pe munte, cum sînt tăie
torii de lemne care au o mentalitate relativ mai evoluată. Ceea ce este
hotărîtor aici, în formarea basmelor, este faptul că auditorii și povesti
torii se recrutează din diferite sate, din diferite naționalități și pre
zintă diferite stiluri. Un stil unic se formează doar aici la munte.
Cum se formează stilul de basm datorită acestui grup de ascultători?
Acești ascultători sînt mai mult sau mai puțin știutori de carte iar
cînd pot, frecventează cinematograful și ascultă radio. Preferința lor
cea mai importantă este să asculte basme cît mai interesante, cît mai
lungi și cît mai pline de aventuri. Această preferință nu numai că per
mite, ba chiar îi obligă pe povestitori să introducă fel de fel de inovații
— fiecare după talentul său, spiritul combativ și bogăția tezaurului
motivistic — astfel că basmele de aici prezintă o structură foarte „stu
foasă“. (Povestitorii „consacrați“ de multe ori se lăudau că la ei o sin
gură povestire durează o seară întreagă. Intr-adevăr am înregistrat bas
me de o oră și chiar de 2 ore pe benzi de magnetofon).
In lucrarea prezentă nu am posibilitatea de a da măcar o vagă ima
gine despre multiplele posibilități ale povestitorilor talentați și înzes
trați cu puterea combinativă deosebită de a „lungi“' basmul, de a-1 face
mai „interesant“ și mai „plin de aventuri“. Mă mulțumesc doar să su
gerez cîteva dintre aceste „inovații“ privind schimbările structurilor.
Astfel povestitorul poate „lungi“ basmul prin adăugarea diferitelor epi
soade sau motivelor asemănătoare în cadrul unui singur tip fără ca aces
ta să se schimbe „cantitativ“, fără ca tema inițială să se altereze. Astfel,
de exemplu, în cadrul tipului ATh. 707 — Copiii cu păr de aur — poves
titorii pot mări considerabil faptele și aventurile lor în cadrul intrigii
de bază, fără ca tipul să se schimbe.
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Mai complicat poate deveni însă basmul atunci cînd povestitorii
cu un spirit combinativ mai îndrăzneț intercalează episoade și motive
străine (într-un mod personal și neobișnuit) în cadrul unui tip, ba chiar
amestecă diferite episoade și diferite motive din tipuri străine într-un
fel atît de original, încît apare un „tip nou“, sau chiar — după o ex
presie deja consacrată — „o invariantă“11.
Preferința ascultătorilor pentru o povestire cît mai „verosimilă“ face
ca povestitorul să încerce să evite în fel și chip elementul miraculos.
Astfel acesta poate fi eliminat și înlocuit totodată (unde subiectul per
mite acest lucru) cu elemente din viața reală. Altă dată, unde acest
lucru nu este posibil, povestitorul trece foarte repede peste el și, pentru a
„diminua“ efectul, dă multe amănunte din realitate. Altădată încearcă
să „explice“ elementul miraculos. Așa, de exemplu: cum a putut fi
adus la viață eroul tăiat în bucăți, și acest lucru îl explică prin faptul
că eroina, „năzdrăvana“ era și „medic specialist“ renumit — un fel de
chirurg — care „opera“ în sala de operație. Iar eroii, se duceau pe tărîmul celălalt prin buricul pămîntului, prin scripete. Povestitorul descrie
amănunțit „funcționarea“ acestuia în termeni cît mai moderni12. Aceste
anacronisme, ale elementelor miraculoase, combinate cu cele mei moderne
sînt urmări ale schimbărilor survenite în conștiința colectivităților iar
rezultatul acestora este formarea diferitelor „stiluri“ de povestiri. Astfel,
pe culmile Munților Gurghiului, în cabanele munciitoriilor forestieri,
s-au format în urma acestei obișnuințe mulți povestitori talentați, care
au făcut „școala“, care au dus basmele jos în vale prin eli înșiși sau prin
„discipolii“ lor, ilustrînd prin aceasta corelația strînsă care exista între
un obicei viu și între transmiterea într-un fel sau altul a basmului, res
pectiv în formarea diferitelor stiluri de povestiri. Bine înțeles, formarea
într-un fel sau altul a basmelor depindea în primul rînd de mentalita
tea colectivului mai arhaic, ori relativ mai evoluat. Aceasta are reper
cusiuni asupra formării unui stil sau altul deoarece un colectiv mai
arhaic este și mai păstrător, mai conservator, fapt care frînează într-un
fel imaginația povestitorului, pe cînd colectivele mai evoluate, cum sînt
cele ale muncitorilor forestieri din Valea Gurghiului, dau posibilitatea
povestitorului să-și folosească liber fantezia și spiritul creator.
Este drept că rezultatul acestei prea mari „libertăți“, este basmul
care tinde tot mai mult spre o povestire mai realistă, spre un „gen“
aparent nou: „nuvela“ populară. Dar dacă ne gîndim că basmul a evoluat
din primele începuturi și evoluția nu a încetat niciodată, atunci acestea
le considerăm basme ale zilelor „contemporaneității“.
Nu știm ce soartă vor avea aceste basme. Un lucru însă este cert:
basmele vor exista cît timp există obiceiul povestitului, cît timp există
11 Despre problema varianței, respectiv ,,invarianței” mai pe larg expusă, vezi în lucra
rea lui Ortutay Gyula, Varions, invariâns, affinităs, în Tdrsadalom-Törteneti Tudomdnyok
Osztdlydnak Kbzleményei, Vol. IX, nr. 3 — 4.
12 Lutz Rörich, o.c., 191, unde vorbește despre infiltrarea elementelor moderne în
basm. V., de asemenea. Dumitru Pop și Olga Nagy, o.c., 265.
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o necesitate spirituală pentru ascultatul basmelor. S-ar putea vorbi foar
te multe despre multiplicitatea factorilor care influențează formarea
basmului și transmiterea oralității. In cadrul acestei restrînse lucrări
însă ne-iam angajat numai a atrage atenția asupra corelației între basm
ca produs artistic și colectivul creator în cadrul unui obicei viu.

Olga Nagy
DER ERZÄHLBRAUCH UND DIE WEITERGABE DES MÄRCHENS

Auszug
Von eigenen Forschungen innerhalb verschiedener Gruppen von
Rumänien und Ungarn der Gemeinden Band, Sinoraiu, Hodac (Kreis
Mureș) und Mera (Kreis Cluj) — 1965—1972 — ausgehend, analysiert
die Verf. das Erzählphänomen, die Gestaltung des Märchens in desseb
Zusammenspiel mit der unterschiedlichen Mentalität den angeführten
Gruppen.
So wiesen Gruppen mit archaischer Mentalität (z. B. Band), wo
das Märchen noch „Allgemeingut“ ist und von jedem erzählt wird,
weniger kristallisierte Strukturen auf, die von magischen und Sa
gelementen usw. durschsetzt sind. Es fällt eine gewisse Ähnlichkeit die
ser Märchen mit jenen der Naturvölker auf.
In Hodac und Sincraiu nimmt das Erzählen in rumänischer und
in ungarischer Sprache andere Gestalt an. Hier ist es die „Aufgabe“ ei
nes „bewährten“, begabten Erzählers, den die Kollektivität als solchen
anerkennt. Das Märchen erscheint in der Gestaltung dieses Erzählers
dann mit einer ausgewogenen Struktur, denn die Gemeinschaft „wacht“
über die Art und Weise des Erzählens. Das „Schöne“ ist hier gleich mit
„Authentizität, mit „Treue“ dem gegenüber, was die Gemeinschaft von
seinen Vorgängern her kennt. Auf diese Weise werden auch gewagte,
unbekannte Kombinationen nicht akzeptiert, ebensowenig Neuerungen
anderer Art.
Ein besonderer Stil bildete sich bei den Holzarbeitergruppen in den
Gurghiu—Bergen aus. Eine fortgeschrittenere, u.a. von Massenmedien
— Kino, Radio, TV —, doch auch durch Lektüre geprägte Mentalität
bedingte bei dieser Gruppe eine andere Auffassung vom Schönen, das
hier nämlich durch Werte wie interessant, farbenfroh, möglichst neu
usw. umrissen werden kann. Das Märchen muss möglichst „wahr
scheinlich“ sein, es soll die Gegenwart nach Möglichkeit widerspigeln.
Dieser kollektive Geschmack verpflichtet den Erzähler zu immer neuen
Kombinationen und Kontaminationen der Strukturen, um auf diese Weise
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das Märchen spannend zu verlängern. Das Phantastische des Märchens
wird durch einen vom Erzähler nicht wahrgenommenen Anachronismus
„erklärt“ „technisiert“, „begründet“ ober aber wird es eliminiert. Ver
schiedene Neuerungen dieser Art, im Zeichen des neuen Geschmacks und
der gewandelten Mentalität vorgenommen, haben die Novellisierung, die
Aktualisierung des zeitgenössischen Märchens zur Folge.
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ATITUDINEA ANTIHABSBURGICĂ
A MASELOR ROMÂNEȘTI TRANSILVĂNENE,
REFLECTATĂ ÎN CÎNTECELE DE CĂTĂNIE ȘI DE RĂZBOI
Măcinată de adinei și puternice contradicții, monarhia austro-ungară intră, în primii ani ai sec. XX, în ultima perioadă a existenței sale.
Conglomerat statal hibrid, în care conviețuiau popoare cu tradiții is
torice și origini diferite, acest organism artificial era, pe drept cuvînt,
supranumit închisoarea popoarelor. Datorită tocmai lipsei intereselor
comune pentru diferiți factori componenți, statul se putea menține nu
mai printr-o puternică și bine organizată administrație, printr-o nu
meroasă și brutal instruită forță militară și jandarmerească, menite
a reprima cu promptitudine orice încercare de manifestare a tendin
țelor de libertate socială și națională a diferitelor popoare din imperiu.
Stat aristocratic, lipsit de o bază de masă, monarhia se sprijinea
— după cum subliniază istoricul austriac Adolf Fischof — pe patru
forțe de susținere și anume: „o armată mergîndă de soldați, o armată
șezîndă de funcționari, o armată îngenunchiată de popi și o armată
tîrîtoare de denunțători“1.
Din încleștarea de forțe a primului război mondial, sub puterni
cele lovituri ale luptei revoluționare a popoarelor — a maselor mun
citoare, a naționalităților asuprite — conglomeratul statal al habsburgilor va ieși destrămat.
Vinovate de declanșarea războiului se făceau, alături de burghezia
tuturor puterilor imperialiste și clasele dominante austro-ungare, care
au fost împinse în război nu numai de tendința de extindere teritorială
spre sud-estul Europei ci și din dorința de a distrage atenția popoa
relor din monarhie de la adevărata lor situație și aceasta, în scopul
frînării valului crescînd al mișcărilor revoluționare ale clasei munci1 M. Constantin eseu, L. B any ai, V. Curticăpeanu, C. Gö 1 n e r,
C. Nuțu, Cu privire la problema națională în Austro-Ungaria (1900—1918), în Destrămarea
monarhiei austro-ungare 1900—1918, București, 1964, p. 94.
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toare și ale țărănimii, precum și a mișcării de eliberare națională a
popoarelor oprimate.
Desfășurarea evenimentelor de pe fronturile de luptă nu au adus
însă împlinirea acestor dorințe, armata imperială suferind eșecuri în
Serbia și Galiția.
Parte componentă a imperiului, Transilvania, anexată Ungariei în
urma nepopularului pact dualist din 1867, a fost nevoită să-și aducă
partea sa de contribuție la purtarea războiului. Potrivit unei statistici
alcătuite din inițiativa Astrei imediat după încheierea primului răz
boi mondial, aproape o jumătate de milion de români transilvăneni
și bănățeni au luat parte la război. Și din totalul de 489.544 participanți, numai 343.387 au rămas valizi după terminarea operațiunilor.
Restul au murit pe front sau în închisori, de pe urma rănilor primite,
în deportare sau, au fost dați dispăruți. Unii au revenit acasă invalizi,
inapți pentru muncă2. De pe urma celor morți sau dispăruți au rămas
peste 100.000 de văduve și orfani de război34
.
în condițiile desfășurării războiului, la luptele sociale și națio
nale din interior, purtate de masele de muncitori și țărani și de bur
ghezia națională (meseriași, negustori, intelectuali), se adaugă și ma
nifestările nemulțumirii soldatilor din armata austro-ungară.
După intrarea în Transilvania a trupelor române au avut loc aici
manifestări de simpatie din partea locuitorilor. încă în luna septem
brie 1916 are loc procesul împotriva a 257 români — țărani și inte
lectuali — acuzați de agitații și înaltă trădare’. Numărul celor in
ternați în decursul întregului război a fost însă cu mult mai mare,
iar odată cu retragerea armatelor române din Transilvania — pentru
trecerea lor pe frontul din Balcani, nu puțini au fost aceia care au
părăsit locurile natale, plecînd împreună cu armata5. Neîndoielnic că
unul din principalele motive ale acestei plecări trebuie căutat în dorința
de a lupta, alături de românii din „țară“, pentru eliberarea Transil
vaniei de sub dominația austro-ungară.
în aceeași perioadă se intensifică și dezertările, ajungînd, în Tran
silvania, la cca. 80.000 de cazuri — ceea ce reprezintă aproape a șa
sea parte din totalul românilor transilvăneni înrolați în armata habsburgică.
Aceste frărnintări, cu diversele lor aspecte, au preocupat intens
și profund masele românești, ele găsindu-și adeseori expresia în creații
populare de o puternică veridicitate și de o impresionantă forță de
expresie.
Scopul lucrării de față este tocmai acela de a evidenția unele din
producțiile populare a căror tematică este legată de „cătănie“ și de
2 T. V. Păcățianu, Jertfele românilor din Ardeal, Banat, Crișana, Sătmar și Mara
mureș, aduse în războiul mondial din anii 191918, Sibiu, 1923, p. 20 — 21.
3 Ibidem.
4 Din istoria Transilvaniei, ed. Il-a, București, 1963, vol. II, p. 385.
6 Ibidem.
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„război“. Deși în mare parte materialul pe care ne bazăm este luat
din colecții publicate de folclor transilvănean, socotim că gruparea
într-o singură lucrare a celor mai reprezentative creații populare pe
această temă, nu este lipsită de interes.
*
*
*

Recrutarea, și mai ales felul cum se făcea aceasta, era una din
multele aspecte inumane ale politicii claselor conducătoare — fie ele
din Transilvania, din România sau din alte părți. Sistemul prinderii
cu arcanul a feciorilor și luarea lor forțată din sate, durata nedeter
minată a serviciului militar pînă la Ferdinad I (1835—1848), fixarea
ei la 14 iar apoi la 8 ani prin legea de recrutare din 1847, care pre
vedea printre altele și posibilitatea de a da „om în loc“, precum și
convingerea ostașilor astfel recrutați că nu slujesc cu nimic intere
sele neamului lor, făceau din militărie o instituție urîtă și deci ne
populară. Nu este deci de mirare că flăcăii români fugeau de cei însăr
cinați cu recrutarea. Dar trebuie să menționăm și faptul că în momentele
din istoria Transilvaniei care au trezit speranțe de mai bine, românii
au știut să răspundă de bună voie chemării la arme. Așa a fost în
1848—49, sau în primii ani care au urmat emiterii diplomei imperiale
din 20 octombrie 1860, care dădea românilor speranța unei viitoare
îmbunătățiri a situației lor6. Grăitoare în acest sens sînt următoarele
versuri.

„Haideți frați să tragem sorți
Că nu ne duce ca pe hoți
Cu funii legați în spate
Prin orașe și prin sate.
Nu ne mai duc ca pe boi
Măcelarii dinapoi;
Ci noi mergem din iubire
Pentru a patriei fericire.
Fraților, de azi noi toți
Sintern fii și patrioți.
Patria dar, cînd poftește
Noi sărim toți vitejește.
Mergem scumpilor mei soți
Colo la oala cu sorți

Tragem ale noastre nume
Să fim bravi ostași în lume!
Patria s-o apărăm
De mai mari să ascultăm;
Vie apoi orice fur tune
Că românul le supune.
Mamă nu plînge de loc
Că de-oi merge și în foc
Vor simți cumplit păgînii
C-au a face cu românii!
De nu m-aș face soldat
Tata n-ar fi apărat,
Holdele i-ar fi călcate
De dușmani și de-a lor gloate!“7

Dar speranțele pe care românii și le-au pus în diploma sus amintită
au fost departe de a fi realizate. Deși s-a deschis o dietă a Transilvaniei
cu majoritate românească — de altfel singura de acest fel din istoria
• G. Barițiu, Recrutația cu referință la românii transilvani, în Gazeta Transilvaniei
nr. 75, din 22 sept. 1862, p. 297.
7 Gazeta Transilvaniei nr. 75, din 22 sept., p. 2981. Dăm integral această poezie, ea
nefiind publicată, după știința noastră, în colecțiile de folclor transilvănean.
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sa —■ care a ființat la Sibiu in 1863—64 și deși această dietă a promul
gat unele legi de mult așteptate de români — recunoașterea națiunii
române, a limbii și a confesiunilor sale — conjunctura evenimentelor
externe și interne a determinat Curtea din Viena să se orienteze spre
conciliere cu clasele dominante maghiare, sacrificînd interesele celorlalte
națiuni din imperiu, printre care și ale românilor. Legile dietei din Sibiu
sînt anulate, iar situația românilor continuă să rămînă nerezolvată.
Semnarea pactului dualist din 1867 consfințește această nouă orientare
în politica Vienei, orientare care nu va lua sfîrșit decît odată cu im
periul însuși.
Din această cauză, folclorul transilvănean cuprinde accente de mînie atunci cînd este vorba de serviciul militar, de „cătănie“ în slujba
împăratului :
„Cine-o făcut cătănia
Sfe-1 mănînce sărăcia.
Calul lui să nu se-nheme
La dușmani să tae lemne,

Vaca lui să nu se mulgă.
La dușmani să fie slugă,
Urma mea să mi-o ajungă . . ,“8

Cuprinzînd în termenul de „neamț“ întreaga ierarhie statală — res
ponsabilă de recrutarea sa forțată — flăcăul se adresează acestuia blestemînd totodată pe cel care a aplicat dispozițiile sale — pe birău:

„Neamțule, cînd m-ai luat
Nu știu mort ai fost, o beat
Ori birău te-o-nghitat.
De te-o-nghitat birău
Ardă-i casa și grajdu!

Pe unde i-o fost casa
Tragă brazdă cu coasa;
Pe unde i-o fost grajdu
Tragă brazda cu plugu!“9

„Bătute-ar crucea de neamț
De tînăr m-ai pus în lanț
Tinerel fără mustață
îmi puseși cătuși de brațe,

îmi puseși ranița-n spate;
Cu curele-ngreunate
Peste piept și peste spate
M-ai trimis întins la moarte“10.

Sau:

Și cu același amar:
Da mă scoți cînd îs voinic!
„Bată-te crucea, birău,
Nu m-ai scos copil scăldat,
Mult ți-ai bătut capul tău
Da mă scoți cînd îs bărbat!“11
Să mă scoți din satul meu!
Nu m-ai scos cînd am fost mic,

Plecarea la oaste era însoțită, întotdeauna, de mîhnirea și plînsul
femeilor din sat, mame, neveste, surori.
8 Flori alese din poezia populară. Antologia poeziei lirice. București, 1960, p. 152. în tran
scrierea versurilor populare vom păstra ortografia textelor édité.
’ Folclor din Transilvania. București, 1962, vol. I, p. 450.
10 Flori alese ..., p. 153.
11 Ibidem, p. 140.
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De merg cătanele rînd
Și măicuțele plîngînd
Și mîndrele suspinînd“12.

Și tot pe aceeași temă a petrecerii flăcăilor, versurile
„Ieși, maică, la deal la cruce
Di vezi neamțul cum mă duce.
Că ni-o luat dinapoi
Ca și pe-o turmă de oi,
Plînge-mă maică cu dor,

Că m-a strîns neamțu-n zăbon13
Plînge-mă maică cu jele
Că m-a strîns neamțu-n curele.
Curele albe de vacă,
Hoi, săraci feciori cum pleacă“14.

Cătănia însemna pentru flăcăi, pe lîngă despărțirea de cei dragi și
despărțirea de sat și de munca lor. în producțiile populare lirice — cîn
tece de cătănie și de război mai ales — este puternic exprimată dragos
tea țăranului pentru munca lui.

„Cîntă cucul pe fîntînă
Că mai am o săptămînă
Nu-mi pare rău că mă duc,
Da-mi pare rău după plug;
După plug și după boi,
După părinți amîndoi.

De unde cătana pleacă
Rămîne casa săracă,
Rămîn boii înjugați
Și părinții supărați;
Rămîn boii în răstele
Și părinții-n dor și jele“15.

Nostalgia după familie, după sat, după munca sa, se conturează în
versurile:

„Plînge-mă mamă cu dor
Că ți-am fost voinic fecior,
Și de grijă ți-am purtat,
Ogorul ți l-am lucrat.
Iar de cînd m-am cătănit
Viața mi s-a otrăvit.
Că tînjesc în țări străine
Și tot plîng gîndind la tine.
Mult mi-e dor mămucă, dor

De cel codru frățior,
Și de stîna cea cu oi
Și de cîntec de cimpoi!

Mult mi-e dorul ne-mpăcat
Și mă-ndeamnă la păcat.
Să mă las de cătănie
Și să fug la ciobănie,
Orice-a fi cu mine, fie!“16.

Sau în altele, la fel de clare:

„Vine-o carte ș-o poruncă
Cătanele să se ducă,
Vine-o carte ș-o hîrtie
Să meargă la cătănie.

Dacă-i maică rîndu-așa
Curuiește-mi cămeșa,
Dar mi-o coasă cătănească
Neamțu să te pomenească

13 Ibidem, p. XXII-XXIII.
13 haină cu mîneci
14 Flori alese . . . ., p. 140.
16 Ibidem, p. XXIII.
19 Ibidem, p. 141
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Și pe latu dinainte
Scrie-mi două—trei cuvinte,

Și pe latu dinapoi
Scrie plug cu patru boi. . ,“17.

Alternativa între cătănia cu riguroasa disciplină și activitatea lui de
acasă, este și ea exprimată în aceste poezii:
„Toată ziua aș cosi
Și de pușcă n-ași griji

Pușca-mi mîncă umerile,
Baioneta, șoldurile . . ,“18.

Imaginile cuprinse în versuri în care sentimentele de familie și de
dragoste sînt puse în paralel cu munca dezvăluie cele două planuri ale
legăturii tînărului plecat în cătănie, cu satul său.
In condițiile în care țăranului transilvănean îi erau anulate în mod
brutal — de către autoritățile austro-ungare — idealurile sale și în pri
mul rînd libertatea, acesta își îndreaptă gîndul spre libertatea pe care
i-ar putea-o oferi munții, cu pădurile și hățișurile lor, fie că ar fi cio
ban, fie că ar fi, poate, haiduc:

„Munte, munte, piatră seacă
Lasă voinicii să treacă.
Să treacă la ciobănie
Să scape de cătănie.
De cît cătană la rînd
Mai bine-n codru, flămînd,
Decît cătană-n șireag
Mai bine-n codru pribeag,
De cît la străini cătană,

Mai bine la oi, cu pană (floare n.n.)
Românaș sărman de eu!
Căci au fost norocul meu
Să mă văd cu arma-n mînă
în loc să petrec la stînă,
Ziua ca să mulg la oi
Noaptea să sun din cimpoi“19.

Sau:

„Eu voios aș cătăni
La străini de n-aș robi!
Eu voios aș fi cătană
Dac-ar fi oastea română.

Dar decît să fiu la nemți,
Mai bine să mor în tremți,
Decît să fiu la husari
Mai bine-n furci, la stejari!“2021

Conștiința că luptă pentru interese străine reiese și din versurile:
„. . . Nu apăr țara mea
Că asta-i țara grofilor,
Grofilor și popilor“2’.
Imposibilitatea feciorilor de a sluji o țară a lor și punerea forțată
a puterii și vieții lor în slujba „neamțului“ sînt motivul central și în.
versurile următoare :
17
18
19
20
21

Folclor din
Ibidem, p.
Flori aleseIbidem., p.
Folclor din

Transilvania .... p. 166.
169.
. . p. 142.
143
Transilvania . . . p. 115.
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Că viața mea cea bună
Am pus-o la neamț în mină.
Ardă-i para focului
în munții Tirolului!
Mai de mult de i-ar fi ars
Nu trăgeam atît necaz“22.

Dacă tinerii români transilvăneni erau obligați să plece în armată
și să suporte mizeriile vieții de soldat, vina o poartă, în primul rînd —■
potrivit cîntecului — autoritățile din sat, și deși poporul își dădea sea
ma că acestea sînt numai organe în subordine, totuși nu le iartă ac
țiunea imediată a luării la oaste:

„Chineazul (primarul n.n.) și cu popa
Tot așa mi-a rupt legea
Că, cătană m-or lua
în Italia m-or căra“23.
Zadarnice sînt intervențiile celor din familie; primarul — fidel
slujbaș al împărăției — pretinde plecarea în armată a tinerilor sortiți:
„Du-te, maică, la birău
Și umblă-n de rîndul meu.
Dragă, la birău am fost

Da biraele-s de cîne
Nu te vreau decît pe tine“2425
*.

Din versurile populare putem afla durata serviciului militar, care,
după cum se va vedea este la un moment dat de cinci ani:
,,M-a jurat neamțu la steag,
La steag negru de mătasă
Cinci ani să nu vin acasă;
Cinci ani oi îmbătrîni

Și fetele nu m-or ști;
Tu, mămuță, poți muri
Nu știu de ne-om întîlni“2'

Aceste perspective care se deschid în fața tînărului recrut, fac
ca ura și blestemele să-și găsească loc în numeroase cîntece plăsmuite

de cei atît de brutal rupți de familie și de sat, forțați să slujească ani
în șir o cauză străină intereselor lor, conștiinței lor naționale.
Mîhnirea pricinuită de plecarea la cătănie își găsește expresie și
în luarea de rămas bun de la cei dragi :

„Eu mă duc mîndruță, mîne,
Dorul la tine rămîne
Și grijește-1 mîndră, bine

Cum te-am grijit eu pe tine.
Și-l leagă-n năframă albă
Și-1 îndreaptă spre Tîrnavă“2fi.

22 Ibidem, p. 21
ïS Cf. Schmidt T i b o 11, Militarul în literatura populară română, în Ethnographia,
voi. XXVI, Budapesta, 1915, p. 293.
24 Folclor din Transilvania
p. 166.
25 Flori alese . . ., p. 149.
23 Folclor din Transilvania . . ., p. 18.
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Sînt multe poeziile care, sub forma bunului rămas exprimă nu nu
mai mîhnire ci întreaga revoltă a tinerilor:
Ș-am murit pentru-mpărat
„Bate vîntul hătălmaș (tare n.n.)
Merg feciorii șorolzaș (recrutare .n.)Care ne-o strîns de prin sat
Și ne-a dus la bătălie
Fetele se tot gîndesc
Pentru a lui măreție
De feciori își bănuesc.
Că mai bine n-o să ne fie.
Mîndră, dac-oi muri eu
Caizăre, fire-ai blestemat
N-o să mă-ngroape-n temeteu
Că pămîntul l-ai udat
Că n-am murit de doru tău.
Tot cu sînge de soldat
Ș-am murit în țări străine
De n-au rămas feciori în sat“2728
.
Unde nu cunosc pe nime

De obicei flăcăii români transilvăneni luați la oaste erau repartizați
la unitățile din provinciile îndepărtate ale imperiului austro-ungar,
pentru a nu se da posăbilitatea creării unor afinități — firești desigur —
între țăranii civili și țăranii în haine militare ai aceluiași neam. Nu
mai ducîndu-i cît mai departe de locurile natale îi puteau folosi la înă
bușirea unor eventuale răscoale ale maselor asuprite din alte teritorii
aflate sub stăpînirea habsburgilor.
Pîn-ce i-o făcut feciori
La-mpărat de ajutor“2fi.

„Trec feciorii Dunărea
Doisprezece-alăturea
Blestemîndu-și maicile
Sau:
„Foaie verde de cetate
Strig-un ofițer din carte:
— Ieșiți feciori, din cetate,
Vă tocmiți în rînd, frumos,
Să mergem pe Bosnia-n jos

Pe
Pe
Pe
Pe

sunetu trîmbiții
scurtarea vieții
sunetu dobelor
scurtarea zilelor . . . “29.

Dezlănțuirea primului război mondial a înrăutățit și mai mult soarta
românilor, atît a celor plecați pe front, cît și a celor rămași acasă.
Dar soarta era mai grea pentru soldați, fiindcă aceștia erau conștienți
de faptul că luptă pentru o cauză străină neamului din care făceau
parte. Pentru ei, imperiul nu era țara lor:

De-oi veni să te calc iară;
Da dacă io n-oi veni
Te-o călca cine-o trăi“30.

„Frunză verde busuioc,
Rămîi, Ardeal, sănătos,
Și tu sănătoasă țară

Românii transilvăneni mobilizați mai erau frămîntați și de situația
în care se găseau cei de acasă. într-adevăr, starea materială a familiilor
17 Flori alese ...» p. 154.
28 Folclor din Transilvania . .
29 Ibidem, p. 171
Ibidem, p. 8.

p. 170.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Cîntece de cătănie și de război

619

celor trimiși pe front și a invalizilor —dați cu totul uitării — era deo
sebit de precară. Concentrările succesive, sistemul abuziv de rechizițio
nare a vitelor și cerealelor și prestațiile de tot felul, constituie elemen
tele componente ale tabloului de ansamblu al epocii.
Astfel, în focul luptelor — fie pe frontul din Galiția, fie în Serbia —
țăranul își amintește cu nostalgie de meleagurile natale:
„Toate plugurile ară
La holdă de primăvară ....
Numai eu străin prin țară

Și cu inima amară . . .
Ies plugurile din sat
Fără de nici un bărbat“31.

Greutățile muncilor agricole cad acum în sarcina femeii care, în
trebată de copii unde este tatăl lor, le răspunde:

„La Nemția, ard-o focul
C-aia mi-o mîncat norocul;
La Nemția, ard-o para
C-aia mi-o mîncat ticneala“32.
Nădăjduind că după război se va întoarce în satul lui, românul
..cătană“ meditează la ce va găsi acasă:

„De-o fi ceva bine-n țară
Voi veni pe-acasă iară.
Doamne, ce va fi prin sate,

Pîruri mari, și judecate
Și nevestele țipate“33.

Un alt aspect pe care-1 prezintă poezia populară dezvăluie deznă
dejdea celor rămași acasă, nevoiți să poarte greul suferințelor de zi cu
zi, sub permanenta teroare a autorităților austro-ungare. Fata căreia i-a
plecat iubitul pe front sau mama flăcăului se adresează direct împăra
tului, cerîndu-i, încercînd să-1 convingă să lase feciorii acasă:
„împărate, împărate,
Pune pace, nu te bate
Cu răgute ne-nvățate,
Că nu rămîn feciori prin sate
Numai fete credințate,

Neveste de-amu luate;
Răgutele-s tinerele
Nu știu sama la oțele,
La oțele, la focuri,
Da știu sama la pluguri“34.

Mai mult chiar, întîlnim aprecieri, naive dar sincere, — și deci cu
atît mai aproape de adevăr și mai impresionante — a rezultatelor obți
nute de împărat prin jertfirea atîtor ostași:
„Împărate, împărate
Lasă-te, nu te mai bate;
De cînd focul ai pornit
81
38
33
34
35

Mulți voinici s-au prăpădit
Fete multe-au bătrînit,
Ș-alt nimic n-ai isprăvit“35.

Ibidem, p. 481
Ibidem.
Folclor din Transilvania, p. 174.
Ibidem, p. 171
Flori alese . . ., p. 154.
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Nu lipsesc nici tînguirile fetei despărțite de cel drag, dar totodată
și credința ei nestrămutată in puterea sentimentului care-i leagă:
„Măi neamțule de la Beci (Viena n.n.)
Nu-i modru raiu să-1 vezi
Multe doruri despărțești.

Doru meu cu a badii
Nu-1 îi pute despărți
Ori cît ai prăbălui“30.

Cîntecele de pe front introduc de la bun început în atmosfera în
fricoșătoare a luptelor:

„Sub linia focului
Am scris aceste rînduri

Cu inima înfricată
Că bat tri tunuri odată“*37.

în același timp sînt plastic înfățișate privațiunile, greutățile de tot
felul ale vieții de soldat pe front, viață comparată cu robia:
„Galiție, țară pustie,
Arză-te focul robie.
De cînd în tine am intrat
Pită de grîu n-am mîncat.
Că nu-i pită, nice grîu,
Numai sînge pînă-n brîu“38.
Depărtarea de țară apasă greu pe bietul soldat care tot în versuri își
plînge necazul:

„De trei ani sînt în bătaie
Multe curele mă taie.
Floricică din ogor
Din Galiția-n Tirol.

O! Tirol, munte de piatră
De te-ai și surpa odată
Să te pot obli cu druga
Să te pot trece cu guga“39.

„Frunzuliță foi de prune
De ce nu-i lăsat pe lume
Om cari să ne poată spune,
Să ne mîngîie pe noi
Cînd se gată-acest război?

De doi ani ne tot luptăm
Și de capăt nu-i mai dăm.
De doi ani n-am fost la joc
Făr-tot cu dușmanu-n foc“40.

Sau :

Stîngăcia care se întîlnește uneori în versurile populare nu întu
necă cu nimic bogatul conținut de idei, ivzorît din conștiința românească
a soldaților — făuritori de artă. Întîlnim reușite îmbinări ale lirismului
popular cu diverse aspecte, crude, ale realității.
34
37
38
38
43

Ibidem, p. 152.
Arhiva Muzeului Alba Iulia, dosar nr. 561.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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Plînge și inima mea.
Că chiară cum sînt acum
De-ar fi mîndra peste drum
N-aș putea s-o văd de fum.
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Aș gîndi că-i păsărea
Și-ntre gloanțe ar cădea.
Aș gîndi că-i albă floare
Și-aș călca-o sub picioare“41

N-au scăpat din atenția creatorilor anonimi preocupările legate de
starea de lucruri pe care o găseau în sat cei întorși de pe front:
„Frunzucă verde din vie
Vin doi frați din cătănie;
Zice unul către altul:
—■ Pune frate mîna-n șele
Și trage una de jele.
Că părinții mi-or murit,

Boii-n grajd o-mbătrînit,
Plugu-n brazde-o ruginit,
Și potingu-i (lanț n.n.) la birău
Și zbiciu-i la făgădău,
Cum ne-o mai bătut de rău“42.

Acesta este un aspect al neajunsurilor pricinuite de război. Altul —
tot atît de tragic — este starea în care se înapoiază, cîteodată bărbatul
plecat:

„La ce foc să trag acasă,
La copii și la nevastă,
Căci cînd mama m-o vedea
Crăpa-o inima-n ea.
Dumnezeu picior mi-o dat

Și-n război eu l-am lăsat.
Nu l-am lăsat de nebun,
L-am lăsat de-un glonț de tun.
Nu l-am lăsat de buiac,
L-am lăsat că m-o-npușcat“43.

Este cuprinsă aici toată durerea și toată neputința celui schilodit
pe front, conștiința lui că un om incapabil de muncă este, în condițiile
epocii, o povară pentru familia sa. Dar, în creația populară, își găsește
loc si compasiunea pentru cei care nu se mai întorc de loc în satele lor,
pentru cei pe care ambițiile „neamțului“ i-a costat viața:
„Vai, săracele răgute,
Cînd o trecut peste munte
N-o putut trece de multe;
Cînd o vinit- napoi

Dintr-o sut-o vinit doi;
Pe cînd o vinit acasă
Dintr-o sut-o vinit șasă“44

Este durerea și regretul pentru cei morți departe de ai lor, între
străini:

„Foaie verde de acați
Printre munți, printre Carpați
Multi voinici vin împtișcați.
Toți voinici de-ai fetelor,
41
42

43
44

45

Ibidem.
Folclor din
Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem, p.

Bărbați de-ai nevestelor.
Peste munți, peste Carpați
Mergeți mîndre-i căutați,
Căci acolo-s îngropați“45.

Transilvania . . .. ., p. 451
174.
172
21
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Cîntecele de cătănie și de război, creații ale țăranilor români tîrîți
fără voie în războaie care nu erau ale lor, oglindesc deopotrivă atitu
dinea antihabsburgică și setea de libertate socială cît și conștiința națio
nală, împletită cu dragostea pentru o țară a lor, simțul de sacrificiu —
dar un sacrificiu util, pentru realizarea unor deziderate naționale și
sociale, de secole desconsiderate în Ardeal.
Transmise pe cale orală, aceste creații au întreținut în permanență
o anumită atmosferă în armata habsburgică prin oglindirea în cuvinte
simple, clare, directe, a intereselor reale ale populației românești transil
vănene, prin etalarea întregului cortegiu de suferințe, umiliri, lipsuri,
la care erau supuși în slujba unor interese străine.
Este neîndoielnic că, prin menținerea mereu trează în conștiința
soldaților a situației lor în cadrul armatei imperiale, și acești factori
— cîntecele populare —■ au contribuit alături de alte elemente la des
compunerea treptată a moralului unităților militare austro-ungare, la
pierderile enorme suferite pe cîmpurile de bătălie și — de ce nu — la
lupta tot mai intensă a maselor care, în ultimă instanță a creat condiții
favorabile lichidării imperiului habsburgic.

Rodica Sofroni
ANTIHABSBURGISCHE HALTUNG DER TRANSSILVANISCHEN
RUMÄNEN IN DEN SOLDATEN- UND KRIEGSLIEDERN
Auszug

Aufgrund des von mündlichen Volksschaffen gebotenen Materials
stellt die Abhandlung einen zusammenfassenden Überblick über das,
was für die siebenbürgischen rumänischen Jugendlichen das System
der Zwangseinberufung und der Militärdienst unter den gegebenen
historischen Bedingungen bedeutete. Die rumänischen Jugendlichen,
bewusst dessen, dass sie nicht für die Interessen des Volkes, dem sie
zugehören, kämpfen, drücken ihre Einstellung gegen die Lokal- und
Zentralbehörden und gegen das soziale System im Allgemeinen in Versen,
von einer reellen künstlerischen Schönheit und einer starken Aus
druckskraft aus.
Die Abhandlung begründet sich auf dies Stellungnahmen, die die
SoJidiaten- unid Kirliegslieder Ausdrücken und zieht einige historische
Schlussfolgerungen über die Rolle, die diese Gattung des Volksschaffens
in der Förderung und Erhaltung eines dauernden aufständischen Geistes
unter den Soldaten der habsburgischen Armee gespielt hat, eines Geistes
zustandes, der zum allmählichen moralischen Herunterkommen der Armee
und einigermassen auch zu den Niederlagen, die die Kaiserlichen erlitten
haben, beigetragen haben.
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STRUCTURA FAMILIALĂ ȘI GRADUL DE ÎNRUDIRE
LA POPULAȚIA DIN SATUL NUCȘOARA — HUNEDOARA
Satul Nucșoara este așezat în zona premontană a județului Hune
doara, la poalele masivului Retezat.
Nucșoara numără 610 persoane1. Aceste persoane sînt grupate în
166 de familii. Din acestea, 154 familii sînt originare din sat, adică din
„moși-strămoși“ sau „pomenit“ în satul Nucșoara, iar 12 familii sînt
recent venite în sat.
De ultima categorie de familii nu ne ocupăm în studiul de față.
Cele 154 de familii nu au totuși aceeași vechime în sat. Populația
satului Nucșoara nu dispune de o documentație arhivistică2 care să ne
1 Datele statistice și situațiile prezentate în lucrarea de față sînt acelea existente, în
satul Nucșoara —Hunedoara, în iulie 1958.
2 Arhivele istorice păstrează numeroase documente privind familia de nobili români
Cîndea, devenită ulterior Kende și apoi Kendefi, arătînd-o ca stăpînitoare de moșii întinse
în ținutul Hațegului.
Spațiul nepermițîndu-ne să ne oprim, mai detaliat, asupra acestei familii de nobili români,
arătăm totuși, în acest loc, după izvoare precise (I. Pușcariu, Datele istorice privitor la fami
liile nobile române, partea I Sibiu, 1892 p. 144 și partea a Il-a, Sibiu, 1895, p. 177 ; C. Suciu,
Dicționar istoric al localităților din Transilvania, București, 1967, vol. I, p. 44, 92, 102, 156,
329, 377, 431) ; vol. II, p. 16, moșiile pe care familia Kendefi le-a stăpînit în ținutul Hațe
gului).
— Kende și Ioanne fiul lui Kende de Malomviz (Rîul de mori), la 1404 se introduc
în posesiune Nuxoara (Nucșoara) prin regele Sigismund.
— Kende, Ioanne și fiul său Dadislau Kendriș și Nicolae, apoi Kende fiul lui Kende
toți nobiles vallachi noștri de Malomviz în districtul Haczeg, la anul 1439 capătă de la regele
Albert litere noue donationali despre possesiunile lor Malomviz, Sebestorok (Brazi, cătun al
satului Rîul de Mori).
— Kende și Ioanne fiul lui Kende și Ladislau Kenderez, apoi Nicolau al lui Ioanne
Kende, din Malomviz la anul 1447 capătă de la Ioanne de Hunyade mandat statutoriu în
privința posesiunilor Boldogaszonytolva (Sîntămăria de Piatră).
Și Kernes (Cîrnești) — reședința familiei Kendefi
— Kenderes Ioanna și fiul său Ladislau apoi fratele său Kende de Malomviz se con
firmă în posesiunea Varallya (Sub cetate) prin regele Mathia la anul 1467 etc. etc.
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procure date cu privire la vechimea familiilor pe care le găsim aici, dar
tradiția orală3 ne arată ca fiind cele mai vechi familiile: Alboni (Alb),
Avrămești (Avram), Bărboni (Barbă), Cernești (Cerna), Dăjoni (Daj),
Federoni (Feder), Goguțoni (Gogită), Moșoni (Moș), Stănconi (Stancu),
Hurdubei și Contoni (Contea).
„Din vechi — ne spune un informator4 — se vorbește de Contea
Mihai. El ar fi fost adus dinspre Poiana Sibiului ca meseriaș la contele
Kendefi care era stăpîn pe Nucșoara care să-i facă o moară în luncă.
Contea Mihai i-a făcut moara și Kendefi, drept răsplată, i-a dat un
„petic“ de pămînt lîngă moară să-și facă și el un adăpost. Din acel
Contea ne tragem noi Contonii. O miță face 100 de mițe, tot așa ne-am
înmulțit și noi Contonii“.
Tradiția orală pare să fie confirmată de aspectul demografic al
grupurilor de familii din Nucșoara de azi5. Grupurile onomastice, men
ționate ca fiind cele mai vechi, după indicațiile oamenilor bătrîni din
sat, sînt tocmai acelea care au și cele mai numeroase familii.
Ori cum ne arată cercetările genealogice6, populația nucșoreană nu
a fost o populație prolifică și în consecință existența mai numeroasă a
unor grupuri familiale nu se poate datora unor „explozii demografice“.
De asemenea este demonstrat, tot după aceleași genealogii, că încă din
vechime nucșorenii au aplicat sistemul numărului redus de nașteri.
Aspectul genealogic al Nucșoarei reprezintă, în mod continuu, scăderea
numărului de nașteri de la generațiile vechi către generațiile noi. Acest
proces de natalitate redusă nu poate explica sporul numeric al anumitor
grupuri familiale, altfel decît că ele au devenit mai numeroase tocmai
prin vechimea lor. Căci, deși demografic și aceste grupuri familiale au
practicat același sistem de 1—2 copii de familie, avînd însă o perioadă
istorică de existență, în sat, mai lungă decît a altor familii, ele s-au
putut înmulți mai mult și în consecință au putut să întemeieze numeric,
mai multe familii.
într-adevăr, după date statistice cercetate7 în Nucșoara, apar ca fiind
cele mai numeroase tocmai grupurile familiale arătate a fi cele mai
vechi și anume: Albonii 14 familii cu 62 membri, Avrămeștii 14 familii
cu 67 membri, Bărbonii 9 familii cu 36 persoane, Cernești! 10 familii
cu 37 persoane, Contonii 9 familii cu 45 de membri, Dăjonii 14 familii
cu 47 membri, Federonii 6 familii cu 21 membri, Goguțonii 8 familii cu
29 membri, Hurdubeii 6 familii cu 22 membri, Moșonii 15 familii cu
57 membri, Stănconii 8 familii cu 32 membri.
3 Informații de la bătrînii : Avrămesc Ion Stefonii, 58 de ani, Barba Mitu 70 de ani,
Feder Herzeg Dumitru 69 ani, Moș Nicolae Vasile 71 de ani, St ăucic Gheorghe 80 de ani,
Contea Mareș 72 de ani.
'Contea Mihail Lazăr 75 de ani.
6 Iulie 1958.
’Aurelian Motomancea: „Aspectul genealogic al populației din satul Nuc
șoara (85 arbori genealogici desfășurați pe 3 — 8 generații)”. Arhiva științifică „Centrul de
cercetări Antropologice” București. Lucrarea în manuscris.
7 Opisul evidență al familiilor din satul Nucșoara din arhiva Consiliului popular comunal
Sălașul superior, jud. Hunedoara.

Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Structura familială la Nucșoara

625

Fără îndoială că acele familii, din cele mai vechi din satul Nuc
șoara, care n-au avut nici măcar 1—2 copii „minimum de conservare“
au dispărut. Așa a fost, de pildă, familia Cîndriș8 pe care, onomastic, o
întîlnim numai de 2 ori pe tabelul genealogic, odată în genealogia nr. 40,
în arborele genealogic al lui Daj Andrei, în generația a treia (Cîndreș
Maria +) și în genealogia nr. 58 în arborele genealogic al lui Feder
Pătru, în generația l-a (Cîndreș Vinereana +), pentru ca apoi să dispară
definitiv din satul Nucșoara.
„A fost o nemotenie de oameni în Rovinari9 Cîndreșii care n-au
avut rămășițe10. Pe vatra lor e locul gol. Li s-a stins neamul“11.
După cum am precizat mai sus, lăsînd în afara studiului nostru
12 familii, vom axa, de-aci încolo, expunerea exclusiv pe 154 de familii
„autohtone nucșorene“. Cele 154 de familii autohton nucșorene cuprind
584 locuitori : 294 bărbați și 290 femei. Numărul mediu de persoane pe
familii este de 3,7.
TABLOUL nr. 1

Satul

Locuitori

Nucșoara

584

Bărbați
294

Femei
290

Familii

Nr. mediu de per
soane pe o familie

154

3,7

Bărbații sînt mai numeroși decît femeile. Cele două sexe fiind,
totuși, aproape egale numeric, fiecare bărbat și-a putut găsi perechea în
cadrul satului Nucșoara. Acest fapt explică de ce la populația nucșoreană există un foarte pronunțat caracter endogamie. Numai cu totul
rar bărbați sau femei s-au căsătorit cu persoane din afara satului Nuc
șoara. Și în cazurile acestea, al căsătoriilor exogamice, bărbatul sau
femeia au fost aduși din satele vecine, din interiorul ținutului Hațeg.
Nucșoara reprezintă un cerc matrimonial închis, local, fără deschideri
largi pentru imigrări din alte regiuni.
La baza familiei, și la Nucșoara, ca în toate părțile, în sistemul
nostru matrimonial, stă însoțirea între un bărbat și o femeie. Dar la
Nucșoara această „însoțire“ capătă unele aspecte caracteristice. Popu
lația nucșoreană nu face mare deosebire între căsătoria legitimă și căsă
toria nelegitimă (concubinaj). în ochii ei și una și alta au aceeași valoare.
Din această pricină însoțirile nelegitime apar ca un fenomen foarte
frecvent.
Nucșorenii numesc însoțirile nelegitime „căsătorii neașezate“. Dar
de multe ori se întîmplă ca această formă de căsătorie — „neașezată“ —
să dăinuiască toată viața. In orice caz un lucru apare evident, numeroase
* Genealogiile 40 — 53: A.M., o.c.
8 „Rovinari”, o uliță a satului Nucșoara.
18 „Rămășițe”-descendenți.
11 Informația : Daj Gheorghe Talie, 70 de ani.
40 — Anuaiul Muzeului etnografic 1971—1973
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căsătorii, în Nucșoara, pornesc de pe o poziție nelegitimă și în decursul
căsniciei ele se legitimează. Legitimarea se produce fie înainte de a se
fi născut copiii, fie după ce s-au născut o parte din ei, fie după ce soții
au trecut de vîrsta fecundității sau nu se produce niciodată. Momentul
cînd se produce legitimarea crează o serie întreagă de consecințe în ceea
ce privește aspectul onomastic și structural al familiei.
Atitudinea egală față de căsătoriile legitime și căsătoria nelegitimă
nu este un produs al timpului modern. Ea este o tradiție veche la popu
lația din Nucșoara. Concubinajul îl întîlnim frecvent pe toate treptele
genealogice în arborii genealogici cercetați.
Fără a mai face o distincție între căsătoria legitimă și nelegitimă,
vom examina structura familială după împărțirea populației în grupuri
onomastice. Sub acest aspect, în Nucșoara se disting 28 de grupuri
familiale pe care le dăm în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2 ne arată, statistic, cum se prezintă, ca mărime, gru
purile familiale. Membrii fiecărei familii sînt legați toți între ei — după
cum vom vedea la „tipurile de structuri familiale“ — prin gradul de
rudenie.
în satul Nucșoara nu se găsesc familii în, care membrii lor să nu fie
rudă așa cum se găsesc, de pildă, în comuna Bătrîna (trei în satul
Piatra și două în satul Bătrîna) din ținutul Pădurenilor în care unii din
membrii lor n-au nici un grad de rudenie cu capul de familie. Ele sînt
„străine“ (nerude)12. După numărul de membri, populația satului Nuc
șoara se grupează în 8 tipuri de familii: de la familii cu o singură per
soană pînă la familii cu 8 persoane.
Cele 584 persoane raportat la 154 de familii reprezintă, după cum
am văzut, în medie 3,7 persoane, ceea ce înseamnă că aspectul demografic
familial este deficitar.
în Nucșoara nu găsim familii cu 9, 10, 11 și chiar 13 membri așa
cum, de pildă, întîlnim asemenea cazuri în satele din zona Bicazului pe
valea Bistriței moldovene13.
Cu toate acestea, Nucșoara a cunoscut și ea familii cu membri
numeroși. Oamenii cei mai în vîrstă de azi își amintesc de existența
unor asemenea familii patriarhale.
. . . „Cu 65 de ani în urmă, cînd eram eu copil de 8—9 ani, ne infor
mează Contea Mareș, în vîrstă de 73 de ani — eram la masă, în aceeași
casă 22 de oameni, conduși de Contea Ionuț, unchiul meu. Masa se
servea întîi la bărbați. Femeile stăteau în picioare, lîngă masă, și serveau.
Copiii mîncau la masă separată. După ce isprăveau bărbații cu masa se
așezau și femeile și mîncau. Cei 4 fii ai lui Contea Ion-Tîrziu, „tînul“
12 Traian Her seni. Cercetări antropologice în ținutul Pădurenilor — satul Bătrîna.
București, 1961. Cap. III, Familia și grupurile genealogice, p. 62 (Tabel nr. 4 col. 2 „Felul
și gradul de rudenie” nr. crt. 17).
13 Aurelian Motomancea, Studii demografice cu privire la satele din zona
Lacului de acumulare al hidrocentralei V. I. Lenin de la Bicaz, Voi. Etnografia Văii Bistriței
(zona Bicaz), Sub tipar.
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Grupuri familiale

nr.
membri

TABELUL nr. 2

1

2

Alb
Avrămesc
Barb
Bona
Bontesc
Cerna
Coman
Carafa
Contea
Daj
Bănău
Dogar
Eeder
Gogîță
Harțeg
Hurdubeu
Hobean
Jurj
Lăpădat
Lăzăresc
Lazăr
Moș
Mihălțean
Popovici
Ranta
Săvoane
Stăncic
Văsiu
Total

62
65
33
8
12
37
4
19
46
47
3
5
19
29
20
22
5
18
14
3
12
57
2
2
6
1
32
1

584

Nr. familiilor compuse
din 1 — 10 persoane
1
3

1
1
—
1
—
1
—
1
—
2
—
-2
—
2
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
—
1

2
4

3
5

2
1 2
3 2
— 1
1 —
2 2
—
— 2
1 2
6
— 1
— —
1 —
— 5
1 1
1 1
1 1
1 —
1 1
— 1
— —
4 3
1 —
1 —
1 1
1 —
1 2
— —

4 1 5 1 6
6 7 8
3 6
2 6
— 3
1
1 —
— 4
1 —
—
— 2
3 3
— —
— 1
1 1
1 2
— 1
3 1
__ —
1 1
1 1
— —
— 1
1 3
— —
— —
—
— —
2 2
— —

1
3
1
—
1
1
—
2
1
—
—
—
1

1
—
—
—
—
—
—
1

—
—
—
1
—

15 23 36 21 35 14

8
10

7
9
1
1
—
—
—
—

Media pe grup
familial

ii

12

14
14
9
3
3
10
10
5
9
14
1
1
6
8
7
6
2
4
4
1
2
15
1
1
3
1
8
1

4,4
4,6
3,6
2,6
4,0
3,7
4,0
3,8
5,1
3,3
3,0
5,0
3,1
3,6
2,8
3,6
2,5
4,5
3,5
3,0
6,0
3,8
2,0
2,0
2,0
1,0
4,0
1,0

2 154

3,7

1
—

—
—
— —
2 1
— —
— __
— —
— —
— —
— —
— —
— —
1 —
— —
— —
1 __
2 —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
8

ti â

meu14: Ionuț, Dăjicu, Văsălie (tatăl meu) și Ion, căsătorindu-se și-au
adus soțiile, toți patru, în aceeași casă în vatra părintească. Surorile
lor Maria, Nonița, Ruja și Anisia au plecat la gospodăriile lor, prin căsă
torie, dar o bună bucată de vreme, la începutul căsniciei lor, cu soții
lor au trăit tot în casa bătrînească“.
Existența familiei mari, patriarhale, cu membri numeroși în neamul
lui Contea Ion-Tîrziu este confirmată și de Stăncic Gheorghe de 80 de ani
care ne spunea: ,,pe timpuri, eram eu băietan, în neamul lui Mareș toți
14 ,,Tîn”-bunic.
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fiii lui Ion Tîrziu cu soțiile lor trăiau laolaltă în aceeași gospodărie, în
casa lor „bătrînă“ din Contoni“15.
Familia mare patriarhală, de tip străvechi, mărturisită a fi existat
și în satul Nucșoara pînă la sfîrșitul sec. XIX se adaugă la șirul dovezilor
după care tipul familial devălmaș a dăinuit pînă într-un trecut foarte
apropiat, în toată zona premontană a regiunii Hunedoara, „Țara Hațe
gului“.
Cele douăzeci și opt de grupuri onomastice indică, cu aproximație,
și identitatea „nemoteniilor“. In general, nucșorenii care poartă același
nume se consideră neamuri, deși nu întotdeauna pot să dovedească acest
lucru. „ . . .sîntem din aceeași temelie, dar ne-am învechit“, adică s-a
îndepărtat gradul de rudenie incît nu se mai poate cunoaște, întotdeauna,
în ce fel sînt rude, între ele, persoanele care poartă același nume.
Sub raportul gradului de rudenie — raport stabilit față de capul
de familie — în Nucșoara s-au identificat 58 tipuri de structuri familiale16
TIPURI DE STRUCTURI FAMILIALE17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

O singură persoană (bărbat sau femeie) 15 familii
Soț (S) și soție (s)
14 familii
S.s. + copii
26 familii
S.s. + copii +soacră
5 familii
S.s. + copii +socru
2 familii
A/S.s. + fiu, noră, nepoți
15 familii
B-S.s. + ginere, fiică nepoți (nepoate) 11 familii
S.s. + fiu, noră, nepoți, nepoată cu soț 1 familie
S.s. + fiu, noră, nepoți, + socri
1 familie
S.s. + ginere, fiică, + nepoată de frate
+ părinți
1 familie
S.s. + ginere, + mamă, + soacră
1 familie
S.s. +fiu, noră, nepot + mamă
1 familie
S.s. + ginere, fiică + fiică + cumnat 1 familie
S.s. + ginere, fiică + fiică, + nepot cu
soție + strănepot
1 familie
S.s. + fiu, noră, nepot + fiu
1 familie
S.s. + fiu, noră, nepot + nepot cu
soție
1 familie
S.s. + ginere + fiică, nepoată + soră 1 familie
S.s. + ginere + nepoți
1 familie
S.s. + ginere, fiică, nepot + cuscri
2 familii
S.s. + fiu, noră
3 familii
S.s. -f- fiică, ginere, nepot + fiu
1 familie

15 Uliță din satul Nucșoara unde sînt așezate familiile grupului Contea.
’• Se stabilesc tipurile de structuri familiale după conceptul familiei în sens restrîns
(părinți și copii) și precizarea gradului de rudenie în raport cu capul de familie.
17 Pentru simplificarea expunerii însemnăm cu S (soțul) și cu s (soția).
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

S.s. + fiu, noră, nepot + fiu
s. (mamă) + ginere, fiică, nepoți
s. (mamă) + fiu, noră + fiică
s. (mamă) + fiu, noră
s. (mamă) + fiu, noră + nepot cu soție
s. (mamă) + copii
s. (mamă) + fiu + cuscră
s. (mamă) + fiu, fiică
s. (mamă) + copii + cumnată
S. (tată) + ginere, fiică, nepoată
S. (tată) + fiică
S. (tată) -f- fiu
S. (tată) + fiu, noră
S. (tată) + fiu, noră, nepot
S.s. + nepot (înfiat)
S.s. + frate (al s.)
S.s. + fiică + nepoată
S.s. + copii + tată
S.s. + soacră
S.s. + fiică + nepot + soacră
S.s. -j- fiică + soacră + sora soacrăi
S.s. -j- mama
S.s.
fiică + mamă
S.s. + fiică -j- tată
S.s. + fiică, ginere, noră
S.s. + fiică + nepot + mamă
S.s. + fiu + frate + soră
S.s. + nepoți căsătoriți + nepoți ne
căsătoriți
S.s. (- soră
S.s. + ginere, fiică, nepoată + nepoată
de frate
S.s. + cumnată
S. (tată) + fiu, noră + nepoată 4mamă
S. (tată) + fiu -ț- cumnat
S. + fiică înfiată
Socru + ginere și fiică
Soacră + ginere, fiică
Două surori necăsătorite, tinere, fără
alte rude
s. + noră + nepoată

629

1 familie
2 familii
1 familie
1 familie
1 familie
3 familii
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
2 familii
1 familie
2 familii
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
1 familie
5 familii
1 familie
1 familie
1 familie
1
1
1
2
1

familie
familie
familie
familii
familie

1 familie
1 familie

Din tabelul ,,tipurilor de structuri familiale“ se desprinde senti
mentul de solidaritate al rudeniei. în familia nucșoreană trăiesc laolaltă,,
nu numai părinți și copii, ceea ce este firesc, ci și rude de grad mai
îndepărtat (cumnat, cumnată, sora soacrei) sau mai apropiate (ginere,
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noră, nepoți, frate, soră). Pentru nucșoreni noțiunea de „familie“ are
un conținut larg. In cadrul familiei ei cuprind toată comunitatea de
rudenie.
„Nemotenia“ se dovedește a fi o realitate socială profundă și cu
veche tradiție la populația din satul Nucșoara.
Nu vom examina toate tipurile de structuri, dar ne vom opri la
tipul cel mai reprezentativ — tipul 3, soț și soție plus copii.
Structura familială cea mai reprezentativă este evident aceea a
soților cu copiii lor (familie în sens restrîns) în raport cu care se sta
bilesc toate celelalte tipuri.
Tipul de structură (părinți + copii) constituie o realitate familială
împlinită. In satul Nucșoara 26 de familii (16,7%) se integrează in acest
tip de structură. Dar din 26 de familii integrate în structura „părinți +
copii“, numai una singură are doi copii, toate celelalte familii au un
singur copil (băiat sau fată). Nucșoara a fost prinsă și ea, ca și alte
sate din Țara Hațegului, în sistemul familial cu un singur copil.
Tipul de structură 6 (A—B)
17 familii
11 familii

A — S.s. + fiu, noră, nepoți (nepoate)
B — S.s. + ginere, fiică, nepoți, nepoate

In tipul de structură 6 distingem două categorii : A și B. Această
clasificare este determinată după cum în familie s-a produs o „ginerire“
sau a fost adusă „o noră în casă“. Amîndouă aceste categorii însumează
28 de familii. Categoriile de structură A și B sînt împlinite, dar au un
caracter în plus, sînt și complexe. Căci — după cum vom vedea în exem
plele pe care le vom examina — în fiecare familie sînt de fapt două
familii și în unele cazuri chiar trei familii. Această caracteristică le dă
aspectul complex. Să examinăm în fiecare caz, cîte unul-două exemple
exprimate nominal.

TIPUL 6 A
1 familie
S.s. + fiu, noră, nepoți
1. Moș Vasile Dragu
2. Moș Maria (soție)
3. Moș Ion (fiu)
4. Moș Lucreția (noră)
5. Moș Ion (nepot)

n.
n.
n.
n.
n.

1900'« f1!> 172
1900 f. 766
1921 f. 173 1 familie
1927 f. 729
1942 f. 1235 1 familie

18 Anul nașterii.
19 Fișa antropologică a persoanei respective.
Cercetările de teren și culegerea materialului pentru prezentul studiu s-au făcut în
cadrul Colectivului de „Antropologie contemporană" condus de Acad. Șt. Milcu și prof,
nniv. Horia Dumitrescu în iulie 1958.
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în familia lui Moș Vasile — Dragu (172) prin căsătoria fiului său
Ion (173) s-a petrecut ceea ce se numește „aducere de noră în casă“.
A fost adusă Lucreția (729). Moș Ion și-a întemeiat și el o familie, dar
nu a plecat cu ea pe altă vatră de casă, unde să-și aibă familia lui,
independentă de cea a tatălui său, cum obișnuit se întîrnplă, în alte
sate, cu „tinerii însurăței“ care se mută cu gospodăria lor, întemeind
„case noi“ în altă parte a satului.
Moș Ion (173), cu familia lui, a intrat sub conducerea tatălui său,
căci Moș Vasile — Dragu este capul familiei. Aceasta însemnează că
Moș Ion nu a „roit“ ci a rămas lîngă „matca“ părintească, a rămas pe
vatra casei „bătrînești“. Aspectul acesta matrimonial îl găsim încă la
17 familii; dar fapta „aducerii de noră în casă“ se găsește și în alte tipuri
de structuri familiale, obiceiul fiind foarte răspîndit în satul Nucșoara.
Exemplul I.

I familie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avrămesc Ion-Moană
Avrămesc Ana (soție)
Moș Iustin (ginere)
Moș Elena (fiică)
Moș Victor (nepot)
Moș Doruț (nepot)

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1895
1903
1924
1930
1949
1965

f.
28
f. 565
f.
96
f. 628
f. 1213
f. 1212

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1889
1891
1903
1910
1931
1931

f.
f.
f.
f.
f.
f.

1 familie
1 familie

Exemplul 2

1 familie

Avrămesc Ion
Avrămesc Maria (soție)
Moș Ion (ginere)
Moș Zamfira (fiică)
Moș Ionel (nepot)
Moș Ileana (nepoată)
(soția lui 224 și nora lui 198)
7. Moș Ionel
(strănepotul lui 87, nepotul lui

1.
2.
3.
4.
5.
6.

87
760
198
759
224
623

n. 1958 f.
198 și fi u 1 ui 224)

1 familie
1 familie

1 familie

Ca și obiceiul aducerii de „noră în casă“ tot așa este răspîndit, la
Nucșoara, și obiceiul „gineririlor“, al aducerii de ginere în casă. Struc
tura 6 B, singură, numără 11 familii de acest fel. Dar „ginerirea“ o
găsești încă în multe alte familii, de alte tipuri de structură.
Obiceiul „gineririi“ are același efect asupra structurilor familiale
ca și „aducerea de noră în casă“. Apar mai multe familii care trăiesc
laolaltă sub o singură conducere familială. în exemplul I avem 2 familii:
familia lui Avrămesc Moană și familia lui Moș Iustin. Moș Iustin s-a
ginerit în casă la Avrămesc Ion Moană și trăiește cu familia lui sub
oblăduirea lui Avrămesc Ion Moană care este capul familiei.
în Exemplul II avem trei familii care trăiesc laolaltă: familia lui
Avrămesc Ion, familia lui Moș Ion și familia lui Moș Ionel. în această
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familie găsim și „ginerirea“ și „aducerea de noră-1 în casă. Moș Ion (198^
ginere și Moș Ileana (623) noră.
Obiceiul matrimonial al gineririlor și al aducerii norei în casă atît
de frecvent manifestat la populația nucșoreană, și trăirea laolaltă a
2—3 familii apare ca o rămășiță a vechii familii mari care a existat în.
Nucșoara, a familiei patriarhale, cînd bărbații se căsătoreau și-și adu
ceau soțiile, întemeind familii, laolaltă cu ceilalți frați pe vechea vatră
părintească.
La Nucșoara, tinerii însurăței nu „roiesc“, nu se depărtează de
matca părintească, nu întemeiază familii noi, desfăcute de vatra părin
tească. Ei rămîn lîngă matcă, fie vatra părintească a soțului, fie vatra
părintească a soției și trăiesc în comun cel puțin 2 familii, muncind
laolaltă sub conducerea unui singur „șef“ de familie de obicei cel mai
bătrîn (în general bărbați).
Luînd drept criteriu de comparație structura familială de tipul
6 A și B, care sînt cele mai împlinite structuri — adică au o generațiebătrînă, o generație tînără în plină putere și o generație in creștere
(copiii generației a 2-a și nepoții generației întîia) — toate celelalte
structuri familiale nu sînt decît sau cu „lipituri“, adică Ia un astfel de
tip de structură 6 A B se mai poate „lipi“ o persoană de un grad de
rudenie mai îndepărtat sau apropiat sau „deficitare“ cînd una sau
2 persoane, sau mai multe, dispar prin deces sau altfel, (soț, soție, ginere,
noră, copii, nepoți) și în locul lor apar rude solitare: un frate, o soră,
o mătușă, un unchi, un cumnat, o cumnată, cuscri etc. etc. care schimbă
tipul de structură familială dar nu schimbă prea mult (sau de loc) sem
nificația structurii.
Simpla lectură a tabloului tipurilor de structură familială ne lămu
rește semnificația fiecăruia dintre ele. Din șirurile de structuri defici
tare ne vom opri asupra tipurilor 35 și 48.
Tipul de structură 35 (S.s. + nepot înfiat) și tipul de structură 48
(S.s. + nepoți căsătoriți -j- nepot) exprimă — ceea ce nu se poate vedea
din simpla lectură a lor — tendința de regenerare a unor familii care
sînt amenințate să se stingă. Regenerarea familiilor deficitare se efec
tuează după procedura „adopțiunilor“ ceea ce se întîmplă mai rar, sau
după procedeul „suflețeilor“, instituție obișnuelnică, specific ardelenească,
și larg aplicată în Țara Hațegului.
Vom interpreta structura 35 și 48 lucrînd în concret pe două exemple,
I. înfieri prin adopțiuni.

Exemplul 1
1. Dănău Pătru
2. Dănău Maria (soție)
3. Dănău Radu (înfiat)

n. 1888 f. 184
n. 1894 f. 706
n. 1940 f. 199

Exemplul 1 ne prezintă tipul de structură S.s. f nepoți. Dănău
Radu (199) a fost înfiat de Dănău Pătru și soția sa după toate regulile
juridice ale adopțiunii, adoptatorii exprimîndu-și dorința de a.-i trans.-
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mite toate drepturile familiale ca la un descendent legitim. Desigur inte
resează foarte mult căile urmate de familiile amenințate să se stingă din
lipsă de descendenți ca să se restructureze și să regenereze, dar o dată
cu aceasta interesează și mai mult gradul de rudenie între adoptator și
înfiat. în cazul familiei Dănău trebuie să pătrundem în istoria particu
lară a acestei familii și să examinăm genealogia ei desfășurată. Pentru
aceasta vom reproduce din genealogia 4920 (Dănău Ștefu +) din spițele
de neam ale lui Dănău Pas și Dănău Ion ramurile lui Dănău Brîndușa +,
Dănău Ruxandra + și Dănău Pătru. Termenii problemei se găsesc pe
aceste ramuri în generația a 3-a, a 5-a și a 7-a, în fragmentul de genea
logie pe care-1 reproducem.
Analizînd aceste ramuri genealogice găsim că Dănău Pătru n. 1886
a fost căsătorit prima dată cu Herțeg Maria + cu care a avut un băiat
(Dănău Gheorghe
Și prima lui soție și băiatul au decedat. Dănău
Pătru s-a căsătorit a doua oară cu Hurdubeu Maria (n. 1894) cu caren-a avut copii. Pentru dăinuirea neamului său, Dănău Pătru a înfiat
pe Dănău Radu (n. 1940) coborîtor în linie directă de la sora sa Dănău
Ruxandra. Iar pentru Dănău Radu, Dănău Pătru păstrează în proiect21
după un vechi obicei local, cînd părinții se înțeleg de timpuriu asupra
căsătoriei copiilor lor, să-1 căsătorească cu Cerna Tița (n. 1947) descen
dentă, ca și Radu, din Dănău Ștefu + în a 7-a generație pe linia genea
logică a lui Dănău Pasc.

Exemplul II
Să ne oprim la familia lui Nicolae-Gras a cărei structură este urmă
toarea:

1.
2.
3.
4.
5.

Avrămesc Nicolae-gras
Avrămesc Susana (soție)
Daj Ion (nepot)
Daj (Jurj) Zamfira (nepoată)
Daj Ionel fiul lui f. 108 +

n.
n.
n.
n.

1905
1898
1932
1931

f.
f.
f.
f.
f.

102
726
108
636
636

Avrămesc Susana (726) în vîrstă de 49 de ani ne-a explicat com
poziția familiei ei așa: .,eu și soțul meu nu avem copii. Am adus doi
„sufleței“ și i-am căsătorit, pe Daj Ionel și Daj Firuca care au acum
și un copil. Le-am făcut „contrat“ dar nu i-am trecut pe numele nostru.
Le-am făcut „contrat“ ca după moartea noastră, ce „avem“ să le rămîielor, să nu ne rămînă casa pustie“.
Jurji Maria, de 66 ani, sora Iui Avrămesc Susana ne spunea și ea,,
referindu-se la familia surorii sale: „Susana și Avrămesc Nicolae n-au
copii, au niște „suflete-1 care îi țin lîngă ei ca să le fie urmași. Fata —■
Firuca — (636) — este nepoata noastră, iar băiatul, Ion, (108) este ne20 A.M. o.c., Genealogia 49.
21 Informația asupra acestui proiect a fost dată de Dănău Pătru (adoptatorul lui Radu)
și Cerna Pec (bunicul lui Cerna l'ița).
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Fig. 1. —■ Gruparea familiilor din satul Nucșoara — Hunedoara (Iulie 1958), după

numărul de membri.

potul lui Avrămesc. J-au căsătorit și acum Daj Ionel și cu Jurji Firuca
au și un băiețel“.
Din exemplele examinate, apar dintr-o dată mai multe concluzii.
Cea dinții este aceea că dacă la familia nucșoreană există tendința de
a avea un singur copil, ei vor ca acest copil să existe în orice caz, „ca
să nu le rămînă casa pustie“. Dacă nu-1 pot avea prin descendență
directă ei îl caută colateral. Soții fără copii aduc în casă un nepot sau
o nepoată, fie din partea soțului fie din partea soției. La vremea căsă
toriei nepotului (nepoatei) i se caută un soț (soție) pe spițele de neam
ale soției cînd adoptatul este nepotul soțului sau din spițele de neam
ale soțului cînd adoptatul este nepotul soției, ca să aibă „grad de ru
denie și dintr-o parte și din alta“. înfierea este o tendință generală a
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Fig. 2. — Fragment din arborele genealogic (49) al familiei Dănău Ștefu.
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soților rămași fără descendenți în linie directă. Și după cum am văzut
în exemplele examinate, „înfierea“ se face în două feluri: adopțiunea
propriu-zisă cînd se transmite adoptatului statutul complet al unui des
cendent legitim, dar această procedură este aplicată foarte rar.
Mai des este folosită procedura „suflețeilor“. Insă această cale nu
este o înfiere propriu-zisă în sensul obișnuit al cuvîntului căci adopta
torii nu le transmit suflețeilor nici numele, în cazul cînd nu există
coincidență de nume și nu le transmit nici statutul juridic al unor înfiați
cu drepturi ca ale unor descendenți legitimi. Soții rămași fără descendenți
direcți către bătrînețe, adună lîngă ei două suflete (un băiat și o fată)
pe care, în general, îi iau din spițele lor de neam, de regulă nepoți de
frate sau de soră, le fac contract pe averea pe care o au, ca să le rămîie
lor, „suflețeilor“, cu condiția să îngrijească de adoptatori la bătrînețe.
Pe asemenea bază, — grad de rudenie și contract — suflețeii și adopta
torii trăiesc împreună, se sprijină reciproc, muncesc împreună consti
tuind o familie restructurată.

Aurelian Motomancea
LA STRUCTURE FAMILIALE CHEZ LA POPULATION DU

VILLAGE NUCȘOARA (HUNEDOARA)
Résumé
La population du village de Nucșoara est exclusivement roumaine.
La famille de Nucșoara est moyenne comme proportion. Elle ne
dépasse 8 membres. La lignée s’est émiettée, ainsi que seulement l’aspect
onomastique indique encore l’origine commune de plusieurs familles,
sans que cela puisse toujours être témoignée.
Dans le village de Nucșoara on peut distinguer 28 groupes famiiaux,
ces groupes familiaux concourent diféremment a l’aspect démographique.
La famille apparait de proportion réduite, mais le village de Nuc
șoara a connu aussi la grande famille, patriarcalle, quand les frères
avec leurs épouses constituait une seule famille (25—30 personnes) con
duite par un dirigent unique.
Le problème matrimonial se résous par l’apparenté des groupes
originaires du village.
Le phénomène de l’endogamie est particulièrement prononcé dans
le village de Nucșoara.
Nucșoara — par le degré de parenté des personnes vivant dans la
même famille — compte 58 types de structures familiaux.
Un fait totalement caractéristique, dans le village de Nucșoara est
le „nonessaiminage“ des jeunes mariés dans des maisons propres fondant
d’autres familles, séparées de leurs parents.
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La familie Nucșorâenne dans les conditions de la perpétuité, de la
„nemotemie“ présente deux tendances, apparémment contradictoires.
Par des mesures anticomceptionnelles, la natalité se réduit jusqu’à
un seul enfant et si aile est menacée de l’épuisement de la lignée, la
famille Nucșoreenne se refait par la voie des adoptions légales ou senti
mentales.
Les mariages — par tradition — s’effectuent dans le cadre du
village, les mélanges matrimoniaux se produisent, dans la majorité des
cas, entre les groupes familiaux du village, la population du village de
Nucșoara doit être envisagé comme un groupe d’un degré accentué de
consanguinité.
LISTE DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1. — Groupement des familles du village Nucșoara par rapport au nombre de

ses membres.

Fig. 2. — Fragment a l’arbre généalogique (49) de la famille Dănău Ștefu.
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O MĂRTURIE INEDITĂ CU PRIVIRE LA
INAUGURAREA MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI
*
Prodigoasa activitate desfășurată în cadrul Muzeului etnografic al
Transilvaniei de către profesorul Romulus Vuia, colaboratorii săi și de
actualul colectiv al acestui muzeu care-și sărbătorește acum cinci decenii
de existență, a constituit obiectul a numeroase studii și articole publi
cate în ultima vreme. Este foarte greu de adăugat multe lucruri în
plus la cele spuse pînă acum, mai ales cu privire la perioada de început
a activității profesorului Romulus Vuia.
Un document inedit pe care-1 avem la dispoziție necesită totuși o
atenție deosebită și merită, după opinia mea, să vadă lumina tiparului,
deoarece el constituie o mărturie unică scrisă despre importantul eveni
ment din viața culturală a Clujului și, aș spune, a întregii țări, care a
fost inaugurarea Muzeului etnografic din Cluj. Este vorba despre sub
stanța cuvîntării tînărului director, profesorul R. Vuia, la inaugurarea
Muzeului etnografic din Cluj, intitulată de către el ..Rezumatul cuvîn
tării mele tinută cu prilejul inaugurării Muzeului etnografic din Cluj . . .
R. Vuia“.
Acest „rezumat“ a fost scris de către profesorul Romulus Vuia pe
coperta unei lucrări care a avut o deosebită însemnătate pentru promo
varea cercetărilor în domeniul etnografiei românești în prima jumătate
a secolului nostru și care, după recunoașterea unanimă a specialiștilor
acestui domeniu, își menține importanța și astăzi — O știință nouă:
Etnografia de George Vàlsan. Exemplarul acestei cărți, dăruit de pro
fesorul R. Vuia'în anii cînd am lucrat împreună, capătă astfel și valoarea
unei mărturii inedite pentru istoria etnografiei și muzeografiei româ
nești (fig. 1).
în substanța sa, cuvântarea profesorului Romulus Vuia la inaugu
rarea Muzeului etnografic din Cluj este formulată, rezumativ, în șase
* Articolul se referă la inaugurarea expoziției muzeului, din 1928, în clădi
rea proprie (n. red.)
41 —

Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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puncte. Asupra conținutului lor ne vom opri, succint, în cele ce urmează:
Primul punct este de fapt o așezare a realităților acelui moment
exact pe locul lor. Cităm: „1. rectificarea primă: Muzeul e expoziție“,
preciza R. Vuia. Cît de mult adevăr și cît realism în a aprecia starea
de lucruri existentă cuprinde precizarea făcută de R. Vuia se poate lesne
vedea în lucrarea publicată în acei ani de Romulus Vuia consacrată
anume Muzeului etnografic al Transilvaniei, precum și în studiile mai
recente publicate de cel mai competent biograf al profesorului Romulus
Vuia, profesorul Teodor Onișor.
Cel de-al doilea punct prezintă o însemnătate cu totul deosebită
pentru istoria etnografiei românești pentru că reflectă concepția științi
fică înaintată ce a stat la baza activității profesorului R. Vuia și a cola
boratorilor săi atît pe planul cercetării etnografice în general, cît și pe
cel al muzeografiei etnografice în special. Titlul însuși al acestui punct
este extrem de grăitor. Cităm: ,,2. cele două adevăruri de vrem să
demonstrăm“. Și, dată fiind excepționala lor însemnătate, le redăm
integral: ,,a) importanța cercetărilor etnografice (Vâlsan). b) acțiunea de
salvare (ministrul Opanici). Muzeul în liber. Skansen“. Ulterior, ori poate
că tot atunci, după cuvîntul „Skansen“ R. Vuia a adăugat cu creionul
cuvîntul „Universitate“.
Prin urmare, adevărurile care urmau a fi demonstrate prin exis
tența însăși a Muzeului etnografic și prin activitatea acestuia înglobau
acțiunea de cercetare științifică a realităților etnografice, acțiunea de
salvare a patrimoniului etnografic, acțiunea de amplificare și diversifi
care a activității muzeografiei etnografice prin crearea de muzeu în aer
liber. Acestea pot fi considerate drept un adevărat program de lucru,
pentru întreg domeniul etnografiei românești, din acea vreme.
Alăturarea și conjugarea acestor laturi fundamentale ale activității
etnografice arată că R. Vuia concepea în mod just necesitatea ca munca
muzeografică să fie împletită organic cu cea de cercetare științifică,
acordîndu-i acesteia din urmă locul întîi. Indicarea numelui marelui
savant român, geograf și etnograf, George Vâlsan, în contextul subli
nierii importanței cercetărilor etnografice arată că prof R. Vuia concepea
cercetarea etnografică în spiritul vederilor înaintate, patriotice ale lui
George Vâlsan. Privind lucrurile într-o asemenea viziune, apare expli
cabil și faptul de ce anume tînărul etnograf Romulus Vuia își consem
nase rezumatul cuvîntării sale pe coperta cărții lui George Vâlsan, care
cuprinde, după cum e bine știut, cele două articole teoretice fundamentale
ale lui George Vâlsan — O știință nouă: Etnografia și Menirea etno

grafiei în România.
Laconica însemnare „Muzeu în (aer) liber. Skansen“ arată, dacă
privim lucrurile prin prisma istoriei muzeografiei etnografice românești,
însemnătatea pe care R. Vuia o acorda încă în acea vreme creării în
țara noastră a muzeelor etnografice în aer liber. In ceea ce privește
locul pe care, în concepția lui R. Vuia, trebuie să-1 ocupe crearea de
muzee în aer liber în activitatea de muzeografie etnografică, mi se pare
concludent faptul că această latură a activității muzeografice este formu
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lată împreună și în continuarea acțiunii de salvare a patrimoniului
etnografic.
Cel de-al treilea punct al cuvîntării intitulat „3. Recunoștința“ înșiră
în succesiunea ierarhică pe cei cărora trebuia să li se aducă mulțumiri
pentru sprijinul acordat muzeului, ca și instituțiilor și societăților care
au ajutat muzeul. Se exprima astfel recunoștință celor doi miniștri
Octavian Goga și Lapedatu, primăriei, lui Utalea și Saivan, apoi Fundației,
lui Mugur, Bucuța și Cîrlova; în același context e menționată și Comisiunea Muzeului. Reține, de asemenea, atenția împrejurarea că în dreptul
acestei părți a însemnărilor sale R. Vuia a notat cu creionul și numele
lui Iorga și Racoviță. Este posibil ca R. Vuia să fi exprimat recunoștința
sa și marelui savant român Nicolae Iorga, însemnătatea activității etno
grafice a căruia Romulus Vuia a relevat-o mai tîrziu într-un studiu
special.
O a doua rectificare este cuprinsă în titlul celui de-al patrulea
punct, fără însă o prea mare precizare: „4. a doua rectificare: laudele
reduse“. în continuare sînt enumerați colaboratorii externi și colabora
torii interni, ceea ce ne face să credem că R. Vuia se referea la faptul
că laudele aduse pentru întemeierea muzeului reveneau și acestor cola
boratori.
Referindu-se la colaboratorii externi, R. Vuia nu menționează nici
un nume ci doar consemnează cu creionul (este greu de precizat cînd —atunci sau ulterior) că „am cerut ajutor“, apoi menționează Fundația
și specifică: „Comisiunea: Pușcariu, Vâlsan, Panaitescu“, și mai jos „neo
ficiali: prof. Racoviță“. Este, cred, suficient de grăitoare însăși prezența
acestor personalități ale culturii și științei românești, pentru a sublinia
odată mai mult semnificația și importanța evenimentului pe care l-a
constituit inaugurarea Muzeului etnografic al Transilvaniei. în conti
nuare, enumerînd colaboratorii interni ce alcătuiau personalul muzeului,
R. Vuia amintește pe cei vechi — N. Buta și V. Gogan și pe cei actuali,
la acea dată: A. Orosz (col.), I. Mușlea, dr. Netoliczka, Băltaru.
Următoarea idee de bază a cuvîntării lui R. Vuia, cuprinsă în cel
de-al cincilea punct, este aceea de a aduce mulțumiri tuturor celor care
au cinstit cu prezența lor acest important eveniment. Cităm: „5. Mulțu
mită pentru participare d-lui Ministru.
Oaspeților distinși: I. Iorga, Bianu, Țigara Sam[urcaș]
Directorii Muzeelor, Rectorul (cuvîntul e adăugat cu creionul)
Publicului care a urmărit cu interes institfuția] n[oastră]“.
Cel de-al șaselea punct exprimă, printr-o frază cursivă, speranțele
și năzuințele pe care tînărul și energicul director al Muzeului etno
grafic al Transilvaniei le avea la acea vreme și, în consecință, o redăm
integral: „6. Să nădăjduim că D-zeu și forurile cond(ucătoare) ne vor
ajuta să înfăptuim programul nostru ca să putem avea clădire modernă,
colectiv și publicațiuni bogate ca să putem face adevărata inaugurare
a Muzeului“. Acest vis al prof. Romulus Vuia, aceste năzuințe spre care
a tins mereu și pentru realizarea cărora s-a luptat în decursul întregii
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sale activități Ia acest muzeu, s-au înfăptuit pe deplin în anii României
socialiste.
Datele ample, cuprinzătoare, incluse în analiza drumului parcurs
și a nivelului actual atins de Muzeul etnografic al Transilvaniei, făcută
de actuala directoare Viorica Pascu, vorbesc în mod convingător despre
realizările remarcabile obținute de acest muzeu în ultima vreme. Readu
cerea în actualitate a unor pagini din istoria etnografiei și muzeografiei
etnografice românești, într-un asemenea moment, trebuie privită ca un
profund omagiu adus înaintașilor noștri care întreaga lor viață au mi
litat activ pentru propășirea etnografiei românești.

Ion Vlăduțiu
A NEW TESTIMONY CONCERNING
THE INAUGURATION OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM OF
TRANSYLVANIA

Summary

The author presents a new testimony concerning the inauguration of
the exhibition of the Etnographic Museum of Transylvania, in 1928. The
main ideas of Prof. Romulus Vuia’s speech» noted on the vocer of George
Vălsan’s book: „ New Science: the Etnography“ /O știință nouă: Etno
grafia/ are analysed.
LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig. 1. — The main ideas of Prof. R. Vuia’s speech delivered at the inauguration

of the Etnographic Museum of Transylvania in Cluj (photocopy)
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DOCUMENTE INEDITE DESPRE EXPOZIȚIA
DE LA SIBIU, 1881
Din cercetările noastre asupra bogatelor tradiții progresiste ale etnomuzeografiei românești prezentăm rezultatele actuale ale investigației
științifice privind expoziția organizată la Sibiu în vara anului 18811.
Cele peste 50 de documente inedite folosite la care se adaugă materialul
de referință dân presa vremii sau mărturii puțin cunoscute (fig. 1) ne-au
permis constatarea că aceasta este cea de a doua expoziție generală
organizată de Astra2. Ea reprezintă un succes sporit față de cea de la
Brașov, din 1862 și față de celelalte expoziții tematice organizate tot de
către Astra sau de astriști3. Expoziția de la Sibiu este importantă și
prin faptul că reunește exponate trimise de către românii de pretutin
deni. Expoziția de la Sibiu reprezintă un succes în prezentarea obiecte
lor cu caracter artizanal alături de cele etnografice. Evident prin aceasta
nu excludem posibilitatea ca și în colecțiile lui Ștefan cel Mare4, Dimitrie
Cantemir5 și alți mari colecționari români ai vremii să fi existat aseme
nea exponate. Pentru organizarea expoziției a fost ales Sibiul pentru că
el era un puternic centru cultural și pentru că aici își aveau sediul mai
multe corporații ș!i instituții române printre care și Astra. In sfîrșit,
1 Despre această expoziție ne-am ocupat în diferite ocazii : ,,Documente inedite despre pre*
zențe bucureștene la expoziția de la Sibiu, 1881, sesiunea științifică a muzeelor bucureștene,
București, mai 1972; Activitatea muzeografică a lui George Barițiu, comunicare la simpozionul
G. Barițiu, Sibiu 1963 ; Expoziția Gheorghe Barițiu, în Flacăra Sibiului nr. 3305, 9. I. 1963 ;
împreună cu C. Catrina în Ausdruck des Zusammenlebens, în Volkzeitung nr. 689, 1. XI. 1966;
George Barițiu pionier al muzeografiei românești, în Revista Muzeelor nr. 6/1965. Prezenta
lucrare se vrea o sinteză a acestor lucrări susținute sau publicate mai înainte.
2 Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român.
3 Termenul de „astrist” a fost foarte puțin folosit în limba vorbită și era consacrat numai
accepțiunii de colaborator al Astrei. Personal am lansat în lucrările de specialitate termenul
cu o nouă accepțiune definind în zilele noastre pe cei care au cercetat și cercetează multi
plele aspecte legate de viața acestui important for cultural. Constatăm că o dată lansată
cea de a doua accepțiune a fost însușită și de alți cercetători.
4 C. C. G i u r e s c u, Istoria Românilor, vol. II partea I, București 1939, p. 107.
6 C. Gaue, Trecute vieți de doamne și domnițe, ed. IV-a București 1941 p. 396.
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Fig. 1. ■— Apel tipărit „Către publicul român“, facsimil, Arhivele Statului Sibiu,

Fondul Astra, foto I. Drăgoescu.
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Sibiul avea tradiții muzeologice. încă din anul 1837 călătorul francez
Haussez vorbește elogios despre muzeul Brukenthal6. Expoziția marchea
ză un moment important în istoria muzeografiei și a etnomuzeologiei
prin amploarea sa, prin unele rezolvări muzeotehnice și muzeologice
înaintate, pirin rolul său cultural educativ și mai ‘ales prin scopurile pa
triotice pe care le urmărea. Cu toate acestea ea nu este cunoscută și nici
cel puțin atestată în Istoria României în date7. Scopul declarat al expo
ziției îl aflăm dintr-un amplu și vibrant apel din care reținem8: „Inte
rese de ordin superior și chiar vital obligă pe națiune, în cazul de față
pe Asociațiunea transilvană, să dea poporului ocaziune de a face să
dispară acel prejudiciu periculos și totodată să afle prin mijlocirea unei
expoziții a unei piețe9 comune naționale, dacă se deprinde ea măcar în
unele ramuri ale industriei și care ar fi acelea: îndată apoi să se întrebe
dacă geniul și temperamentul său îl trag sau nu spre cultivarea artelor
și meseriilor. /Aceasta trebuie să se știe cu atît mai vîrtos, că intrarea
unei părți considerabile a poporului nostru pe terenul industrial a și ajuns a fi o chestiune de viață pentru dînsul. Este o axiomă adoptată de
cei mai renumiți economiști și bărbați de stat ai timpului nostru, care
sună: nici un popor care nu cultivă artele și industria nu are dreptul a
se număra între popoarele civilizate. Și iarăși, alta, tot așa de apodic
tică: popoarele lipsite de industrie, n-au viitor. Bărbații cei mai lu
minați ai națiunii noastre au dat și pînă acum probe de ajuns, că dînșii
sînt pătrunși de adevărul acestor doctrine. Trei adunări generale ale
Asociațiunii transilvane din trei părți ale țării, adică de la Simleu10, Si
ghișoara11 și Turda12 pătrunse de adevărurile atinse mai sus au enunțat
în unanimitate imperioasă necesitatea de a înființa a doua expoziție13 iar
a treia, cea din Turda, a impus realizarea expoziției în termeni clari,
comitetul său central cu aceasta însă nu a dispensat pe nici un membru
al Asociațiunii transilvane de nobila și patriotica îndatorire de a face
fiecare din partea sa totul pentru ca expozițiunea de la Sibiu14 a cărei
6 N. I o r g a, Istoria Românilor -prin călători, vol. IV, București 1922 p. 24.
’ Istoria României în date, Editura Enciclopedică Română, București 1971, p. 245
Pentru acest an volumul înserează doar o participare a lui Ion Andreescu, cu un tablou, la
o expoziție pariziană.
■ Iacobu Bologa, G. Barițiu, Apellu cătră poporulu romanescu, în cauza
expozițiunei naționale, care se va deschide în 27115 august 1881 în Sibiiu. Din siedinția plenaria
a comitetului Asociațiunei Transilvane de la 2 decembrie 1880. Tiparulu Tipografiei Arhiedecezane. Sibiu. „Apellu" a fost lansat în tiraj de masă. Pentru Barițologi el prezintă interes
și în sensul că este un document oficial, tipărit, în care omul de știință și cultură semnează
Barițiu și nu Bariț așa cum pretind unii cercetători să-l numim.
9 în text „piatie".
10 în text „Sîmleu".
11 în text „Seghisioar’a”.
12 în text „Sibiiu".
13 Expoziție generală deoarece au fost organizate și numeroase expoziții locale.
14 Nici pentru Sibiu aceasta nu este prima expoziție întrucît aci Astra a organizat nume
roase expoziții tematice.
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deschidere e defiptă15 pe 27/15 august 1881, să aibă rezultate cît mai
dorite și mai îmbucurătoare. Din partea sa subscrisul comitet vine cu
acest apel al său de a se adresa în această întreprindere de importanță
supremă, nu numai către membrii Asociațiunii transilvane pentru litera
tura și cultura poporului român ci și către toate clasele societății româ
nești, către toate familiile și persoanele inteligente și inspirate de ideile
adevăratei civilizațiuni ca să binevoiască a-i veni în ajutor cu puterea
cuvîntului îndemnînd iară prin faptă, mergînd înainte cu exemplu întru
înavuțirea viitoarei expozițiuni cu obiectele cele mai variate, din toate
ramurile activității omenești. Nimic să nu ne pară neînsemnat din cîte
lucruri produce natura de pe urma laborei omului, din cîte ține ea as
cunse în sînul său și așteaptă ca omul să le descopere și să le folosească,
nici un obiect de industrie și de artă, din cîte poate să iasă din mîini16
românești să nu disprețuim. Scopul expoziției noastre, nu este ca să ne
producem din simplă vanitate cu ceea ce nu avem și ce încă nu sîntem
în stare a produce, ci cu totul altul: să ne prezentăm nouă înșine așa
precum sîntem astăzi, pentru ca să știm de unde trebuie să continuăm
în ziua de mîine. Nici o iluziune să niu ne facem: dar mici ace.l pesimism
distruictoir să niu-1 nultrim, ca și cum industria âi toate productele laborei
poporului românesc nu ar însemna nimic în lupta universală pentru exis
tență. Die .productele industriei poporului nostru cît de primitive căci el cu
acelea s-a ajutat într-o viață nu de sute, ci de mii de ani. Pe cînd Re
publica17 Romei Antice era în toată splendoarea sa, carul și aratrul, ca
sa18 și îmbrăcămintea poporului din Italia19, se prezenta pe monumente,
pe numi20 și pe medalii în forme mai primitive, decît le vedem pe ace
lea la poporul nostru într-o parte considerabilă a provinciilor locuite
astăzi de el. Este însă și numai o chestiune de apreciere și de gust a
ține cineva ca de exemplu o mulțime de moduri și de porturi în zilele
noastre, nu ar fi curat caricatură pe lîngă costumele antice, în care se
prezentau consuli și pretori, împărați și tribuni militari, senatori și ca
valeri iar mai vîrtos matroanele și fiicele lor? Din toate acele cos
tume antice afli cele mai învederate urme în costumele diverse ale popo
rului de peste tot, pe unde civilizațiunea falsă, introdusă de speculanți
străini și amestecul de costume barbare, nu le-au schimonosit și deterio
rat“21. E. Comșia se adresează Comisiunii administrative a tipografiei
Arhiedecesane din Sibiu cu o scrisoare care glăsuiieș'te : „Este în general
•cunoscut folosul mare a expozițiunilor în viața popoarelor așa încît
ar fi de prisos a mai aminti aici însemnătatea acestei expozițiuni inten
ționate pentru viața noastră națională. Faptul în sine, că Asociațiunea a luat inițiativa pentru a prezenta lumei într-o expozițiune popo
15 în sensul de hotărîtă, stabilită.
16 în text „mane”.
17 în text „republic’a”.
18 în text „Caus’a”.
19 în text „Itali’a”.
10 în sensul de monede.
M I a c o b u B o 1 o g a, G. Barițiu, Apellu... p. 1-2.
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rul român în toate ramtirile activității sale și a dovedit prin aceasta
cît de laboros și progresiv a fost românul în puținii ani ai libertății
sale, vorbesc destul de puternic. Numai încape nici o îndoială, că pentru
ca această întreprindere să fie urmată de un succes mulțumitor și să ser
vească spre onoarea și fala națiuinei, fiecare membru al națiunei itrebuie
să-și angajeze puterile sale și să contribuie după putință la realizarea
acestei întreprinderi. Și în această privință Asociațiunea a premers
exemplul bun căci ea nu numai că și-a angajat puterile sale pentru or
ganizarea expozițiunei și a votat spre acest scop și suma de fl. 700 —■
sumă însemnată față de averea Asociațiunei și de venitul ei modest. Este
evident însă, că o sumă de fl. 700 nu poate fi suficientă pentru purtarea
tuturor speselor unei expoziții, și subscrisul comitet va fi necesitat
a recurge și la alte ajutoare binevoitoare. Avînd în vedere testamentul
Marelui Andrei și instituțiunile sale nobile, cu care a înființat insti
tutul tipografiei arhiedecesane în interesul răspîndirii literaturei și
culturii române, subscrisul comitet își ia voia a veni cu rugarea, ca ono
rata comisiune a dv. luînd de apoi în considerare scopul înalt al Asocia
țiunei, iar de altă parte testamentul mai sus amintit, să binevoiască a
dispune, ca tipografia arh. să îngrijească în mod gratuit pentru toate
tipăriturile, ce sie vor arăta de trebuință la lananjiarea acelei expozițiuni. Ajutorul ce-1 cerem este mic, dar pentru întreprinderea ce o in
tenționăm destul de mare încît ni-1 știm a-1 prețui. Fiind înainte con
vinși că on. comisiune nu ne va respinge rugarea noastră, aducem în nu
mele cauzei încă de pe acum mulțumită noastră și nu vom lipsi a adu
ce la timpul său și pe calea publicației“22. Tipografia a răspuns favorabil
acestui apel. Reținem și apelul pentru organizarea comisiilor locale de
organizare (fig. 2). Din acesta spicuim: „Ne luăm voia a vă comunica aici
sub un alăturat apel tipărit cu programa și regulamentul la expozițiunea
proiectată pe atunci. Vă rugăm, ca să binevoiți a vă constitui în comuna
d-voastră parohială în un comitet de 3 persoane la care veți urma bine,
dacă veți trage pe învățătorii sau pe notariul sau judele comunal, ca
persoane mai de influență. Problema acestui comitet în fiecare comună
va fi să îndemne pe oamenii noștri a pregăti fiecare după putință cîte
un obiect două pentru o expozițiune din deosebitele ramuri de industrie,
meserie sau producte naturale, precum mai de aproape se vede din pro
grama alăturată sub A. Mai departe problema acestui comitet din co
mună pentru o expozițiune va fi să liniștească pe acei, cari nu vor voi să
trimită obiecte la expozițiune din temere că se vor pierde sau ruina asigurîndu-i că nu vor suferi nici o pagubă și ca asigurarea aceasta să fie
deplină însuși comitetul d-voastre să binevoiască a primi obiectele de
la conaționații noștri pre lîngă răvaș și acele pe o cale mai scurtă a se
aduce toate laolaltă aici la Sibiu și a se preda acestui subcomitet care de
aci încolo va purta grija însuși de ele pînă la restituirea lor în bună or22 Arhivele Statului, Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 31, fila f.n. din 29. I. 188 (sic),
concept.
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Fig. 2 — Apel către preoțime, facsimil, Arhivele Statului Sibiu, fondul Astra,

foto 1. Drăgoescu.
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Fig. 3 — Bon de primire a obiectelor, facsimil Arhivele Statului Sibiu, Fondul

Astra, foto I. Drăgoescu.

dine“23 (fig. 3). Așadair cele trei apeluri demonstrează înaltul patriotism
al unor oameni înaintați ai vremii care au căutat să mențină trează con
știința națională a compatrioților. Expoziția (fig. 4) aceasta mai prezin
tă — așa cum reiese din numeroase documente și o luare de atitudini
față de actul de la 15/17 februarie 18672425
precum și față de falsurile la
care recurgeau unele dintre autoritățile vremii. Una dintre aceste ac
țiuni a constat în etichetarea drept maghiare a unora dintre cele mai
valoroase exponate românești și slave prezentate la expoziția de la Viena în 1873. Această acțiune a stîrnit un puternic val de proteste din
partea naționalităților conlocuitoare ale imperiului austro-ungar preconizîndu-se chiar boicotarea expoziției din 1885 de la Budapesta. Vorbind
despre încercarea de boicot George Barițiu considera că dimpotrivă tre
buie să participe fiecare popor din imperiu la expoziție pentru „a ne
face daitorința către noi înșine cît și dreptul fiecăruia ca fiu al patriei
și ambițiunea noastră legitimă, ca să ne arătăm și noi care ce putem și
cît putem“23. El cerea însă ca să se impună indicarea apartenenței na
ționale a exponatelor. Expoziția diin 1881 i(fig. 5) este deci și
23 Idem.
24 Avem în vedere încheierea acordului austro-ungar privind crearea statului dualist
Austro-Ungaria care a anulat autonomia Transilvaniei.
25 Observatoriul nr. 70, Sibiu, 10. IX. 1881.
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Pig 4 — Revista Familia nr. 65/1861. Coperta reprezintă planul expoziției. Foto

I. Drăgoescu.
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Fig. 5 — Medalia expoziției din 1881. Foto I. Drăgoescu

o repetiție generală pentru cea din 1885 de lia Budapesta,
o replică La expoziția de la Vienia din 1873. Ea căuta să de—
moinisitreze și pe această cale unitatea națională a românilor de pretu
tindeni și considerăm că nu întîmplător ea se numește în documentele
vremii „expozițiune națională“, „expozițiune românească“26, „expozițiunea română“27 sau simplu E.R. neapărînd niciodată, în documente, sub
numele de expoziție transilvăneană sau sibiană. Notăm că și expoziția de
la Brașov, din anul 1862 se numea expoziție națională. Este cazul să mai
notăm că de fapt încă din vara anului 1862, cu prilejul discursului rostit la
inaugurarea expoziției de la Brașov, George Barițiu preconiza și organi
zarea în viitorii 5—6 ani, a unei expoziții pentru toate naționalitățile din
Transilvania. Expoziția română de la Sibiu, merge în pas cu realizările
„din țară“ unde în scopul unei mai profunde cunoașteri a bogatului ma
terial etnografic, acumulat, în anul 1875, la ideea lui Titu Maiorescu, se
preconizează înființarea pe lîngă muzeul național de antichități a unei
secții a „porturilor naționale“28. Tocmai în această vreme E. Brote pro
pune „aranjarea unei expoziții din toate ramurile“ pentru adunările din
1876 de la Sibiu29. Problema este reluată și la 13 februarie 1875 cînd
se propune chiar și un comitet de organizare30, iar la 20 noiembrie 1875,
26 I a c o b u B o 1 o g a, G. Barițiu, op. cit., p. 1—2.
27 Eugen Brote, Apel către publicul român, Sibiu 13/25 martie 1881 nr. 25 E.R.
28 Al. Tzigara-Samurcaș, Muzeul neamului românesc. București 1909, p. 2,
29 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 20, fila 31/875.
30 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 20, fila 9/1876.
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în urma unei propuneri a lui D. Comșia se formează un comitet format
din 15 persoane și se decide ,,a se tinde că adunările generale ordinare
ale Asociațiunii să fie combinate în viitor cu expoziții“31 din toți ramii32
activității. Se pare că datorită unor motive economice, datorită timpului
scurt de organizare, desigur, datorită îngrădirilor stăpînirii, expoziția
proiectată pentru anul 1876 nu s-a putut organiza. Entuziasmul maselor
a crescut foarte mult. Membrii Astrei întruniți la trei ședințe au
cerut cu insistență organizarea uneii expoziții33 care a fost hotărîtă la
27. IL 18793435
. Presa vremii anunța că „după 17 ani33 vom avea iarăși o
expozițiune de produse și manufacturi românești“36. Tineretul sibian a
hotărît să facă de gatridă la expoziție pe toată durata ei37. Reuni
unea de cîntări din localitate cedează pentru cheltuielile expoziției ju
mătate din încasările sale de la un concert38, exemplul fiind urmat și de
institutul de credit și economii „Albina“ care donează inițial 252 florini39
la care ulterior mai adaugă altă sumă40. Se fac și propuneri pentru liste
de subscripție41. Se trimit scrisori de încurajare și de mulțumire pen
tru inițiativă. O astfel de scrisoare glăsuiește: „fie ca expozițiunea ac
tuală să fie un puternic stimulent spre labore continuă, spre semnul
multor ocaziuni solemne care să aducă pe lîngă celelalte emanciparea
laborei române de sub tutela străină ce o dorește tot norodul românesc“42.
Acest citat demonstrează faptul că oamenii simpli au înțeles adevăratul
scop al expoziției. Entuziasmul maselor se manifestă și prin listele
de subscripții de obiecte depuse spre a fi valorificate în folosul As
trei43, sau pentru a forma niuoleu.1 unui muzeu al Astrei {fig. 6). Aureliia
Goga, mama poetului, expediază un lot de 28 obiecte colectate personal din
31 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 20, fila 33/875.
32 Din toate domeniile de activitate.
33 I a c o b u Bologa, G. Barițiu, o.c., p. 2. Pentru orașul Turda vezi și Arhivele
Statului Sibiu, Fondul Astra Pachetul 32, fila 236/1880, referitor la concluziile din 8. august
1880 ale adunării generale de la Turda și același fond pachetul 42 fila 63/1881.
31 Idem.
35 Aluzie la expoziția din 1862 de la Brașov de la care se scurseseră de fapt 19 ani. De
altfel și Apellu cătră poporul românesc, semnat de Iacobu Bologa și G. Barițiu greșește cînd
scrie că s-au scurs 18 ani de la acea expoziție.
36 Gazeta Transilvaniei, nr. 89 din 18. august 1881. După toate probabilitățile autorul
acestui articol este George Barițiu. Pe baza stilului am enunțat această idee la simpozionul
George Barițiu de la Sibiu 1963, opinia fiind împărtășită de către participanți.
37 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 40, fila 356/1879.
38 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 40, fila 419/1881 ; Arhivele Statului
Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 32, Documentul 1—2 1880 (protocoalele despărțămîntului Brașov
din 8/20 IX. 1880).
39 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 40, fila 31/1881. Nu stă în intenția
noastră citarea tuturor listelor de subscripție, lucru irealizabil de altfel dar amintim pentru
cei interesați să adîncească problema că la Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra în Pachetul
nr. 34 se păstrează numeroase asemenea liste.
40 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 38, fila din 17 martie 1882 f.n. ;
Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 48 fila 277/1881.
41 Idem.
42 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 41, fila 2019/30 1881.
43 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 41, fila 2031/303.
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Fig. 6 — Apel pentru culegerea de documente în vederea organizării viitorului

muzeu al Astrei. Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra foto I. Drăgoescu.

4? — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Rășinarii Sibiiului44. Aceeași localitate mai trimite alte 24 obiecte45 prin
tre acestea figurînd și unele exponate care au fost prezentate la expo
ziția de la Brașov din 186246 și care au fost păstrate cu grijă. Din
Reghin învățătorul George Maior expediază obiecte donate de familia
sa47 și exponate colecționate48, Zaharia Boiu și George Viciu au co
lectat exponate din Sibiu49. Tot din orașul gazdă notăm și numeroase
expuneri personale50 precum și o listă colectivă51 la care se adaugă
exponatele reuniunii sodaliloir52 români care prezintă printre altele o
mașină de împletit lucru de mînă, una de desfăcut cucuruzul și alta
pentru maceratul cucuruzului, toate de invenție locală53. Copiii din
Veștem (Sibiu) expun obiecte din pai și lemn54. Orlatul (Sibiu) trimite
un lot de 41 de obiecte55 și alte exponate lucrate de școlari56. Colete
numeroase trimit românii din secuime și din zonele învecinate57; săeeleniiii58, loculiitoim din Dîrstele Brașovului, trimit prin A. Bîirseianu59,
Desipărțămînitul Mediaș a organizat cercetării speciale în acest scoip60,
bihorenii trimit colete separat și prin Iosif Vulcan61. Un fotograf
clujean trimite fotografii cu rugămintea de a i se organiza un sector
separat62. Din Arad Petronella Missiciu expune portretul lui Vasile
Aleosiandrl brodat cu mărgele și mătase63 gestul fiind considerat un
prinos de recunoștință pentru creatorul Horei Unirii. I.T. Mera din
Șiria compune o poveste: „ce am lucrat pentru această ocazie“64 iar
un anonim scrie:
Astma să-nfloreiască
Fructe să rodească
Fructe dulci și bune
Românismul să adune65.
Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
4« Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
47 Arhivele Statului Sibiu, Fondul
Astra, Pachetul
48 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
49 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra,
Pachetul
50 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra,
Pachetul
51 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
52 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
53 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra,
Pachetul
S4 Arhivele
Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
55 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
56 Arhivele Statului Sibiu, Fondul
Astra, Pachetul
67 Arhivele Statului Sibiu, Fondul
Astra, Pachetul
58 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra,
Pachetul
59 Arhivele Statului Sibiu, Fondul
Astra, Pachetul
«0 Arhivele
Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
61 Arhivele Statului Sibiu, Fondul
Astra, Pachetul
62 Observatoriu nr. 69 din 26/7 septembrie
1881 p.
63 Arhivele
Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
, Fondul Astra, Pachetul 40, fila 189/1881.
64 Arhivele
Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
65 Arhivele
Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
44

45

41, fila 460 f.a.
41, fila 470/1881.
46, f.n.
34, f.n.
34, f.n.
48, fila 123/1881.
47, fila 90/1881.
34, f.n.
41, fila 227/1881.
48, fila 352/1881.
48, fila 354/1881.
45, fila 327/1881.
47, document din 8 iulie
31 f.n.
48, f.n.
48, fila 102/1881.
48, fila 235/1881.
104, fila 421.
278.
47, fila 59/1881 ;• Arhivele
40, fila 189/1881.
35, fila 189 E.R.
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George Perian din Reșița Montană trimite la 22 iulie următoarele:
„1. Un lașternuit de pat (covor) făciut de nepoata mea juna Paraschiva Perianu în preț de 25 fl. v.a. care obiect după închiderea expozițiunii
onor comitet are a-1 retrimite imediat subscrisului fiindcă juna fată nu
a fost învoită spre vînzare sau donare căci se gată de căsătorie, 2-lea
opt (8) scatule de conservat ochelarii în călătorie producțiune proprie
de mulți ani. M-am folosit de astfel de scatule și pe multi amici
am onorat cu cîte un exemplar din care și acum are onor comitet în
numele meu, după expozițiune a da un exemplar veteranului D. Georgie
Bariț iar una stimatului meu amic D. Elia Măcelariu și în fine una D.
Visarion Roman iar (5) darabe le donez expozițiunii la voința onoratu
lui comitet. Aceste scatule se deschid astfel, zic pentru care n-au
văzut. Se ia scatula în mîna stingă cu cuiul către mînă, trage apoi
cu degetul mare fundu către braț și-J apleacă către dreapta apoi itnagie cu
același deget al doilea fund și-1 apleacă iar către dreapta și atunci e
deschis. închiderea se face cu producțiunea din contră. Un exemplar
se deschide spre stînga. 3-lea una scatulă cu cinci bucăți de clei,
producțiune a albinelor cu care dînsele astupă toate crăpăturile și
colțurile în locuința lor, apoi după ce se uscă acest clei nici cu fie
rul nu-1 poți rupe, e bun foarte la astuparea crăpăturilor la vase cu
fluiditate precum ploști, troci crăpate, uiagă crăpată, dacă miai cu
seamă avînd 300 ferești la stupii mei care deschizîndu-le în timp de
umezeală sau după ger și fiind umlate des se sparg apoi îndată aprind
lumina de ceară, pun cleiul ca și sigiliul pe obiect, apoi nici cu dal
ta nu se mai poate rupe. Dacă aveam tiimp și mai mult material fiindcă
acest clei numai toamna îl aduni de pe scândurile de la ferești și-n
cantitate de la 200 stupi de 2 pînă la 1/2 kg apoi îl încălzesc la
soare, apoi lîngă foc și-1 răcesc între două Scîndurele netede. De
aveam zic mai mult material acum cercam să-1 distilez de tot de ceară
— care e și așa puțină în el și distilat cred că va fi mai bun de si
gilat scrisori decît sigiliul cu coloform. Stuparii deci să se folosească
de el decum am zis la toate văscioarele de lemn ce țin fluide numai
reci căldura nu suferă. 4-lea am trimis încă două bucăți de bani ro
mani de la Cesarele Gordianu — care s-au găsit mulțime în anii trecuți
într-un stei de piatră în hotarul Reșiței Montane dăruiți de Mihail Ma
tei antrepenor la mina de cărbuni de aici, acești bani se află în sca
tula care se deschide spre stînga și acești bani iarăși rămîn la dispo
ziția onoratului comitet al expozițiunii“66. Nu se păstrează în arhive
manuscrisul unei încercări de lucrare literară dar se păstrează doar
sorisoiarea umui scriitor pe care nu l-am identificat încă și caire scrie
că este unul care „a servit de la început și pînă astăzi la măreața în
treprindere a românilor, la expozițiunea română (și) cutez a vă saluta
și eu ca bun român cu cuvintele: Românul cu munca nume și-a făcut“67.*17
•• Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 48, fila 267 f.a.
17 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 40, fila 319 f.a.
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Mai departe el anunță că a trimis o operă literară pe care am dori-o
depistată.
Datele citate atestă entuziasmul maselor care au expediat peste
30.000 de obiecte din care au fost riguros selecționate „peste 6000 ex
ponate“6*. Față de cele 2200 exponate cîte au fost expuse la expoziția
de la Brașov din 1862 constatăm că cifra obiectelor prezentate la 1881
este de aproape trei ori mai mare68
69. Dintre exponatele prezentate apro
ximativ jumătate provin de la românii din țara veche și aproape jumă
tate sînt de la transilvăneni. Au trimis obiecte și românii stabiliți în
alte țări. Un loc deosebit l-a ocupat Azilul Elena Doamna din București
din a cărui corespondență cu organizatorii spicuim: „din partea mea fiți
convinși că veți avea cel mai activ și mai devotat concurs. Am și luat
deja dispozițiuni în această privință și toate apelurile dv. le vom
distribui între toți membrii Societății Românie“70. Din altă scrisoare
aflăm că azilul a primit dreptul de a organiza sector separat71. „Mulțumindu-vă cordial pentru onoarea ce mi-ați făcut invitîndu-mă a con
tribui cu d-voastră la înalta operă de încurajare națională ce v-ați pro
pus în deschiderea expozițiunii de la 27 august îmi face o deosebită
plăcere anunțîndu-vă că am și preparat în acest scop de la Azilul
Elena Doamna mai multe lăzi conținînd vestminte, diferite costume ță
rănești, broderii și cusături naționale și de lux, borangic extras și
lucrat de Azilul Elena, tablouri în ulei, acuarele etc. aranjate întoc
mai în limitele indicate de propunerea expozițiunii. In această pro
gramă însă nu văd figurînd și producțiuni curat scolastice precum ca
iete de clasă, desen cu mîna liberă, hărți geografice etc. și cum do
resc ca Azilul Elena să expună și în felul acesta ceva m-ați îndatora
mult răspunzîndu-mi dacă vor fi admise asemeni producțiuni și să aibă
expozițiune aparte; mi-ați face mare plăcere domnule președinte făcîndu-mi cunoscut mai din timp dacă pot găsi un tîmplar bun acolo care să
poată lucra un dulap cu această ocaziune. Relativ la transportul acestor
obiecte aș avea însă a vă ruga să binevoiți a-mi da anumite detalii.
Prima doresc să știu pozitiv pînă la ce dată pot trimite lucrurile;
secondo modul cum are a se efectua predarea obiectelor de la Brașov
înainte și dacă vom putea avea oarecari reducțiuni. Aceste deslușiri
dorim a le avea, vă rog domnule președinte să primiți din parte-mi
asigurarea celui mai mare zel și devotament ca și expresiunea distin
selor mele salutări“72. Tot din această scrisoare mai aflăm și ce
cuprindea primul lot de exponate expediate de la Bucumeșlt.i : 32 de
acuarele, 6 hărți, 5 picturi în ulei; un alt pachet cu trei picturi
alt pachet cu încă trei picturi și două pachete cu 19 și respectiv
54 de obiecte etnografice. Din scrisoarea următoare reținem „spre
68 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 40, fila 386 E.R.
69 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 55, fila 278 f.a.
70 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 40, fila 12/24 1881 f.n.
71 Idem.
72 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 40, Documentul este neînregistrat
și este contra semnat V. Bologa ; Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 47 f.n.
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completarea adresei nr. 193 din 30 iulie am onoarea a vă face cunoscut
că cufărul nr. 2 sub marca 257 conține obiecte de broderie națională,
după lista aici indicată în valoare de lei 1125. Lada nr. 1 conține
portretul A. Davilla, tablou original de dl. S. Henția în valoare de
lei 3000. Lada nr. 2 conține un bătrîn, tablou original de d-ra Emi
lia Popovici în valoare de lei noi 1000 iar lada nr. 3 conține o fe
tiță țărancă, 'tablou de d-na Emilia Popovici în valoare de lei moi
600. Transportul acestor colete este făcut prin gara Filaret a mărfu
rilor, nu a fost supus la nici o taxă din partea administrației ro
mâne pînă la Brașov, considerînd că este pentru expozițiune. Vă rugăm
dar domnule președinte să binevoiți a face prin corespondențele domniei
voastre ca aceste colete să vă parvină și să nu fie oprite la Brașov.
Orice cheltuieli de transport le veți debursa, deocamdată, domnia;
voastră. Am primit adresa domniei voastre nr. 189 și cred că chiar
mîine vom expedia încă cîteva lăzi, despre care vom trimite avizul
domniei voastre, listă deosebită. Am onoare să supun de asemenea la
cunoștința domniei voastre că veți primi din Viena o ladă mare conținînd 20 oleografii (din stabilimentul domnului Haut), reprezentînd o
reducțiune din tabloul original al domnului profesor Henția. Aceste
tablouri se vînd în profitul autorului și elevelor de la Belle Arte
din institut. Prețul unui exemplar cu ramă este de 15 florini. Vom lua
înțelegere deosebită pentru modul de vînzare al acestor tablouri și
rămîne la buna chibzuire a d-voastră să hotărîți dacă vînzarea se va
face în localul expozițiunii sau la un particular. Făcînd abstracție
de persoană, tabloul reprezintă o mamă țărancă cu copilul său în costum
național; este o operă de propagandă națională care va fi bine găsit
de domnia voastră“73. Dintr-o altă scrisoare cităm: „consecvent la cu
noștința domniei voastre vă anunțăm că luni 3 august am făcut al
doilea transport pentru expozițiunea din Sibiu compus din trei cole
te: un cufăr nr. 3 sub marca nr. 89, conținînd diferite lucruri na
ționale și broderii fine în valoare de lei 1048 lei noi; lada nr. 4
conține două tablouri în pictură, un cimpoier și o țărancă cu struguri
luată după natură de d-șoara Emilia Popovici, primul în valoare de
lei 800, secundul în valoare de lei 600; lada nr. 5 conține asemenea
un tablou în pictură, o grupă de dropii, lucrat după natură de d-șoara
Emilia Popovici în valoare de lei noi 1000. Profit de această ocaziune a vă face cunoscut și a vă ruga să binevoiți a lua cuvenitele
dispozițiuni ca lăzile cu tablouri să fie deschise și tablourile aranjate,
rămînînd numai cuferele cu broderii naționale a nu se deschide decît
la venirea domnișoarelor delegate pentru această expozițiune, care
nu vor sosi decît cu trei zile înaintea deschiderii expozițiunii“74. Al
treilea transport conținea tot picturi75. în sfîrșit ultimul document
despre participarea Azilului Elena Doamna vorbește despre expe73 Arhivele
71 Arhivele
75 Arhivele

Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 48, fila 293/1881.
Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 47, f.n.
Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 48, fila 176/1881.
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dierea a 20 exemplare „de apa forte lucrate în „Ateneul Elisabetan“
care reprezintă casa părintească a poetului Mureșanu. Am onoarea a vă
ruga să binevoiți a da cîteva exemplare familiei iar celelalte să le
îimipărțiți cum veți crede d-voiastră de cuviință“76. Farmacia națională
din București donează spre expunere mai multe preparate77. Reținem
și un motto de pe scrisoarea farmacistului:

„Expoziția noastră,
Iubita noastră patrie“78.
Tipograful bucureștean Alexandru Grecescu expune cărți care rămîn
apoi donație pentru sodalii sibieni79. Tot cu același scop tipografia mai
expediază încă un lot de cărți80,A. Greceanu mergînd să participe și
personal la expoziții81. Bijutierul bucureștean Alexandru Panait ex
pune „dimpreună cu frații mei de peste Carpați“ diferite obiecte de
aur și argint pe care apoi le donează în folosul Astrei82. Familia scriito
rului Davilla expediază trei lăzi cu picturi, un cufăr cu obiecte lu
crate de mînă83. Iozefina Crețoi scrie: „subsemnata născută și cres
cută în Transilvania, în prezent locuitoare în București, capitala re
gatului României, se simte îndemnată de patriotism către nația ro
mână să participe la expoziție cu una pernă de canapea de solzi de
pește, lucrată cu garnitură de aur, obiect de artă al modestelor mele
cunoștințe în lucru de mînă. Crezînd că acest obiect va fi bine primit
de onoratul comitet al expozițiunei, îmi iau voie de a vă ruga să bi
nevoiți a dispune ca să se pună în rîndul obiectelor expozițiunii. Du
pă expirarea termenului expozițiunii doresc de asemenea, de buna mea
voie a-1 dona în favorul Fondului Asociațiunii Transilvania“84. De
la Ploiești I. Constantinescu scrie: „mă grăbesc și eu ca un june ro
mân cu inimă plină de sentiment și idei nobile care predomină pe tot
românul a participa cu concursul meu de artist în sculptură cu un mic
obiect ce timpul mi-a putut permite a lucra căci informația am avut-o
tîirziiu“85. Ne oprim laici la citarea documentelor pe care le cunoaștem
în legătură cu problema în studiu deoarece le considerăm edificatoare.
în concluzie după datele de care dispunem la expoziția din 1881
au fost prezentate peste 30.000 de obiecte. Estimăm această cifră bazîndu-ne pe afirmația lui Victor Mihaly din Lugoj care într-o scrisoare
’• Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
” Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
” Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
’• Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
80 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
81 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
88 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
88 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
69 din 26/7 septembrie 1881.
84 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
85 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 49, fila 160/1882.

48,
47,
41,
35,
40,
48,
38,
48,

fila
fila
fila
f.n.
fila
fila
fila
fila

220/1881.
861/1881.
421.

320.
232/1881.
449/1881.
354/1881 ; Observatoriul nr.

48, fila 14/1881.
23, fila 359/1880; Arhivele Statului
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către Astra confirma primirea coletelor depuse de el sub numerele
de inventar 19.740 și 19.79786. Admițînd că fiecare participant a
trimis cite un obiect și că V. Mihaly ar fi fost ultimul care a expe
diat însemnează că au fost primite cel puțin 19.797 exponate. Cum însă
constatăm că s-au trecut sub același număr de inventar un lot de obiec
te și că cel puțin jumătate din participant au trimis în medie cîte
două exponate socotim că nu supraestimăm cifra de 30.000 de obiecte ci
că dimpotrivă, poate o subestimăm. De altfel unul dintre „numerii“
lui Mihaly reprezenta colecția sa numismatică. Dintre coletele expe
diate de Azilul Elena Doamna constatăm că un lot cuprindea 43 obiecte
alte două cole te cuprindeau cîte 3 exponate, iar altele conțineau 19
și respectiv 54 obiecte. Deci așa cum am văzut și în alte cazuri foarte
adesea apare expedierea unor colete înregistrate sub un singur nu
măr de inventar. A fost o participare masivă. Cifra exponatelor vor
bește în mod foarte convingător despre ecoul expoziției în rîndul ma
selor de participanți. Au fost expuse peste 6000 de obiecte87. Deci
organizatorii au trebuit să selecteze riguros exponatele reducîndu-le
cam la o cincime. Expoziția a fost vizitată de 5556 de persoane88 deci
o medie de 463 vizitatori pe zi, cifra fiind considerată pentru acea
vreme „neașteptat de însemnată“89. Ca și expoziția din 1862 n-au
lipsit greutățile. Scuzîndu-se pentru întîrzierea cu care săcelenii au
expediat colelteile iei arată că au întîmpiniat mari greutăți din
cauza efeatuliui |pe! carte l-a avut „faima răspândită -de către stijăini în poporul nostru că această expozițiune este numai o manevră
pentru a încerca pe oameni cu dări de venite și alte biruri grele“90.
S-au exprimat și opinii de neîncredere față de capacitatea creatoare
a unor expozanți. Intr^un protest adresat Astrei, Constanța Duma Schiern
din Sibiu cere să fie chemată fiica sa să demonstreze față de oricine
că exponatele prezentate au fost într-adevăr lucrate de ea. In ciuda
afluenței de vizitatori, a donațiilor masive în obiecte și bani, a sacri
ficiului personal al organizatorilor, cu toate sumele primite de la do
natori sau votate de Astra expoziția a înregistrat un deficit de 800
florini91. Astriștii s-au gîndit să acopere suma adresîndu-se guver
nului din Budapesta după un ajutor de 2000 florini dar au fost refu
zați92. Pînă la urmă deficitul a fost acoperit și s-a creat și un ex
cedent deoarece sub presiunea opiniei publice guvernul român a achizi
ționat obiecte în valoare de 10.000 franci. Acest gest al statului ro
mân a fost primit cu multă recunoștință de către Astra, iar cu banii
88 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
Sibiu, Fondul Astra, Pachetul 42, fila 631/1881.
87 Idem.
88 Observatoriul nr. 69 din 26/7 septembrie 1881.
88 Arhivele Statului Sibiu, FondulAstra, Pachetul
80 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
81 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul
88 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul

33, fila 359/1880; Arhivele Statului

49,
49,
49,
42,

fila 160/1882.
fila 14/1881.
fila 160/1882.
fila 33/1881.
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au achiziționat pentru „muzeul nostru“93 tabloul lui Dumitrescu Mirea
„Aducerea capului lui Mihai Viteazul“ considerat un tablou istoric.
Notăm că Mihai Viteazul ocupa un loc deosebit în menitalitaitca transil
vănenilor, ca realizator al unirii celor 3 provincii românești. La expoziția
de la Brașov din 1862, reuniunea femeilor române din Cluj a expus o
broderie reprezentînd portretul lui Mihai Viteazul9'4. într-o scrisoare
din 1899”5 T.T. Burada cere conducerii Astrei să-i pună la dispoziție un
marș al lui Mihai Viteazul care circula în Transilvania. Muzeul Brukenthal din Sibiu posedă un toiag de epocă pe care este sculptat Mihai
Viteazul, se cunoaște și o icoană pe sticlă cu Mihai Viteazul în postură
de sfînt iar în satul Galeș de lîngă Sibiu am aflat o pictură murală ce-1
reprezenta pe Mihai Viteazul și pe împăratul Traian. Se cunosc și nu
meroase piese folclorice despre reflectarea personalității lui Mihai Vi
teazul în folclorul național, sud-est european și maghiar. De altfel am
văzut că s-a trimis și un tablou ce-1 reprezenta pe Vasile Ale.csandri, toc
mai pentru a sublinia încă odată scopul declarat în numeroase mărturii,
în parte citate și în lucrarea noastră, despre dorința arzătoare a tran
silvănenilor de „unire cu țara“. Despre mama ce-și strînge copilul la
piept, tablou expus de către Azilul din București, avem declarația ex
pozanților, iar locul pe care l-a ocupat azilul ce purta numele soției
lui Cuza ne dă iarăși dreptul de a gîndi că intr-adevăr s-a căutat să se
demonstreze, în condițiile posibile, dorința de unire a transilvănenilor
cu Țara Veche,
Expoziția de la Sibiu a contribuit substanțial la cunoașterea capa
cității creatoare a poporului român. Ea a demonstrat unitatea naționaiă a românlilotr din Țara Veche și a transilvănenilor, concluzie ex
primată după expoziție de către un român stabilit la Viena și pe care
o reținem pentru încheierea lucrării noastre. El scrie Astrei despre:
„Nobilele interesuri patriotice (care) contribuie fără preget la deș
teptarea și mărirea neamului iromânesic96.

Ion Drăgoescu
UNBEKANNTE DOKUMENTE ÜBER DIE AUSSTELLUNG VON SIBIU,
1881

Zusammenfassung
Aus unseren Forschungen über die reichen fortschrittlichen Über
lieferungen der rumänischen Muséographie unterbreiten wir hier die
gegenwärtigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Erfassung der Aus
93 Tablou istoric în Obscrvaloriul nr. 95 1/13 decembrie 1882'. p. 379.
M Idem.
95 I. I. D r ă g o e s c u, T. T. Burada, Corespondență inedită, în Revista de ethiogyafie
și folclor nr. 3/1972 pp. 226 și 228.
96 Arhivele Statului Sibiu, Fondul Astra, Pachetul nr.. 55 f.n.
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Stellung von Sibiu, 1881. Die dabei ausgewerteten unbekannten Doku
mente, deren Zahl 50 überschreitet, wie auch die Erfassung damaliger
Zeitungsnachrichten und wenig bekannter Zeugnisse führten uns zu 'dem.
Schluß, daß die überhaupt die erste von Rumänen veranstaltete Aus
stellung war. Dem Aufruf der Astra leisteten breite Volksmassen be
geistert Folge; über 30.000 Gegenstände wurden zur Verfügung gestellt,
davon wurden mehr als 6000 ausgestellt. Die große Zahl der eingesand
ten Gegenstände stellte die Veranstalter vor die Aufgabe einer rigorosen
Auswahl, da bloß ein Fünftel derselben ausgestellt werden konnte. Die
Ausstellung wurde von 5556 Personen gesehen; dies entspricht einem
Tagesdurchschnitt von 463 Besuchern — eine für damaligen Begriffe
„unerwartet große Zahl“. Trotz des Besucherandranges und der daraus
heirvoirgegangenein Einnahmen, der zahlreichen Gegenstände und Geld
spenden und der persönlichen Opfer der Veranstalter, trotz der Geld
summen, die von verschiedenen fortschrittlichen Organisationen jener
Zeit gespendet wurden und trotz der von der Astra bewilligten Summen,
verzeichnete die Ausstellung ein Defizit von 800 Fl. Dies war eine
Folge der zu entrichtenden hohen Gebühren; auch die Tatsache, daß
seitens der damaligen Regierung in Budapest keinerlei Subventionen
erteilt wurden fiel ins Gewicht. Der Fehlbetrag wurde dadurch gedeckt,
daß — unter dem Druck der Öffentlichkeit — die rumänische Regierung
zahlreiche der gespendeten Gegenstände im Wert von 10.000 Franken
aufkaufte.
Die Ausstellung von Sibiu, 1881, stellte die nationale Einheit des
rumänischen Volkes unter Beweis. Diese Schlußfolgerung drückte schon
damals ein in Wien ansäßig gewordener Rumäne aus der schrieb: „Die
edlen patriotischen Interessen tragen immerwährend zur Erweckung und
zur Verherrlichung des rumänischen Volkes bei“.

ZU DEN ABBILDUNGEN:
Fig. 1. — „A, das rumänische Publikum’1, Faksimile, Staatsarchiv, Sibiu, Astra-

Fonds; Foto: Ion Drägoescu.

Fig. 2. — Aufruf an die Geistlichen, Faksimile, Staatsarchiv, Sibiu, Astra—Fonds;

Foto: Ion Drägoescu.

Fig. 3. — Übernahmeschein der Gegenstände, Faksimile, Staatsarchiv, Sibiu, As-

tra-Fonds; Foto: Ion Drägoescu.

Fig. 4. — Die Zeitschrift „Familia“ Nr. 65/1861: auf dem Deckel ist der Plan

der Ausstellung hergestellt; Foto: Ion Drägoescu.

Fig. 5. — Die Medaille der Ausstellung von 1881; Foto: Ion Drägoescu.
Fig. 6. — Aufruf zum Sammeln von Dokumenten für den Bestand des geplanten

Museum der Astra-Vcreinigung. Staatsarchiv, Sibiu, Astra-Fonds; Foto:
Ion Drägoescu.
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PREOCUPĂRI DE ETNOGRAFIE
LA VASILE GOLDIȘ
întemeiată în 1861, Asociațiunea pentru literatura română și cultura
poporului român („ASTRA“) desfășoară o vastă și importantă activitate
culturală de masă în rîndul poporului român din Transilvania promovînd consecvent legăturile culturale cu vechea Românie, constituind
în același timp și un factor de frunte al mișcării de eliberare națională.
In acest scop iau ființă în cadrul Asociațiunii, în anul 1862, trei
secții științifice: filologică, istorică și de științe fizico-naturale. Ele
gravitau în jurul alcătuirii unor lucrări științifice sau disertații savante,
avînd în vedere planuri și proiecte de cercetări amănunțite, organizarea
de consfătuiri și dezbateri și atragerea a tot mai mulți membri în jurul
lor. Un rol de seamă în viața societății vor juca secțiile istorică și lite
rară. Prin proiectele făurite în cadrul acestora, prin lucrările pe care le
promovează și prin studierea organizată a unor capitole din trecutul po
porului nostru, secțiile „ASTREI“ sînt suportul teoretic al luptei po
litice a românilor din această epocă. în cadrul secției de istorie se afirmă
o generație de istorici ca Vasile Goldiș, T.V. Păcățian, Augustin Bunea,
Ion Lupaș, Silviu Dragomir, care prin activitatea lor istoriografică de
pășesc mult limitele luptei pe tărîm politic1.
întocmirea unui lexicon toponomastic românesc al tuturor ținuturilor
locuite de românii din Ungaria și Transilvania este subiectul de dis
cuție al secției de istorie din 16 aprilie 1901. Prin editarea acestui le
xicon se conservau etimologic și istoric monumentele toponomastice ro
mânești în integritatea lor, avînd în vedere legiuirile din deceniile al op
tulea și nouălea ale secolului al XIX-lea care urmăreau să desființeze
orice urmă străveche a denumirilor de localități din Transilvania.
Peste numai un an, la 7 iulie 1902, are loc o nouă ședință a secției
de istorie, care subliniază necesitatea unui dicționar toponomastic-geo1 V. Curticăpeanu, Mișcarea culturală românească pentru unirea din 1918, București
1968, p. 80-81.
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grafic, care să cuprindă pe lîngă numirile oficiale de localități, pe cele
din vechime, apoi legendele și tradițiile legate de denumirile româ
nești, denumirile rîurilor și pîraielor, ale izvoarelor și fîntînilor, lacu
rilor, insulelor, bălților, calinelor, pădurilor, poienilor și livezilor, dru
murilor și potecilor: de asemenea, se arată necesitatea cunoașterii deo
sebitelor părți din hotarul comunelor, a locurilor istorice, tradiționale și
a legendelor despre ele etc2.
Precizările, indicațiile și semnificația acestora se datoresc îi mare
măsură lui Vasile Goldiș, care, în calitate de referent al secției de istorie,
nu se limitează numai la acestea, ci și la inițierea unor consfătuiri și
publicarea mai multor articole legate de înfăptuirea acestei opere. Din
articolul său „Dicționarul toponomastic-geografic al teritoriului locuit de
români în Ungaria și Transilvania“3, rezultă metodologia științifică, dru
mul investigațiilor istorice spre cercetarea trecutului românesc, în care
Vasile Goldiș vedea posibilitatea strîngerii la un loc a materialului
documentar trebuincios pentru editarea dicționarului. Reiese că Vasile
Goldiș era la curent cu preocupările de acest gen apărute în occident
și în vechea Românie. In 1872, arată Vasile Goldiș, Dimitrie Frunzescu
tipărește la București un „Dicționariu topografic și statistic“ despre
România, „o lucrare afară din cale modestă, dar totuși un început pe
o cale nebătută de știința română“45
. Realizările mai importante le cu
noaște „Societatea geografică română“ întemeiată în 1875, care după
îndelungate „stăruințe, oboseli statornice și migăloase în timp mai bine
de 15 ani (reușește) să scoată de sub tipar, în 1898, primul volum din
„Marele Dicționar Geografic al României“, o valoroasă lucrare, ce „for

mează un frumos titlu de glorie pentru știința românească“7’.
După această introducere în subiect, Goldiș amintește și preocu
pările similare din Transilvania, unde „cu ani înainte a început să încol

țească ideea de a aduna materialul științific aparținător- acestei părți
a etnografiei poporului românesc“6. Totul a pornit în mod spontan.
Mai multe reuniuni au citit cu diferite ocazii studii topografice refe
ritoare la vreo comună românească. Au apărut apoi monografiile comu
nelor Orlat, Gura Rîului, Abrud, Cimpeni etc. Asociația Națională Ară
deană a decis în 1899 să înceapă editarea de monografii ale tuturor
comunelor românești din comitatul Arad, dar fără rezultatul scontat.
Și în Banat — continuă Goldiș, doi inimoși folcloriști, Sofronie Liuba
și Aureliu Iana au publicat la Caransebeș în 1895, „Topografia satului

și hotarului Măidan“.
2 Ibidem.
3 Transilvania si Analele Asociațiunii pentru literatura româna și cultura poporului
român, anul XXXHÏ, nr. IV, Sibiu/1902, p. 142-145.
4 Vasile Goldiș, Dicționarul toponomastic-geografic al teritoriului locuit de români în
Ungaria și Transilvania (în) Transilvania și Analele Asociațiunii pentru literatura româna
și cultura poporului român, anul XXXIII, nr. IV, Sibiu, 1902, p. 142.
5 Idem.
6 Idem.
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încercările sporadice trebuie să ia sfîrșit, este de părere Goldiș.
A sosit acum timpul, și „ASTRA“ trebuie să ia sub conducerea sa
această mare operă deoarece „o bună parte din istoria noastră zace

învăluită în numele de localități“7.

Dicționarul toponomastic trebuie să fie o lucrare vastă și completă
în care pe lingă numele de localități de pe teritoriile locuite de românii
din Ungaria și Transilvania, va trebui să cuprindă și „datele referitoare

la situația culturală și materială a poporului nostru cu începutul veacului
al douăzecilea“8.

în această direcție Vasile Goldiș sprijină propunerea lui Cornel
Diaconovich, din 16 aprilie 1901, ce preconiza tipărirea unui dicționar
toponimic al ținuturilor românești.
în ședința din 18 februarie 1902, secția de istorie a ,,ASTREI“ o
consideră irealizabilă și la propunerea lui Vasile Goldiș se renunță la
ea. Goldiș sugerează elaborarea unei lucrări mai modeste. Este necesar,
arată el, nu elaborarea unei lucrări care să cuprindă toate teritoriile
românești din Ungaria și Transilvania ci a unui comitat locuit de români.
O lucrare mai modestă, conchide Goldiș, este mai ușor de înfăptuit.
Numai după ce această experiență va vedea lumina tiparului să se
treacă, pe o perioadă de mai mulți ani, la o lucrare de proporții „cu

scopid de a servi știința etnografică românească“9. „Dicționarul de sub
întrebare — continuă Goldiș — trebuie să conțină toate orașele, satele
și cătunele comitatului respectiv și la fiecare oraș, sat ori cătun trebuie
să se adune următoarele date“10: numele românesc al comunei, orașului,
cătunului, cum le denumesc alte neamuri, denumirea oficială, ce nume
au avut ele în vechime, numele rîurilor, pîraielor, izvoarelor, lacurilor,
numele deosebitelor părți ale comunei, locuri istorice, locuitorii români
ai comunei și ocupațiilor lor, instituțiile culturale românești, școala,
asociații, societăți, biserica, cită proprietate de pămînt se află în posesia
românilor, în hectare, cîți români posedă peste 100 de hectare, tradițiile
și legendele care circulă în legătură cu toate acestea, etc.
Tipărirea unui asemenea dicționar însemna, după opinia lui Goldiș,
demascarea racilelor monarhiei austro-ungare și cunoașterea adevăra
telor stări social-economice și politice în care se aflau românii din
monarhie.
Arta populară și tradițiile naționale inspiră secției istorice a Asociațiunii și ideea tipăririi unui album asupra costumului național ro
mânesc. Tot în ședința din 18 februarie 1902, s-a decis „să se compună

un album al costumelor națiunii românești de pe teritoriul Ungariei și
Transilvaniei“11, concretizat într-un muzeu etnografic al Transilvaniei,

în calitate de referent, și în această chestiune Vasile Goldiș se opune
acestei idei. El consideră meritorie încercarea ,ASTREI“ de a înființa
‘Idem’, Arhivele Statului Sibiu, fond ASTRA, dos. 1902, nr. 570.
8 Vasile Goldiș, lucr. cit., p. 14'2.
9 Idem.
J,i Idem.
31 V. Curticăpeanu, lucr. cit., p. 82.
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un muzeu etnografic al Transilvaniei, dar în condițiile date, „muzeul
etnografic român nu se va putea înființa în curînd“12. El propune aban
donarea acestuia și cere „să se purceadă mai întîi la adunarea la un

loc cel puțin a fotografiilor colorate de pe costumele folosite de poporul
nostru. (. . .) Avînd odată la dispoziție colecțiunea fotografiilor colorate
de pe costumele noastre naționale, ușor se va putea tipări un album
al acestor costume, care să conțină ca text, descrierea costumului, păr
țile constitutive, însemnătatea fiecărei părticele, pregătirea lor, și în
genere, tot ce se poate ști și ce are însemnătate etnografică în materia
aceasta“1'3.
Această operă nu trebuie să se realizeze în salt, este de părere
Goldiș. Albumul trebuie editat în mai multe volume, eșalonat pe mai
mulți ani. începutul să se facă în părțile cele mai îndepărtate ale
românimii „unde mai ales costumele naționale la periferii sînt expuse

pierderii, ori cel puțin unei schimbări, care le apropie de portul altor
neamuri“11, cu scopul de a le putea conserva cît mai veridic. Aceste

părți îndepărtate sînt stabilite de Goldiș, dincolo de Mureș, după care
urmează Maramureșul, Banatul Timișan, Caraș-Severinul și numai apoi
Ardealul.
Vasile Goldiș atrage atenția asupra necesității interpretării științi
fice a fenomenului întreprins: acțiunea de colecționare a fotografiilor
trebuie să se facă de oameni competenți, preoți și învățători, care să
stabilească, „în cari ținuturi difer costumele poporului nostru și astfel

să stabilească comunele din cari au să fie fotografiate acelea costume“13*.
Preoții și învățătorii, stabilindu-se asupra căror comune să se orienteze,
vor „fotografia un bătrîn și o bătrînă, un bărbat și o femeie, un fecior
și o fată, un băiat și o fetiță“ etc.1617
. Se va cere apoi de la aceștia o

„descriere amănunțită a îmbrăcămintei. Cu această ocazie se va face
și fotografia țesăturilor originale din comuna respectivă“11. Vasile Goldiș
sugerează mărimea fotografiilor, în cîte volume să apară albumul co
lorat, prețul lui, numărul de exemplare ce se vor tipări, astfel ca el să
poată ajunge în cît mai multe case românești pentru că „va deștepta

cu siguranță cel mai viu interes“18.

în toamna anului 1924, Vasile Goldiș în calitate de președinte al
„ASTREI“ (1923—1932) înființează casa memorială „Avram Iancu“ din
Vidra. Cu acest prilej sînt adunate obiecte, scrisori, documente, ce
aparțineau lui Avram Iancu și tovarășilor, săi de luptă. Importanța
înființării acestui muzeu etnografic—memorial este subliniată de Vasile
18 Vasile Goldiș, Albumul colorat al costumelor naționale românești de pe teritoriul Unga
riei și Transilvaniei" (în) Transilvania și Analele Asociațiunii pentru literatura română și
cultura poporului român, anul XXXIII, nr. IV, Editura Asociațiunii, Sibiu, 1902, p. 145—147.
13 Idem.
11 Idem.
16 Idem.
’• Idem.
17 Idem.
18 Idem; Arhivele Statului Sibiu, fond ,,ASTRA”, dos. 1902, nr. 500.
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Goldiș cu ocazia inaugurării acestuia19. Sînt exprimate cuvinte ce în
deamnă la cinstirea trecutului de luptă al poporului român și la păs
trarea tuturor obiectelor etnografice ale acestor străvechi așezări din
Munții Apuseni20. Strădaniile lui Vasile Goldiș, de a vedea adunate la
un loc toate comorile etnografice ale românilor transilvăneni, s-au rea
lizat odată cu înființarea Muzeului etnografic al Transilvaniei, instituție
de mare prestigiu științific care și-a sărbătorit a 50-a aniversare. Este
adunat în această instituție tot ce a fost mai caracteristic din munca,
viața și lupta poporului român de pe aceste meleaguri și a tuturor
naționalităților care au conviețuit împreună cu el.

Gheorghe Șora
PRÉOCCUPATIONS D’ETHNOGRAPHIE
CHEZ VASILE GOLDIȘ
Résumé

L’auteur met en évidence les préocupations d’éthnographie de Vasile
Goldiș (1862—1934) personnalité marquante de la vie sociale-politique
roumaine.
On remarque ses efforts d’éditer un dictionnaire toponomastiquegéographique du teritoire habité par les Roumains d’Hongrie et de Tran
silvanie et un album coloré des costumes nationaux roumains de ces
territoires, action qui a été réalisée en même temps avec la fondation
du Musée Ethnographique de la Transylvanie dans la ville de Cluj, après
l’union de la Transilvanie avec la Roumanie, le 1 Décembre 1918.

12 Gheorghe Șora, Avram Iancu în viziunea lui Vasile Goldiș, (în) ,,Familia”, 1972,
nr. IX.
20 Date mai ample despre Casa memorială Avram Iancu vezi la Ștefan Pascu, Pietre
de temelie din trecut pentru vremurile de astăzi, Cluj, 1967, p. 136—147.
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UN DOCUMENT INEDIT
DESPRE PREOCUPĂRILE ETNOMUZEOLOGICE
ALE LUI C. DIACONOVICH
La Arhivele Statului din Sibiu, fondul Astra, pachetul 124 se păs
trează un raport iail Iui C. Diaconoviich din 11 aprilie 1899, înregistrat
sub nr. 142/1899 legat de problema organizării unei expoziții de etno
grafie la Cluj, cu ocazia ridicării monumentului lui Matei Corvin.
După datele de care dispunem documentul este inedit.
Problemele pe care le ridică acesta justifică credem publicarea sa
pentru a pune la dispoziția cercetătorilor din domeniul muzeologiei etno
grafice noi mărturii despre relațiile culturale dintre români și naționali
tățile conlocuitoare. In același timp documentul oferă o mai bună cunoaș
tere a etnomuzeologiei naționale permițînd unele concluzii noi privitoare
la cultura și civilizația națională. Astriștilor li se prezintă noi date despre
preocupările acestei organizații științifice culturale.
Nu am prezentat documentul integral, deși în totalitatea sa este
consistent și eu numeroase referiri și date asupra problemelor culturale
ale vremii, ci am selectat acele fragmente considerate cele mai ilustrative
a însoți comentariile noastre.
Pentru a onora mai mult evenimentul în cinstea căruia a fost proiec
tată expoziția etnografică, aceasta urma să fie organizată, după datele
oferite de document, chiar în casa natală a lui Matei Corvin, pentru a
cărei instaurare si amenajare orașul Cluj a votat o sumă importantă de
bani (24.000 FI).
Scopul expoziției era prezentarea în fața publicului larg a celor mai
interesante aspecte de cultură populară a locuitorilor din Transilvania.
„In scopul acesta a decis ca în sălile principale din etaj să se insta
leze cîte un despărțămînt special românesc, săsesc și secuiesc, care să
fie aranjate de cercurile interesate ale diferitelor naționalități și să se
întocmească conform dorințelor și chibzuinței acestora, prezentînd totul
ce popoarele conlocuitoare în Transilvania posed frumos și de valoare“.
43 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Astrei i se propunea sarcina selectării celor mai ilustrative exponate
pentru organizarea camerei cu specific etnografic românesc, partea de
contribuție materială privind cumpărarea obiectelor și transportul lor
urmînd să fie acoperite din bugetul Reuniunii Carpatine.
Opinînd pentru prezența elementului etnografic românesc în cadrul
expoziției organizate la Cluj, C. Diaconovich milita astfel pentru afir
marea valorilor culturale românești în spiritul colaborării cu naționali
tățile conlocuitoare:
„întru asemenea împrejurări convingerea mea este că e de interes
pentru noi ca să fim reprezentați la expozițiunea proiectată în condițiuni
cît se poate mai mulțumitoare pentru că deoparte elementul nostru nu
mai atunci va fi considerat după merit din partea altor neamuri cînd
acestea vor cunoaște deplina lui importanță etnică, iar de altă parte
pentru că numai atunci vom putea susține în noi înșine tăria sentimen
tului național cînd în concurență cu popoarele conlocuitoare ne vom pre
zenta în condițiuni demne.“
Revenind asupra problemei C. Diaconovich pledează cu noi argu
mente pentru angajarea Astrei la participarea elementului etnografic
românesc în cadrul expoziției proiectate:
„Comitetul Central la deliberarea chestiunii prezentate are să țină
cont deoparte de împrejurarea că este un important interes național și
cultural pentru noi ca cu ocaziunea expozițiunii ce se va inaugura din
incidentul festivităților dezvelirii monumentului unui mare rege de ori
gine română, elementul nostru să fie reprezentat în mod demn și în con
dițiuni corespunzătoare importanței noastre etnice“.
în cazul acceptării propunerii de participare C. Diaconovich formu
lează un răspuns oficial onest, pe deplin avantajos Astrei, subliniind
poziția de independență în organizarea internă a camerei românești și
de satisfacere a tuturor condițiilor materiale promise:
„Comitetul Central considerînd că este de interes pentru poporul
român ca să fie reprezentat la expozițiunea etnografică ce se va enaugura la Cluj cu ocaziunea dezvelirii monumentului Regelui Matei, al celui
mai glorios fiu al națiunii române, primește ofertul Comisiunii etnografice
al Reuniunii Carpatine Transilvane și la angajamentul de a aranja în
una din camerele principale ale casei natale a Regelui Matei o cameră,
românească, sub conciițiunea că Comisiunea aranjatoare să se conformeze
întru toate dispozițiunilor ce vor lua organele Asociațiunii cu privire
la aranjamentul intern al camerei să pună la dispozițiunea acestora mo
bilierul (afară de obiectele expuse) și instalațiunile necesare“.
în eventualitatea neacceptării Astrei de a participa la acțiunea pro
pusă, C. Diaconovich formulează un răspuns de refuz, care să nu afec
teze relațiile culturale viitoare, aducînd argumentele menite să convingă
și să nu creeze comentarii defavorabile:
„Comitetul Central mulțumind Reuniunii Carpatine Transilvane pen
tru atențiunea ce i-a arătat prin scrisoarea sia din 25 Ianuarie a.c. și
pentru bunăvoința cu care i-a oferit ocaziunea de a aranja la expozițiunea
proiectată un despărțămînt propriu românesc corespunzător stărilor reale
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etnografice ale poporului român din Transilvania, deși apreciază pe de
plin importanța acestui ofert și deși ar fi dorit chiar și în interes propriu
să facă uz de această invitare, regretă că cu considerare la scurtimea
timpului, la lipsa de fonduri și mai ales la împrejurarea că el însuși se
ocupă cu lucrările prealabile pentru înființarea unui muzeu etnografic
și că nu are în Cluj organe care să poată îngriji de amenajarea camerei
proiectate nu poate lua asupră-și angajamentul ce i se cere“.
Din cele expuse putem conchide că documentul prezentat relevă pe
de o parte date semnificative din viața culturală de la sfîrșitul secolului
al XIX-lea din Transilvania subliniind în special rolul Astrei în afir
marea celor mai valoroase aspecte culturale românești, oferind în același
timp elemente importante pentru cunoașterea personalității omului de
știință român C. Diaconovich, militant cultural de înaltă ținută.
Toate aceste opinii, ca de altfel întreaga activitate a oamenilor de
știință români din Transilvania, a reprezentanților de seamă ai maghia
rilor, sașilor și secuilor, ai oamenilor simpli din această parte a țării
completează în chip fericit cartea de aur a conviețuirii dintre poporul
român și naționalitățile conlocuitoare.

Germina Comunici, Ion Drägoescu
EIN UNBEKANNTES DOKUMENT ÜBER ETHNOMUSEOLOGISCHE
INTERESSEN BEI C. DIACONOVICH
Auszug

In der vorliegenden Arbeit besprechen wir einen Text von beson
derer Bedeutung sowohl in bezug auf die Tätigkeit des hervorragenden
wissenschaftlich-kulturellen Vereins „Astra“, als auch in bezug auf die
kulturelle Zusammenarbeit zwischen den Rumänen und den nationalen
Minderheiten.
Das Schriftstück bezieht sich auf die Veranstaltung einer volkskund
lichen Ausstellung in Cluj. Anlaß dazu war die Enthüllung des Matei
Corvin — Denkmals.
Der rumänische Wissenschaftler schlug darin die Teilnahme der
Astra an einer Veranstaltung vor, die die Werte der rumänischen Volks
kultur im Geiste der Zusammenarbeit mit den nationalen Minderheiten
unterstreichen sollte. Dadurch stellte C. Diaconovich seine hervorragende
ethische Haltung unter Beweis.
Das Dokument enthält somit Angaben, die von besonderem wissen
schaftlichen Wert für Museologen und Ethnologen, hauptsächlich aber
für die die Astra Tätigkeit untersuchenden Forscher sind.
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O „METEOROLOGIE POPULARĂ“
La 20 mai 1630, Gustav Adolf semna instrucțiunile pentru cercetă
torii antichităților și istoriei Suediei, pretinzînd culegerea tuturor po
veștilor, legendelor și poeziilor despre zmei, despre uriași și pitici, despre
cetăți și eroi; el cerea notarea vechilor cîntece, cu melodiile lor, a meto
delor cultivării pămîntului, a felului în care se practica vînătoarea și
pescuitul; instrucțiunile nu neglijau nici cercetarea medicinei populare, a
numelor populare de plante, a costumelor și armelor din diferitele pro
vincii, ca și a unor observații asupra caracteristicilor vremii1. Așa dar,
instrucțiunile cuprind una dintre cele dinții manifestări ale interesului
pentru ceea ce mai tîrziu se va numi meteorologie populară.
Literatura antică înregistra și ea credințe relative la fenomenele
atmosferice. Un documentat studiu al lui Wilhelm Gaerte, publicat relativ
recent, pune în valoare numeroase documente etnografice provenind din
evul mediu, începînd de pe la sfîrșitul secolului al XVI-lea2, cuprinzînd
practici magice prin care omul încerca să aducă sub control unele feno
mene meteorologice.
Dintre numeroasele lucrări care studiază asemenea probleme, mai
menționăm pe aceea a lui Anton Pilgrams, intitulată Untersuchungen

über das Wahrscheinliche der Wetterkunde durch vieljährige Beobachtun
gen3. Cercetătorul austriac reproduce pe zeci de pagini credințe popu

lare sau, mai precis, observații ale oamenilor din popor, aflați într-un
contact permanent cu natura. El notează versurile după care, dacă martie
e uscat, iar aprilie umed, țăranul poate face totul după voia lui (p. 376
nr. 3); cantitatea de zăpadă ce va cădea iarna, poate fi cunoscută încă
de toamna, după modul în care își fac cuibul șoarecii (p. 404, nr. 7);
1 S i g f r i d Svensson, Gustav Adolf und die schwedische Volkskunde, în Festschrift
für Will-Erich Peuckert zum 60. Geburtstag. 1955, p. 61 — 62.
2 Cf. Wilhelm Gaerte, Wetterzauber im später Mittelalter nach gleichzeitigen bild
lichen Darstellungen, în Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 3, 1952, p. 226 — 273.
3 Wien 1788. Bei Joseph Edlen von Kurzbeck, k.k. Hofbuchdrucker, Gross- und Buch
händler.
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vîntul și ploile pot fi prevăzute după felul în care răsare soarele dimi
neața (p. 443, nr. 1) ș.a.m.d. Unele dintre credințele notate de Anton
Pilgrams pot fi descoperite și în literatura latină, la Virgiliu, Horațiu
sau Pliniu.
Pe teren românesc găsim cîteva observații meteorologice la 1790, în
Siebenbürgische Quartalschrift (p. 110—128), la 1800, în Neuer und alter
Volkskalender, editat la Sibiu de către Hochmeister, dar mai ales în cele
dintîi calendare și publicații periodice în limba română. Nu e cazul să
prezentăm aici un inventar al acestor preocupări. Vom observa totuși că
între 1840—1870, calendarele noastre se întrec în a reproduce în special
așa-numitele pronosticuri, adică acele elemente care dau posibilitatea de
a prevedea umblarea timpului, cum se obișnuia să se spună în epocă.
Un important loc .ocuipă în această privință Colendariu pentru Buco
vina, pe anii 1841 și 1846, Calendarul popular (București), și cel de la
Buda, pe anul 1844, Calendarul bogat, pe anul 1850, Calendariul din
Sibiu și cel din Brașov, pe anii 1853, 1858 și 1859, Calendarul pentru
toți (București), pe anul 1862, Calendarul portativ, pe anul 1965, cel
istoric, pe 1866 și multe altele.
Odată cu sporirea numărului de publicații periodice românești după
1870, unele dintre acestea, cum sînt Familia4, Albina Carpaților5, Foișoara
Telegrafului67
, Revista sciintifica1, Opinca89
, dar mai ales Cărțile săteanu
lui româna preiau conducerea în publicarea credințelor populare despre
vreme. Informații meteorologice străbat și în alte publicații periodice10,
ca și în unele publicații în volum11.
Se părea însă că nici un cercetător nu-și punea problema de a oferi
culturii române o meteorologie populară. Și totuși, în 1923, odată cu
apariția importantei reviste „Comoara satelor“ de la Blaj, încep să fie
4 S. I? 1. Marian, Calendarulu -poporalii. Credintie, datine si moravuri romane, în
Familia, 13, 1877, p. 518-521, 523, 543-546.
5 O. Dlujanschi, Din vieata poporului român, în Albina Carpaților 4, 1879, p.
27-30.
6 Eugen Brote, Prevederea timpului, în Foișoara Telegrafului român, 2, 1877,
p. 153-155, 161-162.
7 P. S. Aurelian u, Cronica sciintifica, în Revista sciintifica, 8, 1877, p. 97—101.
8 Cunoscintia timpului. 7. Semne de ploia dupa atmosfera (vasduh). 2. Semne de ploia
dupa vite, insecte si paseri, în Opinca, 1, 1885, nr. 26.
9 A. P„ Predîceri de tempu din calendariulu babeloru, în Cărțile săteanului român, 1,
1876, p. 159; Cunoscintia timpului, ibid. 5, 1880, p. 27 — 34; Calendarulu agricultoriloru,
ibid. 8, 1883, p. 8 —10; Ce spun betrânii despre tempu? ibid. 11, 1886, p. 7, 32, 48, 64;
De-ale betrâniloru, ibid. 11, 1886, p. 80, 96, 112, 114, 160, 176, 192.
10 A se mai vedea: Barometrul poporului, în Cimpoiul 3, 1884, nr. 126, 156; S.M.,
Lupul în fabulă, în Gazeta Olteniei, 1, 1885, nr. 33 — 35, 38 — 39; Pronosticuri, în Amicul agri
cultorului, 2, 1891, nr. 24, p. 13—14.
11 Numim aici cîteva dintre acestea, care n-au fost citate în lucrarea lui Traian Gherman :
Ioan Brezoianu, Vechile inslituțiuni alle României (1327—1866) cu un appendice extras din
mai mult de ua sută chrisobuli, spre limpezirea chronologiei a domnitorilor Țerrei Romanesci
pe secolii XIV, XV și XVI., București 1882, p. 31 ; Elena Didia Odorica Sevastos, Călătorii
prin Țara Românească, Iași, Tip. Națională 1888, p. 65—70; Anton Antonovici, Geografia
comunei Bogdana din plasa Têrgu Simila, județul Tutova, cu notițe istorice și tradiționale...
București, Socec și Teclu 1889, p. 62.
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tipărite mai multe articole de meteorologie populară; peste cinci ani, în
1928, ele aveau să fie reunite în volumul Meteorologie populară (Obser
vări, credințe și obiceiuri)12, publicat de profesorul Traian Gherman,
director al liceului din Blaj, un nume necunoscut înainte de 1923 în
focloristica noastră. Să vedem care este povestea și importanța acestei
surprinzătoare lucrări.
Autorul Meteorologiei populare — unul dintre cei mai distinși das
căli ardeleni din acea vreme — s-a născut la 20 septembrie 1879, la
Corpadea, lîngă Cluj, dar a copilărit la Turdaș (județul Alba), a făcut
școală la Blaj, unde a urmat apoi cursurile Seminarului teologic; între
1903—1907 a studiat matematica și fizica la Universitatea din Buda
pesta, iar în toamna anului 1907 fu numit profesor de fizică și matema
tică la cel mai vechi liceu românesc din Ardeal, tocmai unde își făcuse
studiile medii. Dornic să contribuie la ridicarea neamului său, tînărul
profesor patriot își propune să întocmească un manual de fizică pentru
liceele românești din Ardeal, manual oare să înlocuiască pe cei aflat
în uz de aproape un sfert de veac și, în consecință, depășit de noile des
coperiri ale fizicii din jurul anului 1900. Dar tocmai pe cînd lucra cu
mai multă dăruire, se tipărește excelentul manual de fizică al brașove
nilor Aurel Ciortea și Tit-Liviu Blaga13, ceea ce spulberă pentru tot
deauna planurile de autor de manuale ale lui Traian Gherman. Căci
feciorul de preot din Turdaș nu era omul care să nu-și dea seama că un nou
manual de fizică pentru cele patru licee românești din Ardeal ar repre
zenta o prea mare investiție de timp și de putere creatoare. El aban
donează planul pe care și-1 făcuse. Dar Traian Gherman nu era nici
omul care să se lase înfrînt. Dacă n-a reușit să întocmească o fizică
științifică, el nu dezarmează; decepția pe care o suferă și frămîntările de
atunci îl conduc la ideea de a realiza o fizică a țăranului român, mai
precis, o carte care să „cuprindă toate cunoștințele țăranului nostru refe
ritoare la mediul în care trăiește“14. Avînd bogate cunoștințe de cultură
populară încă din copilărie15, Gherman alcătuiește, în 1910—11 un amplu
chestionar — acesta se referea deopotrivă la cosmogonie, astronomie
și meteorologie —, pe care-1 răspîndește printre cunoscuți și prieteni,
dar mai ales printre elevii liceului din Blaj. Gherman se înscria astfel
în tradiția culegerilor folclorice cu ajutorul elevilor, atît de puternic
înrădăcinată la Blaj, tocmai în anii pensionării unui alt reprezentant de
seamă al acesteia, Alexiu Viciu. Dar Gherman nu-și îndrepta atenția,
cum făcuseră N. Pauleti, T. Cipariu, Ioan Micu-Moldovan sau Alexiu
12 Blaj, Tipografia Seminarului teol. gr.-catolic. 171 p.
13 Cf. Prof. Traian Gherman, Mărturisiri. Manuscris înregistrat în Arhiva de
folclor — Cluj, sub nr. 1116, p. 13.
14 Cf. Prof. Traian Gherman, Mărturisiri . . ., p. 15.
15 în bogatele mărturisiri ale lui Traian Gherman (ibid., p. 5 — 9) aflăm că tatăl săt^
,,avea o voce de tenor, un glas dulce, melodios” și că, în serile de iarnă, cîntă „doine româ
nești”, pe care elevul blăjean și le scria în wo/es-ul său — el pare să fi avut una dintre cele
mai bogate culegeri dintre toți colegii lui ; mama folcloristului istorisea „tradiții, legende”,
spunea „colinzi vechi și avea țesături frumoase, chiar în douăsprezece ițe”...
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Viciu, spre poezia și cîntecul popular, ci, conform cu pregătirea sa de
specialitate, spre știința populară.
în scurtă vreme, Traian Gherman obține un foarte prețios material,
mai ales în legătură cu meteorologia populară16 și se avîntă în redactarea
unei asemenea lucrări, pe care o încheie prin 1914. Dar cine să-i tipă
rească lucrarea? Salarul lui de profesor secundar nu putea ajunge
pentru cheltuielile de tipar. O nădejde încolțește în sufletul tînărului
Gherman, deoarece Andrei Bîrseanu, referentul Academiei pentru colec
ția „Din vieața poporului român“, care ia cunoștință de lucrarea lui,
promite s-o propună spre publicare pe cheltuiala înaltului for științific
de la București.
Războiul mondial, cu consecințele sale, a împiedicat însă publicarea
mai multor colecții pregătite pentru seria amintită a Academiei17, între
care și lucrarea lui Traian Gherman, ceea ce face ca în tot cursul răz
boiului, aceasta să fie adăpostită în pămînt, într-un loc știut numai de
autor și de soția sa18.
înviorarea vieții culturale din Transilvania după Unirea din 1918
a creat posibilitatea ca lucrarea lui Traian Gherman să fie tipărită.
E o carte de 171 pagini, în care sînt cuprinse „prognosticurile“ vremii,
după comportamentul și reacțiile omului, ale animalelor de casă și ale
celor sălbatice, ale păsărilor, insectelor și reptilelor, ale plantelor și
arborilor, apoi „prognosticurile“ după felul în care se manifestă ceea ce
Gherman numește intemperiile (adică vîntul, ceața, norii și negura),
după felul în care răsar și apun soarele și luna, după culoarea și stră
lucirea stelelor ș.a.m.d. Traian Gherman trece la cercetarea calenda
rului meteorologic, cunoscut sub denumirea de „calendar de ceapă“,
pentru a ajunge la studierea fenomenelor meteorologice: norii, ploaia,
fulgerul, vîntul, rouă, grindina ș.a.; în sfîrșit, ultimele capitole se referă
la ființele create de închipuirea populară în legătură cu mersul vremii:
balaurii, solomonarii și babele19. în anexă sînt reproduse recitări de

copii la ploaie.

Materialul care stă la baza studiului lui Gherman provine din peste
100 de localități din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Făgăraș, Hune
doara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Tîrnave, Torontal
ș.a., ceea ce înseamnă aproape toată Transilvania. Fiecărei credințe..
autorul îi indică proveniența (localitatea, culegătorul, adeseori și infor
matorul), îi schițează răspîndirea, reproduce unele variante ale ei, în
16 Vorbind (Comoara satelor, 1924, p. 1 — 5) despre folcloriștii Blajului, Alexandru Lupeantr
afirmă că studiile de meteorologie populară ale lui Traian Gherman ,,fac teancuri întregi
de manuscript”.
17 Amintim printre ele și importanta colecție de poezii populare „Flori de cîmp” pe care
o pregătise pentru tipar alt blăjean, Alexiu Viciu, care sperăm să fie tipărită în curînd la
Editura Dacia.
18 Cf. Prof. Traian Gherman, Mărturisiri . . p. 26.
19 Lucrarea s-a bucurat de aprecieri elogioase chiar de la apariție : Transilvania, 1928
nr. 5, p. 426 (Victor Stanciu) ; Valeriu L. Bologa semnalează „o foarte pozitivă prezentare
a acestei lucrări” în Mitteilungen der Medizin, der Naturwissenschaft und der Technik pe anul
1932, din Leipzig (cf. Steaua 1970, nr. 4, p. 128).
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cearcă ilustrarea ei cu literatură populară, face trimiteri la atestările ei
mai vechi, fiind puse astfel la contribuție nu numai materialele inedite,
ci și importante colecții folclorice publicate anterior.
Disciplina și rigurozitatea din științele fizico-matematice pot fi ob
servate și în lucrarea lui Traian Gherman: sistematizarea, concizia, lim
pezimea expresiei constituie calitățile principale ale stilului său.
Lucrarea lui Traian Gherman s-a tipărit atunci doar în 500 exem
plare și, condiții asupra cărora nu insistăm, au împiedicat o bună difu
zare chiar și a acestui neînsemnat tiraj20. Asemenea motive, la care vom
adăuga faptul că, fiind scrisă în perioada 1910—1914, adică înainte de
Marea Unire, lucrarea avea în vedere aproape exclusiv Transilvania,
îl vor fi determinat pe pasionatul folclorist și etnograf să-și reia lucrarea,
adăugîndu-i materiale din „Vechea Țară“ și înmulțindu-și totodată in
formațiile bibliografice. După 30 de ani, la 27 iunie 1958, Gherman ter
mina pentru tipar a doua ediție a „meteorologiei“ sale.
Firește, concepția tînărului din perioada 1910—1914 e rotunjită de
aceea a profesorului din perioada bărbăției și maturității. Meteorologia
populară e privită acum ca o treaptă primordială a observării naturii;
pe bună dreptate, autorul arată că meteorologia științifică se servește la
începuturile sale de cea populară, pe care însă o reduce treptat și în
cele din urmă o anulează. Credințele meteorologice ale poporului rămîn
însă documente culturale din secolele trecute, dovezi grăitoare ale per
manentei căutări a omului spre supunerea naturii, spre cunoașterea
tainelor ei.
. Lucrarea lui Traian Gherman are o valoare deosebită și din punctul
de vedere al folclorului propriu-zis. Căci ea conține adevărate studii în
legătură cu paparuda și caloianul, cu plugarul, cu recitările copiilor la
ploaie; ea cuprinde o puzderie de legende referitoare la balauri, șolomonari și contrașolomonari, la vînturi, la Baba Dochia etc. etc. Ea devine
astfel o neprețuită sursă de informație pentru etnograful și folcloristul
contemporan, cărora ie oferă numeroase sugestii.
Am considerat necesar să atragem atenția acum, cu ocazia festivi
tăților prilejuite de semicentenarul Muzeului etnografic al Transilvaniei,
asupra uneia dintre cele mai importante lucrări ale lui Traian Gherman,
lucrare rămasă aproape necunoscută, care ar merita să fie reeditată în
forma în care a fost încheiată în 195821. Căci, folcloristica românească
e singura care dispune de o monografie ca aceasta, care nu poate fi
20 Cf. Prefața la ediția a Il-a, p. III, manuscris pregătit pentru tipar aflat în posesia
familiei.
21 De la Traian Gherman au rămas de asemenea numeroase manuscrise, (cf. Dumitru
Pop, O bogată moștenire științifică, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 1962, Series Philologia, Fasciculus 2, p. 83 — 85), care ar trebui să fie tipărite: La bute și la lădoi, Plugarul
sau Trasul în apă, Sîngeorzul sau Bloaja, Armindenii, Boul Rusaliilor, Claca la secerat la
românii din Transilvania, Răspîntii în evoluția folclorului românesc la începutul veacului al
XX-lea, Sămănatul, Muguri în loc de ,,Paști", Urme preistorice în colindele din Ardeal, Folclor
în vechile manuscrise românești din Biblioteca centrală din Blaj, Jocuri și recitări de copii.
Publicarea acestor studii, care ar putea constitui 2 — 3 volume, nu numai că ar evidenția
activitatea cu totul remarcabilă pe care a desfășurat-o cu modestie și sacrificii Traian Glier-
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comparată cu studiul lui Gerhard Gesemann, Regenzauber in Deutsch
land22 sau cu acela întocmit de Ursula Zifreund, Die deutsche Regen
lieder und ihre Beziehung zu Kult und Brauch23, care au o sferă mai
restrînsă de cuprindere, și nici cu Dictionaire de meteorologie populaire2*,
de J. Ph. Chassany care are un caracter lexicografic.
Mîndria de a avea o asemenea lucrare o datorăm lui Traian Gher
man, uM'imul nepnezemtiat de seamă al curentului foldoricstic de la Blaj,
care întreținea legături strînse cu Societatea etnografică română din
Cluj și cu Muzeul etnografic al Transilvaniei.

Ion Taloș

EINE „VOLKSMETEOROLOGIE“
Auszug

Volksglauben über das Werden des Wetters wurden schon im Alter
tum aufgezeichnet. Im Laufe des Mittelalters, besonders aber im 18. und
19. Jahrhundert vermehren sich die ethnographischen Dokumente, welche
■ die Sorge des Menschen für die Beherrschung der Natur bezeugen.
Bei den Rumänen erschienen die ersten diesbezüglichen Belege um
1850 in Kalendern und in Zeitschriften. Im Jahre 1923, gleichzeitig mit
der Begründung der Zeitschrift „Comoara satelor“ in Blaj, veröf
fentlichte Traian Gherman mehrere Artikel, welche 1928 in dem Band
Meteorologie populară (Observări, credințe și obiceiuri) — Volksmeteo
rologie (Beobachtungen, Glauben und Bräuche) — gesammelt erschienen.
Das Werk enthält Wetterprognosen, den meteorologischen Kalender
oder „Zwiebelkalender“, die meteorologischen Erscheinungen, sowie auch
Sagen über Drachen, Wetterbeschwörer und Hexen.
Traian Gherman hat eine neue Ausgabe dieses Buches vorbereitet,
deren Veröffentlichung begrüssenswert wäre.

man, dar ar constitui și o contribuție deosebită la cunoașterea unora dintre cele mai impor
tante obiceiuri românești.
22 Braunschweig, 1913.
23 Lucrare de doctorat, Marburg 1955.
24 Paris, Éditions G.-P. Maisonneuve et Larose, 1970.
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PREOCUPĂRI FOLCLORICE ÎN REVISTA
MANUSCRISÄ „ROSA CU GHIMPI“ (1877—1894)
*
Apărută, întîia oară, în 1877*1, revista manuscrisă „Rosa cu ghimpi“
a Societății de lectură „Petru Maior“ din Budapesta este, pînă în.
prezent, prea puțin cunoscută. însuși istoricul societății, întocmit de
unul din vrednicii membri ai acesteia, o amintește, din lipsă de date,
abia în legătură cu anul școlar 1879—18802. Procesele verbale de pînă
atunci nu o menționau și, în plus, foaia însăși părea a fi fost pierdută,
păstrîndu-se, Ia acea dată, doar numerele — substanțial descomple
tate — dintre 1879—18943.
Nu putem ști nici astăzi, după cum nu s-a știut nici pe la 1900, unde
se aflau, pe atunci, numerele din primii trei ani de apariție ai „Rosei
cu ghimpi“ și căror împrejurări fericite își datorează reîntoarcerea în
arhiva societății. Știm însă că, după îndelungi peregrinări, prilejuite
* Fragment dintr-o lucrare mai amplă. Interes pentru folclor la Societatea de lectură
,.Petru Maior” din Budapesta, în curs de elaborare.
1 Necunoscînd decît în parte sau chiar deloc „Rosa cu ghimpi”, D. Stoica (cf.
Viața societății „Petru Maior” din anul 1871 pînă în zilele noastre, în Almanachul Societății
de lectură , .Petru Maior”, Budapesta, Editură proprie, 1901, p. 29, nota 2) și V. Curticăpeanu
{cf. Mișcarea culturală românească pentru unirea din 1918, București, Editura Științifică, 1968,
p. 144) au indicat, ca dată de apariție a revistei, anul 1876, fiind probabil derutați de împre
jurarea că, în actele societății, se indicau mai ales anii școlari, ca de exemplu 1876—1877.
Ca și O. F. Popa (cf. Carmen saeculare. Societatea Academică „Petru Maior” 1862—1919—1929,
în Almanahul Societății Academice „Petru Maior”, al societăților pe facultăți și academii și al
cercurilor studențești regionale din Cluj, Cluj, Tip. „Cartea Românească”, 1929, p. 144), sîntem convinși — o indică însuși numărul 1 al revistei — că „Rosa cu ghimpi” a fost redac
tată începînd cu anul 1877, din anul 1876 datînd doar propunerea lui L. Petrovici, întîiul
ei redactor, de a o publica. (Cf. Protocolul ședințelor comitetului socifetății] „Petru Maior”’
Secretar 1875—1879, ședința din 1 decembrie 1876).
2 C f. D. Stoica, ibidem, p. 29, nota 2.
3 Ibidem, p. 31, nota 1.
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de evenimentele de la 19184, revista a fost adusă la Cluj, unde se păs

trează și astăzi5, împreună cu alte importante documente din arhiva
Societății „Petru Maior“ de la Budapesta.
*
*

*

Subintitulată ,,Foaia societății literare „Petru Maior“, „Rosa cu
ghimpi“ a fost fondată „la inițiativa răposatului de piă memorie, mem
bru al societății, dr. Lazăr Petrovici“6, pe atunci student „ascultător de
fiolosofie“, pe care-1 întîlnim în revistă, ca autor de poezii și nuvele
originale, și sub numele de Lazăr Petrovici Petrinu7. Lui îi aparține,
credem, și articolul program al revistei, în care erau fixate scopul și
condițiile de apariție ale acesteia.
Ca organ publicistic al unei societăți de lectură, revista era menită,
înainte de toate, să contribuie la înfăptuirea principalului deziderat al
acesteia, adică să înlesnească „deprinderea în limba maternă, prin elucrarea diferitelor opuri originale, imitațiuni, traduceri și declamări,
eschizînd dezbaterile politice“8. Ca atare, însăși redacția revistei și, în
primul rînd, Lazăr Petrovici, întîiul ei redactor9, dorea să facă din
foaie „un mijloc destul de puternic pentru d[e]-a rupe mai ușor vălul
întunecimii ce desparte pe om de cîmpul cel mîngîietor al adevăratei și
4 Iată ce povestește, în acest sens, cel din urmă președinte al Societății ..Petru Maior” :
„După intrarea armatei române în Budapesta, sublocotenentul Gheorghe Russu .... care
avea însărcinarea transportării arhivelor cari priveau Ardealul, s-a gîndit și la Societatea
„Petru Maior” și tot ce a aflat acolo a îmbarcat într-un vagon cu destinația Cluj. Vagonul
s-a rătăcit și numai tîrziu a fost aflat în gara Arad, de unde s-a adus la Cluj”. (D. Antal,
Societatea „Petru Maior” în ultimul ei an de funcționare la Budapesta, în Almanahul Socie
tății Academice „Petru Maior”..., p. 84).
5 Așa cum se prezintă actualmente, colecția revistei cuprinde următoarele numere :
anul I (1877), numerele 1-10; II (1877-1878), nr. 1-13; III (1878-1879), nr. 1-8;
IV (1880—1881 și nu, cum ar fi fost normal, 1879 — 1880, întrucît, cum ne informează
D. Stoica, o.c., p. 29: „Rosa cu ghimpi” anul acesta n-a apărut), nr. 1 — 6; V (1881 — 1882),
nr. 1—5, urmate de alte cîteva, pe care, însă, nu le putem încadra, întrucît le lipsește foaia
de titlu. De notat că, de aici încolo, anul de apariție al revistei este, uneori, inexact menționat,
probabil din cauza întreruperii revistei sau a pierderii numerelor precedente (cf. D. Stoica,
Ibidem, p. 31, nota 1) ; V (1883-1884), nr. 5; VI (1884-1885), nr. 1-3, 5-6; XI (1887 —
1888), nr. 4-5; XII (1888-1889), nr. 1-3; XIII (1889-1890), nr. 2-8; XIV (1890-1891),
nr. 2-3; XV (1891-1892), nr. 1-9; XVI (1892-1893), nr. 2; XVII (1893-1894), nr. 1-4.
6 A. T. Frîncu, Apel către Onforații] membri ai Socfietății] ,,P. Maior”, în „Rosa
cu ghimpi”, VI (1884-1885), nr. 1.
’ Cf. numerele din primii doi ani de apariție ai „Rosei cu ghimpi”, cînd redactor al
revistei era însuși L. Petrovici.
8 V. O n i ș o r. Zece ani din viața societății „Petru Maior” (1861/62—1871/72), în
Almanachul Societății de lectură Petru Maior. . ., p. 12.
9 Ceilalți redactori ai „Rosei cu ghimpi” au fost, în ordine, următorii: Iacob Hotaranu
în 1878— 1879 ; Constantin Groza în 1880— 1881 ; Demetriu Horvath în 1881 — 1882 ; Al. Millian
și Demetriu I'lorescu în 1883 — 1884; Amos Tiberiu Frîncu în 1884—1885; George Bogdan
(și colaboratorii Arsenie Vlaicu și P. Cornean) în 1885 —1886 ; T. Kos în 1886—1887 ; I. Curiția
(și colaboratorii T. Kos și Valeriu Braniște) în 1887—1888; Virgil Onițiu (și colaboratorii G.
Bogoevici, At. Brădean, M. Popescu) în 1888—1889; Virgil Onițiu (și colaboratorii T. N. Babeș
și Val. Onițiu) în 1889—1890; G. Popp (și colaboratorii I. Bunea și Virgil Onițiu) în
1890—1891 ; loan Baptist Boiu (și colaboratorii Al. Străvoiu și Ant. Pușcariu) în 1891 — 1892 ;
Al. Străvoiu (și colaboratorii At. Gava și A. Gligor) în 1892—1893 și Atanasie Gava (și
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folositoarei culturi“, cum se sublinia în Programa „Rosei cu ghimpi“,
elaborată sub imperativul „Cultura va salva românimea“*10 (Fig. 1).
Cu „un cuprins literar și umoristic“ (de unde, probabil, și numele
de „Rosa cu ghimpi“), la realizarea căruia „membrii societății se anga
jează a conlucra fiecare după puteri“, revista urma să apară „cel puțin
de două ori pe lună“, „conducerea, resp[ectiv] redigearea“ ei, încredințîndu-i-se unui „redactare dintre membrii societății“11. Responsabilitatea
sa era multiplă și — cum se va vedea — nicidecum una de natură pur
formală. Astfel încît, „dacă dintre operatele incurse la foaie, ar obveni
și atari, cari nu ar fi admisibile în coloanele foii, din oarecari cauze,
redactorele ales este obligat a comunica această împrejurare președinte
lui societății, și acesta, dimpreună cu redactorele și autorele, a consulta
lucrul“12. In caz că „autorul articlului nu s-ar învoi la corecțiunile aflate
de lipsă prin redactorele și preșfedintele], aceștia pot respinge elabora
tul incurs“. în plus, redactorul avea îndatorirea de a veghea ca revista
să aibă o ținută corespunzătoare, „fiind responsabil societății pentru
cuprinsul foii, încît acela ar vătăma gustul estetic sau ar vătăma per
soane în mod evident“13.
Călăuzită de aceste principii, „Rosa cu ghimpi“ a fost redactată pînă
în 1894, fiind scrisă de mînă (doar frontispiciul era tipărit14), așa cum
se obișnuia, pe atunci, la societățile de lectură ale elevilor și studenților
din Transilvania15, cu toate că, „dacă societatea ar afla de bine, s-ar
putea și litografa“16, ceea ce nu s-a mai întîmplat17. Dimpotrivă, chiar
în formă manuscrisă și oarecum mai puțin pretențioasă prin însăși circolaboratorii Octavian Vasu și Alexe David) în 1893 — 1894. Se pare, totuși, că nu At. Gava
va fi fost cel din urmă redactor al „Rosei cu ghimpi”, cum ne-ar lăsa să înțelegem ultimul
număr al revistei. Căci, după cum o atestă un proces verbal din 16 octombrie 1894 al comisiei
literare, redactor al revistei fusese ales Ilarie Chendi, care îndeplinea pe atunci și funcția
de președinte al comisiei literare. Cu această ocazie, Ilarie Chendi propunea ca „membrii
comisiunei totodată să fie și membri colaboratori” ai „Rosei cu ghimpi”, ceea ce „se pri
mește”. (Cf. Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății ,,Petru Maior”,
ședința din 16 octombrie 1894). Se pare, însă, că, absorbiți de discuțiile privitoare la apariția
unei reviste tipărite, redactorul și colaboratorii săi n-au mai avut răgaz să redacteze foaia
manuscrisă „Rosa cu ghimpi”, care nici n-a mai apărut în anul școlar 1894 — 1895, cu toate
că redactorul ei fusese deja ales.
10 Programa, în „Rosa cu ghimpi”, I (1877), nr. I.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem. în afara celor de mai sus, articolul program mai prevedea următoarele :
„Politica fiind eschisă din societate prin statute, nici în foaie nu poate avea loc” ; „Spesele
pentru papir le suportă societatea” ; „Foaia va apărea scrisă, iar în caz dacă societatea ar
afla de bine, s-ar putea și litografa”. (Ibidem).
14 Excepție fac numerele din anul școlar 1878—1879 ale revistei, cînd și frontispiciul
era scris de mînă.
15 Asemenea publicații au mai fost redactate, între altele, „Conversațiuni” la Brașov,
„Musa” la Sibiu, „Speranța”, „Viorelele”, „Filomela”, „Dacia ferice” la Blaj, „Diorile pentru
minte și inimă” și „Speranța” la Cluj, „Progresul” la Caransebeș etc.
16 Programa, în „Rosa cu ghimpi”, I (1877), nr. 1.
17 încercări susținute s-au făcut, cum vom vedea, pentru „a eda, în locul foii scrise
„Rosa cu ghimpi”, o foaie tipărită cu caracter științific literar, ceea ce pînă-n ziua de azi
nu s-a putut realiza”. (Cf. D. Stoica, o.c., p. 41).
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Fig. 1. — Primul număr, cu articolul program, al „Rosei cu ghimpi“ (Colecția de
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culația ei limitată, revista a intîmpinat numeroase dificultăți, apariția
ei fiind întreruptă sau amînată18, în repetate rînduri, „din cauza nespriginirei“. Dovadă stau nu puținele îndemnuri la colaborare, pe care
redacția găsea cu cale să le adreseze membrilor societății încă din cel
de-al doilea an de apariție al revistei: „D-nii membri sînt rugați cu
toată stima, ca să spriginească cu mai mare căldură foaia, căci almintrele
sîntem siliți a ne retrage cu totul de la redigearea foii. Noi aducem
destule jertfe, mai multe nu ne permit puterile. Sperăm că rugarea
noastră nu va suna în pustie“19. Altădată, dezvăluindu-și intenția de ,,a
scoate foaia aceasta în toată dumineca în o coală sau numai jumătate,
după cum ne permit puterile“20, redacția ruga „pre d-nii membri ca și
dînșii să ne spriginească cu mai mare căldură întreprinderea noastră“,
îndemnul căpătînd, de data aceasta, accente eliadești: „Să ne apucăm
cu toții și să scriem oricît de rău; dar să scriem! Asta să ne fie parola
și negreșit vom deveni folositori societății omenești“21.
Deși mereu în criză de material22, ceea ce aducea cu sine decizia de
„a suspinde“ foaia23, precum și corespunzătoarele îndemnuri la colabo
rare24, „Rosa de ghimpi“ a apărut, totuși, vreme de 17 ani, fără a se fi
putut ridica „la nivoul ce-i compete unei asemenea reviste, chemată a
conlucra cît de puțin la validitatea și dezvoltarea ulterioară a unor pro
bleme curat literare, cari pin’acum nu s-au putut rezolvi“25. De aici,
probabil, și repetatele încercări ale comisiei literare „de a eda, în locul
foii scrise“ „Rosa cu ghimpi“, o foaie tipărită cu caracter științific
ii terar26.
18 „Numărul viitor, din lipsă de spriginire, va apare în luna lui Faur” („Rosa cu ghimpi”,
II (1877—1878), nr. 7); „Pătruns pînă la inimă de această neinteresare, m-am decis a sus
pinele cu numărul de față redigearea foii, pînă cînd va fi spriginită precum merită” (L. P.
Petrinu, Spre știre, în Ibidem, II (1877 — 1878), nr. 9) ; „Numărul viitor și totodată cel ultim,
va ieși în luna aprilie, din cauza nesprigiuirei”. {Ibidem, II (1877—1878), nr. 11) ; „Rosa eu
ghimpi” anul acesta (1879 — 1880 — n.n.) n-a apărut”. (D. Stoica, ibidem, p. 29).
19 „Rosa cu ghimpi”, II (1877—1878), nr. 4.
20 Ibidem, nr. 8.
21 Ibidem. Asemenea accente, ca și deviza : „Scrieți băieți, numai scrieți”, pe care o
întîlnim în mai multe numere din 1891 — 1892, ar putea provoca, astăzi, zîmbetul cititorului.
Ceea ce ar fi nedrept, avînd în vedere că „tinerii noștri încep abia în etate de 20 — 22 a
scrie românește, căci în etatea mai fragedă, pe cînd ar fi trebuit să înceapă a scrie, nu s-au
deprins și au negles cu totul scrierea și dezvoltarea limbei române. E un trist adevăr acesta,
în zadar l-am ascunde”, motiv pentru care li se recomanda să nu scape „ocaziunea folositoare
ce le-o întinde foaia noastră pentru de a se deprinde cît mai bine cu limba maternă, prin
încercări de orice preț, și pentru de a-și cîntări puterile spirituali în o măsură deamnă de
numele și caracterul lor”. (G. Crăiniceanu, Foaia noastră, în „Rosa cu ghimpi”, II
(1877-1878), nr. 9).
22 Așa se explică, probabil, și faptul că ultimul număr al „Rosei cu ghimpi” cuprindea,
numai desenele lui Atanasie Gava.
23 Cf. L. P. Petrinu, Spre știre, în „Rosa cu ghimpi”, II (1877 — 1878), nr. 9.
21 Cf. alte asemenea îndemnuri în colecția revistei : G. Crăiniceanu, Foaia noastră, II
(1877 — 1878), nr. 9; A. T. Frîncu, Apel către On[orații] membri ai Soc[ietății] ,,P. Maior”,
VI (1884-1885), nr. 1 etc.
25 A. T. P r î n c u. Ibidem.
26 D. Stoica, o.c., p. 41.
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Venită din partea comisiei literare, al cărei președinte era, pe
atunci, Ilarie Chendi, propunerea prevedea „schimbarea titulei foii
„Rosa cu ghimpi“ în numirea „Echoul tinerimei“ și, totodată, tipărirea
și transformarea revistei în „foaie publică“27. Dificultățile financiare
erau previzibile, astfel încît, spre a fi evitate, s-a hotărît întocmirea /unor
„apeluri cu liste de prenumerare, cari să fie date la anumiți colectori,
cu deosebire la d-șoarele române“28, foaia unmînd să fie tipărită numai
în caz că „va avea numărul necesar de abonați, ca să se poată susține
fără pierdere“29.
La următoarea ședință, „convocată cu deosebire pentru a ne com
pete asupra modului cum am putea eda o foaie“30, membrii comisiei
literare urmau să discute, în amănunt, profilul și condițiile de apari
ție ale revistei. Cu un cuprins „științific-literar, avînd și o parte pentru
cronică, în care se vor publica, cu deosebire, lucruri referitoare la tine
rime prfecum]: societăți studențești etc.“, revista urma să apară o dată
pe lună, în două coli de „format quart“, fie ca organ al societății, iar
„responsabil pentru edare să fie comisiunea sau un redactor din sînul
ei“, fie ca organ al „întregii tinerimi române“, editat însă de societate,
responsabilitatea fiind încredințată comisiei literare31. Inerentele neajun
suri financiare urmau a fi prevenite, pe de-o parte, prin abonamente
(„referitor la preț se statorește suma de 4 fl., din cari 2 fl. sînt de a se
solvi anticipative“), listele de prenumerare trimise la diferite facultăți
fiind tipărite din „contribuire benevolă“ sau „litografate“, pe de altă
parte prin sprijinul publicului, căruia îi vor arăta, intr-un apel, „scopul
și menirea foii“32. în fine, ca preparativele să fie complete, se hotăra
că „membrii comisiunei iau asupra lor a se informa fiecare la cîte o
tipografie românească, și acolo unde se va putea tipări mai ieftin și mai
bine, se va și tipări“33.
Nimic nu mai părea să împiedece apariția unei reviste tipărite la
Societatea „Petru Maior“ din Budapesta. Cu atît mai mult, cu cît se
dădeau, încă pe atunci, cîteva indicații precise privind primul număr al
revistei, care urma să cuprindă, în afară de biografia lui Petru Maior,
patronul societății, un îndemn către „toți tinerii universitari odată din
locu, cît și de la alte universități, academii, facultăți etc., ca fiecare să
27 Cf. Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății „ Petru Maior",
1894—1895, ședința din 16 octombrie 1894; Protocol de esibite al Societății de lectură ,,Petru
Maior" în Budapesta, 1894—1895, raportul înaintat de comisia literară la 20 octombrie 1894;
Procesele verbale ale comitetului 1893ț94—1897ț98, ședința din 24 octombrie 1894.
28 Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății ,,Petru Maior",
1894—1895, ședința din 16 octombrie 1894.
29 Ibidem.
20 Ibidem, ședința din 6 noiembrie 1894.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem. însăși problema unui local pentru redacție era în curs de rezolvare, Ilarie
Chendi anunțînd că „a cercat după o sală care ar putea fi potrivită pentru așa ceva și că
cercarea d-sale a avut succes”. (Ibidem).
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conlucre după puteri1'34. în plus, însuși comitetul societății, căruia urma
a-i fi supusă spre aprobare, primește propunerea „cu majoritate abso
lută de voturi, cu adaus că comisia literară să fie răspunzabilă despre
edarea foii și în lunile de vară pînă la noua constituire a anului scolastic
următor“35. Doar Nicolae Mănoiu, secretarul comitetului, de acord, în
principiu, cu „ideea salutară de a se redacta o foaie tipărită“, atrăgea
atenția că „starea materială a fondului societății este insuficientă pentru
atare întreprindere“ și că, întrucît „această afacere este împreunată cu
multe greutăți, cari societatea cu greu va fi în stare a le suporta“, reco
mandă „ca asupra acestei cestiuni să ne cugetăm mai mult și să cumpă
nim bine împrejurările pendente de această cauză, și numai atunci să
pășească societatea la redactarea unei foi publice“36.
Recomandarea nu era lipsită de temei, ceea ce se și confirma, scurt
timp după aceea, cînd Ilarie Chendi anunța, în calitatea sa de preșe
dinte al comisiei literare și în numele acesteia că, „avînd în vedere inte
resele mai înalte ale tinerimei române, avînd în vedere împrejurările
critice între cari trăim, și-a retras propunerea referitoare la edarea unei
foi, și astfel lucrul acesta se amînă pre alte timpuri mai favorabile“37.
Decizia fusese luată, însă, cu două zile mai înainte, într-o ședință a
societății, după cum rezultă dintr-un proces verbal al comisiei literare,
care consemna hotărîrea ca precedenta intervenție a lui Ilarie Chendi
„să se modifice în sensul următor: Societatea „Petru Maior“, în ședința
sa ținută la 10 Nov., respinge propunerea comisiei literare de a eda o
foaie, din cauză că aceasta nu corespunde cu statutele societății, în urma
căreia d-nul preșțedinte] Chendi este constrîns a retrage, in numele
comisiunei, propunerea aceasta“38.
Nici „Rosa cu ghimpi“, socotită ca „necorespunzînd recerințelor sta
tutelor“, n-a mai fost editată după aceea, fiind sistată în anul școlar
1894—1895, cînd comitetul decidea: „a cassa foaia, respective a șterge
paragrafii referitori din regulament și, drept recompensație, se hotă
răște ca publicul să se țină pe calea ziarelor publice în curent despre
activitatea societății“39.
Societatea s-a resimțit, însă, de pe urma absenței unui organ publi
cistic propriu, ceea ce rezultă pregnant dintr-un raport al comisiei lite
rare din 1896—1897: „O piedică principală, care tot mai mult se simte,
care tot mai mare piatră devine în calea înaintării noastre este, fără-ndoială, lipsa unui organ permanent de comunicațiune dintre noi și neamul
nostru. Sîntem convinși că o comfisie] literară a unei societăți acade
34 Ibidem. în scopul asigurării unei colaborări susținute și continui, Chendi era de părere
că ,,în viitor ar fi bine să ținem niște serate literare, ca prin aceste, procurînd totodată dis
tragere ascultătorilor, să fim și folositori tinerimei, pe care o îndemnăm, prin exemplu, la
lucrări literare”. (Ibidem).
^Procesele verbale ale comitetului, 1893194—1897198, ședința din 7 noiembrie 1894.
Ibidem.
37 Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății ,,Petru Maior”,
1894—1895, ședința din 12 noiembrie 1894.
38 Ibidem, ședința din 26 noiembrie 1894.
39 Procesele verbale ale comitetului, 1893194— 1897j98, ședința din 7 noiembrie 1894.
44 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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mice în patria noastră numai atunci poate dezvolta o activitate, pe cît
de deamnă, pe atît de folositoare tinerimii și neamului, dacă dispune
de un organ de publicitate de caracter social-literar“40. Neputîndu-1 rea
liza, membrii societății regretau acum absența „Rosei cu ghimpi“, astfel
că, în 1898, „venind în discuție reeditarea foii societății, comis[iunea]
literară, cu pregătirea, respfectiv] formularea unei propuneri formale și
deviate, încredințează pe membrul Lazăr Triteanu“41. De reeeditat, n-a
fost însă reeditată, astfel încît dezideratul tinerimii se va împlini abia
în 1902, odată cu apariția „Luceafărului“, care, deși „e în afară de Socie
tatea „Petru Maior“, deși „trebuia să fie altceva, nu numai o continuare
a „Rosei cu ghimpi“42, avusese poate de cîștigat de pe urma atmosferei
creeate de străduințele studenților români de a scoate, la Budapesta, o
revistă tipărită43.
*
*
*

Organ publicistic al Societății de lectură „Petru Maior“, al cărei
scop era „intreprinderea în limba maternă“44, „Rosa cu ghimpi“ fusese
concepută ca un mijloc „de a ne perfecționa puterile spirituali“45, năzuind
să devină „documentul cel mai eclatant despre activitatea literară-științifică dezvoltată în sînul unei societății academice care dispune de
atîtea forțe spirituali“46. Astfel încît, parte din cele mai bune lucrări
prezentate în ședințele societății, acelea care primeau girul așa numitei
„comisii critizătoare“ (devenită, mai tîrziu, comisia literară), erau publi
cate și în coloanele „Rosei cu ghimpi“, unde ne întîmpină diverse „opuri
originale“, respectiv poezii și proză, precum și traduceri, imitații, încer
cări critice, dizertații literare și științifice, aforisme, cugetări și sen
tințe etc.47.
40 D. Stoica, o.c., p. 45.
41 Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății ,,Petru Maior”,
1898—1899, ședința din 30 octombrie 1898.
42 O. b'. Popa, o.c., p. 115.
43 De altfel, între membrii Societății „Petru Maior” și revista „Luceafărul” existau
strînse raporturi : „Trăiam tocmai o epocă de regenerare sufletească. începuse curentul
„Sămănătorului”, iar „Luceafărul” strălucea mai puternic ca oricînd, ajungînd să-și poată
înființa tipografia proprie. Cu cîtă înfiorare pîndeam sosirea celui dintîi, cu cît interes urmă
ream apariția celui din urmă, deodată cu cel dintîi volum al poeziilor lui Goga, cu cele dintîi
nuvele ale lui Agîrbiceanu, cu interesantele și duioasele articole ale lui Ciura, cu neîntrecuta
traducere a Iliadei lui Homer de Murnu, al cărui părinte trăia în mijlocul nostru etc. ! în
drumul nostru spre universitate intram aproape zilnic pe la tipografie, căutînd să adulmecăm
care ne va fi surpriza cea mai proaspătă”. (N. Drăganu, Preocupări la „Petru Maior”, în
Almanahul Societății academice „Petru Maior”, p. 22 — 23.
44 V. O n i ș o r, o.c., p. 11.
45 G. C r ă i n i c e a n u. Foaia noastră, în „Rosa cu ghimpi”, II (1877—1878), nr. 9.
4C O critică anonimă a „Rosei cu ghimpi”, în „Rosa cu ghimpi”, IV (1880—1881), nr. 5.
47 „Afară de partea științifică-literară, avea și partea comică (umor și satiră). Vițurile
sînt luate de regulă din cercul studențesc. în nrii din unii ani aflăm și desemnuri foarte fru
moase, mai ales în nrii anului 1893/94, cînd era redactor medicinistul Athanasiu Gava. Sem
nate de acest redactor, găsim tablouri foarte frumoase, între altele amintim Crișan (portrait
Phantasie), apoi o mulțime de ilustrații la glume foarte reușite”. (D. Stoica, o.c., p. 29.).
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Nu lipseau nici preocupările folclorice, mai firave, ce-i drept, decît
erau la societate, pentru care redacția a manifestat interes încă din
primul an de apariție al revistei. Consemnîndu-le, din cînd în cînd, ,,Rosa
cu ghimpi“ își îndeplinea, astfel, unul din principalele sale rosturi:
„stîrnirea iubirei către literatura română și a tot ce este național“48.
Multiple vor fi fost împrejurările care au alimentat interesul pentru
folclor al tinerilor studenți români din capitala Ungariei. Culegîndu-1 și
valorificîndu-1, ei nu făceau altceva decît să continue, aici, o experiență
folclorică anterioară, dobîndită pe la societățile de lectură și la revistele
manuscrise ale liceelor și gimnaziilor din Transilvania, din ai căror
absolvenți se recrutau bursierii „Astrei“, ai Societății „Transilvania“
din București și ai unor fundații particulare („Gojdu“, „Șuluțiu“ și
„Ramonțan“)49. Iată și cîteva exemple edificatoare. La Sibiu, teologii
începuseră să redacteze, din 1871, revista manuscrisă „Musa“, organ
al Societății de lectură, în ale cărei pagini se află un bogat material
folcloric50, cules sau studiat, între alții, de Vasile Bologa51, Sebastian
Stanca52, George Tulbure53, deveniți, apoi, alături de Ilarie Chendi, stu
denți la Budapesta, membri ai Societății „Petru Maior“ și, mai tîrziu,
apreciați folcloriști sau mari iubitori de literatură populară.
La Brașov, pe unde trecuse, ca elev, și Enea Hodoș, viitor membru
al Societății „Petru Maior“ și unul din cei mai însemnați folcloriști
români de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al
XX-lea54, profesorul Al. Lapedatu, un „mare admirator al cîntecului
popular“5-5, reușise să creeze, printre elevii liceului, o atmosferă favo
rabilă folclorului. Grupați într-o societate de lectură, ei au reușit să
redacteze publicația manuscrisă „Conversațiuni“, în paginile căreia a
fost înserată și o culegere de cîntece și strigături, adunate de Augustin
Bunea din Vadul Făgărașului56. Asemenea culegeri întocmea, tot pe
atunci, și Andrei Bîrseanu, celălalt „arangeator“ al revistei, ceea ce face
48 G. Crăiniceanu, o.c.
49 Cf. V. Cur ticăpe an u, o.c., p. 145 ; Al. Ciura, La 15 martie . . . Note cu creionul
și V. Onișor, Amintiri de la Societatea de lectură „Petru Maior”, amîndouă în Almanahul Socie
tății academice „Petru Maior”..., p. 24 și, respectiv, 65 — 66.
50 Cf. I. M ăr cu ș. Preocupările folclorice ale teologilor sibieni între 1871 — 1907 și biblio
grafia folclorică a revistei „Musa”, în Anuarul Arhivei de folclor, VI (1942), p. 101 — 121;
Gh. Pavelescu, Despre culegerea folclorului prin elevi, în voi. Studii și cercetări de folclor, Bucu
rești, Bditura Minerva, 1971, p. 124—125.
51 Cf. I. Mărcuș, o.c., p. 113-114.
52 Ibidem, p. 121.
53 Ibidem
54 Cf. V. Viorea, Folcloristul Enea Hodoș ( 1858 -1945), în Anuarul Muzeului etnogra
fic al Transilvaniei pe anii 1968—1970, Cluj, 1971, p. 477 — 492.
55 B. Hodoș, Din activitatea mea de folclorist, în Anuarul Arhivei de folclor, VIÏ (1945),
p. 123.
56 Cf. V. T 1 o r e a, Augustin Bunea, culegător de poezii populare, în Revista de etnografie
și folclor, 12 (1967), nr. 1, p. 61—73.
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intr-adevăr plauzibilă ipoteza că elevii lui Lapedatu au realizat „o consi
derabilă culegere de folclor“57, astăzi din păcate pierdută.
La Blaj, unde se plămădise, la inițiativa lui I. Micu—Moldovan, o
mare culegere de literatură populară58, exista și o îndelungată tradiție
în materie de reviste manuscrise. Pomenim doar „Filomela. Foaie beletristică-științifică“ (1876—1879), în care octavanii Vasile Iosof (viitor
colaborator al lui S. Florea Marian), Panteliu Văleanu, loan Brînzeu
și Leo Buzdugu (cunoscut, ca folclorist, și la „Musa“ sibiană) au publicat
un bogat material de literatură populară, tocmai pe cînd și Enea Hodoș,
preocupat, pe atunci, de traduceri din literatura universală59, se afla
printre colaboratorii revistei60.
Ajunși la Budapesta, după ce crescuseră, „pînă la anii universității,
în credințele și tradițiile strămoșești“61, tinerii români, pe care vitregia
timpului îi minase la studii departe de casă, încercau să-și asigure o cît
mai autentică atmosferă românească, în măsură să anihileze efectele
unei amenințătoare politici de deznaționalizare. Strecurîndu-se, asemenea
unor „călători fără țară“62, printr-un mediu ostil, în care tot ce „ne era
drag, . .. tot ce cunoșteam și veneram pînă atunci“ era acum dispre
țuit63, tinerii se retrăgeau în încăperile sărăcăcioase ale Societății „Petru
Maior“, punctul central al vieții românești din Budapesta, unde trăiau
după „obiceiurile și glumele noastre de-acasă, perpetuînd acolo departe
spiritul local al Ardealului cu toate particularitățile lui“64. Se cîntau
doine65 și colinde românești66, scop în care societatea a înființat un cor67
57 A. F o c h i. Studiu introductiv la Ioan Urban-Jarnik și Andrei Bîrseanu, Doine, și
strigături din Ardeal. Ediție definitivă [...], București, Editura Academiei R.S.R., 1968, p.
30; Gh. Pavelescu, o.c., p. 123; I. Breazu, Vasile Alecsandri și Andrei Bîrseanu, în „Transil
vania”, 72 (1941), nr. 1, p. 48.
58 Cf. I. Urban-Jarnik și A. Bîrseanu, o.c.
59 Cf. V. Florea, Folcloristul Enea Hodoș (1858—1945), p. 483.
80 Preocupări similare existau și în alte centre ale Transilvaniei, precum Oradea, Cluj,
Năsăud, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Caransebeș etc., unde elevii și studenții erau organi
zați în societăți de lectură, încercîndu-și talentul în almanahuri sau reviste manuscrise. (Cf.
V. Curticăpeanu, o.c., p. 23 — 43).
61 V. Stoica, O ședință a Societății ,,Petru Maior” în Darnița, în Almanahul Socie
tății Academice ,,Petru Maior”, p. 75.
82 O. G o g a, De la Petru Maior de demult, în Almanahul Societății Academice ,,Petru
Maior”, p. 13.
83 V. Moldovan, Amintiri, în Almanahul Societății Academice ,,Petru Maior”, p. 49.
84 O. G o g a, o.c., p. 13.
85 „Ioan Popescu cîntă cîteva doine cum numai d-sa le știe”. (Procesele verbale ale Socie
tății „Petru Maior”, 1900—1906, ședința din 31 decembrie 1905) etc.
88 „Membrul Octavian Goga promite că va lucra ceva pentru seara de Crăciun, pe cînd
propune să se țină iarăș i; o ședință literară, împreunată cu declamații de colinde”, ceea ce
„se primește”, membrul ordinar I. Cădar angajîndu-se „a instrua pe vreo cîțiva membri
unele colinde” pentru acel prilej. Pregătind dizertația Chronos, „care ar fi potrivită pentru
seara de Crăciun”, Goga propunea „să nu se mai facă recenziune lucrări[i] intrate, ca să nu
se prezinte ședința societății chiar așa oficioasă, ci mai mult o seară, care să o serbăm după
obiceiurile poporului nostru prin colinde”. (Protocolul comisiei literare pe a[nul] administrativ
1900—1902, ședința din 15 decembrie 1901).
67 Despre înființarea și activitatea corului, a se vedea arhiva societății, precum și cele
două lucrări, deja citate, ale lui V. Onișor și D. Stoica.
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și, mai tîrziu, o orchestră proprie6869
; se jucau călușarii și bătuta68, tinerii
dispunînd de pitorești costume naționale70, cerute împrumut, din cînd
în cînd, de elevii de la Beiuș71 sau de ofițerii români din Viena72; se
citeau dizertații pe teme de folclor73 și, probabil, se recitau poezii
populare, acestea pătrunzind — cum vom vedea — și în coloanele „Rosei
cu ghimpi“ etc., ceea ce reprezenta, în bună măsură, o continuare, în
alte condiții, a vechilor îndeletniciri de la societățile de lectură din
Transilvania. Ele se cereau și puteau fi continuate, cu atît mai mult, cu
cît nu le lipsea tinerilor români din Budapesta nici îndrumarea nece
sară, bucurîndu-se de atenta povățuire a lui Iosif Vulcan și Alexandru
Roman, binecunoscuți pentru interesul și simpatia ce le-au purtat fol
clorului românesc74. Mai mult decît atît, ca președinți ai Societății
„Petru Maior“75, ei au facilitat publicarea mai multor materiale de
folclor în chiar „Familia“ lui Iosif Vulcan76, ceea ce va fi constituit,
desigur, un stimulent pentru studenții români.
68 Ibidem.
69 în 1866 — ne asigură V. Onișor — , cu ocazia unui concert urmat de bal, „s-a jucat
pentru prima oară călușerul în Pesta, din partea alor 6 tineri români” (o.c., p. 14, precum
și arhiva societății, care oferă numeroase indicații despre cele două dansuri — călușerul și
bătuta —, adesea interpretare în cadrul manifestărilor coregrafice ale tinerilor studenți români
din Budapesta).
70 „Costumările naționale le-a procurat societatea pe spesele ei ... Că ce se va fi ales
de aceste haine, nu putem ști”. (D. Stoica, o.c., p. 33.), Ne-o arată, însă, arhiva societății:
costumele călușerești erau scoase la licitație în ziua de 7 noiembrie 1889, scop în care fusese
formată o „comisiune constătătoare”, alcătuită din V. Braniște și I. Onciu. (Cf. Procesele
verbale ale ședințelor comitetului [pe] a[nul] scol [ar] 188516—1890, ședințele din 30 octom
brie și 7 noiembrie 1889). Călușerul și bătuta au mai fost dansate la Budapesta și după această
dată (cf. D. Stoica, o.c., p. 49), fără să putem ști, însă, de unde erau împrumutate costumele
de trebuință.
71 Cf. Procesele verbale ale ședințelor comitetului pe anul școlar 188516—1890, ședința
din 2 februarie 1887.
72 Ibidem, ședința din 25 martie 1886; D. Stoica, o.c., p. 33.
73 Cităm cîteva dintre ele, așa cum figurează în arhiva societății : Cîntecele și amorul
poporului român (1876) ; De unde a intrat povestea lui Arghir și Elena în literatura maghiara
(1890—1891) de G. Popp ; Cîteva cuvinte relativ la eposul ,,Die Gudrun” (1891) ; Cum se string
feciorii pe Țara Oltului la Crăciun (1893) de O. Vasu ; Descrierea petrecerei poporale ,,Bricelarea” (1893) de Alexe David; Teologia poporului român depusă în colinde (1894) de V. Suciu ;
Obiceiuri de nuntă din comuna mea natală Voila și jur (1894) de O. Vasu; ,,Cununa” — obicei
poporan (1894) de V. Onișor ; Eposul german și Niebelungenlied (1894) de C. Lacea ; Claca
popii la secere (1893) de O. Vasu ; Pivnița lui Pintea (1895) de V. Onișor; Momente din litera
tura mai nouă a sașilor transilvăneni (1895) de II. Chendi ; Muzica poporană (1900) de I. Lăpădat ; Despre doină. Dor și jale (1901) de D. Stoica ; Din lumea literaturii noastre poporale nescrise
(1901) de D. Stoica; Anton Pann (1904) de V. Vlaicu ; La rugă (1905).
74 Cf. I. B r e-a z u, Folclorul revistelor ,,Familia” și,, Șezătoarea”. Bibliografie cu un studiu
introductiv, Sibiu, „Cartea Românească din Cluj”, 1945 ; D. Pop, Iosif Vulcan și folclorul
românesc, în Revista de folclor, IV (1959), nr. 3 — 4, p. 81—88; I. Diaconu, Introducere la
Folclor din Rîmnicul-Sărat, II, Focșani, Tipografia „Cultura”, MCMXXXIV, p. LVI.
75 Cf. V. O ii i ș o r. Zece ani din viața Societății ,,Petru Maior”, pass. D. Stoica, o.c.,
pass.
7ft Cf. Fr. Longin [T'rancisc Hossu-Longin], Seara de Sîn-Văsii. (Datină poporală),
în „Familia”, IV (1868), nr. 45, p. 352 (cu mențiunea: ,,S-a cetit în ședința de la 17 decem
brie a Societății „Petru Maior”) ; S. Botizanu, Seara de Sîn-Văsii în Maramureș, ibidem,
V (1869), nr. 5, p. 49 — 51 (cu o mențiune similară); Fr. Longin, Nedeia. (Datină poporală),
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Stimulente, deloc neglijabile, le-au venit și din țară, după cum o
atestă arhiva societății. Cartea românească, strecurată adesea prin
„vama cucului“77, circula intens printre românii din Budapesta. însăși
biblioteca societății, mereu îmbogățită prin cumpărări sau generoase
donații78, număra, prin 1899, nu mai puțin de 2217 „opuri“ în 2828
volume, iar „cabinetul de lectură a fost provăzut cu 36 foi romfânești]
și străine, parte abonate, parte primite gratuit“79. Lista lor nu știm să
se fi păstrat80, așa încît e greu de stabilit, cu exactitate, ce și cîte cărți
de folclor aveau la îndemînă studenții români de la Budapesta. O idee
ne putem, însă, face pe baza materialelor din arhivă, care arată că,
între cărțile ce trebuiau legate sau procurate, se aflau și importantele
studii sau colecții de folclor ale lui T. G. Djuvara, S. FI. Marian,
At. M. Marienescu, L. Șăineanu, G. Dem. Teodorescu, V. A. Urechia,
E. Sevastos, P. Dulfu, A. Bîrseanu și J. Urban-Jarink (ale căror Doine
și strigături din Ardeal le-au fost donate, în 1885, de însăși Academia
Română), E. Hodoș, V. Onișor etc.81. Tot arhiva82 ne indică și o parte
din cele 1454 de „fascicole din reviste nelegate“ cîte se aflau, pe la
1896, în biblioteca societății, unele dintre ele — „Familia“, „Gazeta
ibidem, V (1869), nr. 17, p. 198—199; Fr. Longin, Chiuituri poporale. Culese si publicate
de .... ibidem, V (1869), nr. 25 (p. 291-292), 29 (p. 343), 41 (p. 487), 51 (p.' 607) ; Fr.
Longin, Ospățul feciorilor. (Datină poporală), ibidem V (1869), nr. 52, p. 618 — 620; I. Becineaga. Zorile. Datine poporale, ibidem, XI (1875), nr. 23, p. 268 — 270 (cu mențiunea: „S-a
cetit în ședința publică a Societății „Petru Maior” la 2 aprilie st.n. 1874”). Cum vom arăta
cu un viitor prilej, alte importante materiale de folclor scrise de membrii Societății „Petru
Maior” au mai fost publicate în cîteva periodice transilvănene, precum „Transilvania” și
„Tribuna”.
” Cf. N. Dr ăganu, o.c., p. 23.
78 Pe amintim pe cele mai importante din cîte cunoaștem : 34 de volume de la profe
sorul Al. Roman; „498 opuri în 520 volume” de la văduva acestuia; 35 de volume de la
Dr. G. Crăiniceanu, fost membru al Societății „Petru Maior”, mai tîrziu medic și profesor
universitar la București; „110 opuri în 157 volume” delà Constanța de Dunca Șchiau ; „12
opuri în 14 volume” de la Academia Română, care le-a făcut, în repetate rînduri, alte impor
tante donații etc. (Cf. arhiva societății, pass; D. Stoica, o.c., pass.).
79 D. Stoica, ibidem, p. 48 — 49.
80 Se păstrează, însă, catalogul cărților și revistelor ce se găseau, prin 1890—1891, în
biblioteca teologilor români din Budapesta, bibliotecar fiind, pe atunci, Elie Dăianu, viitor
președinte al Societății „Petru Maior”. Din cărțile de folclor, pe care catalogul le arată ca
existînd, la acea dată, în biblioteca teologilor budapestani, amintim colecțiile sau studiile de
folclor ale lui Anton Pann, Vasile Alecsandri, At. M. Marienescu, S. FI. Marian, I. C. Hințescu,
G. Dem. Teodorescu, S. Mangiuca, I. Pop-Reteganul etc. (Biblioteca Academiei R.S.R.,
Filiala Cluj, Secția de manuscrise, Ms. nr. 277 : Catalogul cărților ce se află în biblioteca teo
logilor români, alumni ai Seminarului general reg. din B[udaJpesta la finea anului scolfastic]
1890—91. Compus prin cooperarea tuturor membrilor din același an și descris prin bibliotecarul
Elie Dăianu).
81 Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății ,,Petru Maior" pe anul
1895/96, ședințele din 20 ianuarie 1895, 31 octombrie 1895, 23 februarie 1897 ; Protocolul
comisiei literare pe afnul] administrativ 1902—1903, ședința din 3 noiembrie 1902; Procesele
verbale ale ședințelor comitetului pe an[ul] școlfar] 1885/6—1890, ședința din 19 noiembrie 1885.
82 Cf., între altele. Protocol de esibite al Societății de lectură ,,Petru Maior" în Budapesta.
Acte intrate și ieșite: 1892—1900 [de fapt 1901-n.n.J, pass.
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Transilvaniei“, „Convorbiri literare“, „Transilvania“, „Tribuna“83 —
adăpostind, în paginile lor, numeroase materiale de folclor.
Stimulatoare vor fi fost și relațiile pe care studenții români din
Budapesta le întrețineau cu scriitorii și folcloriștii noștri de seamă.
Pe V. Alecsandri, T. Maiorescu, I. L. Caragiale, I. Slavici, I. Negruzzi,
G. Coșbuc, A. Bîrseanu, I. Popescu, At. M. Marienescu, P. Dulfu, I. Bianu,
V. Onițiu, V. Bologa, V. Sala etc., a căror activitate sau simpatie pentru
folclor sânt cunoscute, îi solicitau, direct saiu prin intermediari, să cola
boreze la întîiul Almanah al societății8485
. I. Slavici i-a vizitat, ca agent
al lui Maiorescu, cu intenția de a-i atrage la „direcția nouă“83. Caragiale
însuși, „în drumurile sale din Berlin la București, se oprea și pe la
Pesta, la „Petru Maior“, citea din scrierile sale și dădea sfaturi de om
cu experiență“86. Iar N. Iorga, după ce le trimisese mai multe dintre
lucrările sale literare și istorice87, a trecut el însuși pe la Budapesta,
întîlnirea transformîndu-se într-o puternică manifestație patriotică88.
Tn fine, I. Zanne și V. A. Urechia le solicitau sprijinul pentru culegerea
proverbelor din Transilvania89, în care scop Ilarie Chendi, președintele
comisiei literare a societății, se adresa, printr-un apel, învățătorilor și
preoților români90. Intre primii răspundea Vasile Sala, „dascăl romfân]
în Vașcău“, care le făcea cunoscut că „a adunat mai multe proverbe
ramfânești]“ și-i întreba „unde să le trimită: la d-nul Zanne sau nouă“91.
După ce le va fi trimis „d-lui Zanne în București“ — cum suna instruc
țiunea primită92 — Vasile Sala anuța la societate că, dacă i se va per
mite, „va colabora și el la Almanach cu poezii popfulare]“, ceea ce s-a
83 Acestea figurează, ca aparținînd bibliotecii teologilor români din Budapesta, și în
catalogul lui lîlie Dăianu, amintit mai sus, alături de alte numeroase almanahuri, reviste
și ziare.
84 Cf., alături de arhivă, Almanachul Societății de lectură ,.Pentru Maior”, Budapesta,
Editură proprie, 1901, care este întîiul almanah al societății și nu cel de al doilea, cum credea
V. Curticăpeanu (cf. o.c., p. 144).
85 Cf. O. F. Popa, o.c., p. 112.
88 Ibidem, p. 115.
87 Cf. N. Drăganu, o.c., p. 23; Protocolul comisiei literare pe an[ul] administrativ
1900—1901 (ședința din 5 decembrie 1901) și 1901 — 1902 (ședința din 12 martie 1902).
88 Cf. V. Curticăpeanu, o.c., p. 145 — 146.
89 Cf. Procesele verbale ale comitetului pe anii 1893/4—1897/8, ședința din 1 decembrie
1897 ; Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății ,,Petru Maior” pe anii
1897/8, ședința din 30 noiembrie 1897.
90 Cf., în arhiva societății, II. Chendi și I. Moisil, Apel către preoții și învățătorii români,
elaborat în ședința comisiei literare din 7 decembrie 1897 și trimis, spre a fi difuzat, la redac
țiile următoarelor publicații: „Tribuna poporului”, „Gazeta Transilvaniei”, „Tribuna”, „Drep
tatea”, „Telegraful român”, „Revista Orăștiei”, „Unirea”, „Foaia diecezană”, „Biserica și
școala”.
91 Cf. Protocol de esibite..., act înregistrat la 10 februarie 1898.
92 Ibidem, act ieșit la 16 februarie 1898.
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aeceipt-at93, fără însă a se fi publicat în respectiva publicație. De trimis,
probabil că le va fi trimis, știute fiind seriozitatea și hărnici-a dascălului
de ia Vașcău.
*
&

sR

Bine reprezentat în manifestările Societății ,,Petru Maior“, folclorul
n-a pătruns, totuși, decît sporadic în paginile ,,Rosei cu ghimpi“, dacă
nu cumva tocmai în numerele pierdute — destul de numeroase — ale
revistei va fi fost mai bine reprezentat. Explicația trebuie căutată, cre
dem, în faptul că, departe de casă, studenții nu vor fi fost prea adesea în
împrejurarea favorabilă de a putea culege poezii populare și povești.
Mai căutate erau obiceiurile, probabil tocmai pentru faptul că le puteau
reface din amintiri, astfel încît descrierile de obiceiuri constituiau
partea folclorică cea mai des întîlnită în ședințele societății94*. Ele ar fi
putut intra, desigur, și în „Rosa cu ghimpi“ — cum s-a și întîmplat
o dată93 —, dar, fiind mai extinse, transcrierea lor ar fi fost mai ane
voioasă și ar fi răpit prea mult din timpul pe care studenții și-1 dedicau
studiului.
Atîta cît este, materialul folcloric din „Rosa cu ghimpi“ denotă
preocuparea studenților de a se apropia de o metodă mai științifică în
culegerea folclorului, contribuind și ei la abolirea obiceiului, foarte răs
pîndit odinioară, de „coregere“ a textelor populare și la reimpunerea
treptată, ca și în țară, a principiului respectării autenticului focloric.
Întîia pătrundere a folclorului în „Rosa cu ghimpi“ o datorăm medi
cinistului George Crăiniceanu, unul dintre cei mai activi membri ai
societății și collaborator statornic -al revistei99.
93 Ibidem, acte înregistrate la 9 și 23 decembrie 1899.
94 Interesul pentru obiceiuri al studenților români de la Budapesta poate și trebuie
explicat, desigur, și prin anumite antecedente, preocuparea pentru culegerea,, studierea și publi
carea datinilor constituind, în Ardeal, o mai veche tradiție. Imensul material folcloric, publicat,
începînd cu anul al doilea, în „Familia” lui Iosif Vulcan, era cuprins inițial „sub termenul
mai larg de „datină”. Sub titlul comun de „Datinile poporului român”, se publică începînd.
cu nr. 21 din 1866, continuînd și în 1867, tot felul de obiceiuri, intercalîndu-se și mult mate
rial brut”. (I. Breazu, o.c., p. XXXIX). Marienescu însuși, cu care studenții români de la
Budapest» aveau să întrețină strînse legături, și-a îndreptat atenția, în cea de a treia perioadă
(1870 - 1880) a activității sale, asupra basmelor și datinilor populare. (Cf. O. Bîrlea, Atanasie
Marienescu folclorist, în Analele Universității din Timișoara. Seria Științe filologice, I (1963),
p. 22).
y5 Este vorba de Claca popii la secere. Datină populară din Țara Oltului de Octavian
Vasu, cu care ne vom ocupa, în amănunt, mai încolo.
“6 La societate îl întîlnim, mai întîi, în calitate de controlor (1877 — 1878), apoi ca membru
al ,,comisiei critizătoare” (1879—1880), iar după absolvire chiar președinte al societății
(1883 — 1884) ; la „Rosa cu ghimpi” a colaborat, în mai multe rînduri, cu aforisme, traduceri
și articole redacționale. Cît de apreciat era Crăiniceanu la societate o dovedește următorul
Loc deschis din „Rosa cu ghimpi” (IV (1881), nr. 5) : Satisfacem o datorință plăcută, cînd,
din ocaziunea promovării de doctor în științele medicale universe a st[udentuluil confrate
G. Crăiniceanu, și pe calea aceasta i-aducem la cunoștință felicitările noastre sincere !. Cînd
facem aceasta, totodată [îji implorăm și pe viitor zelul și interesarea față de societatea noastră.
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Contribuția sa07, de natură teoretică, era realizată sub formă de scri
soare*97
98 și ambiționa să explice, pe baza unui „experiment“, dificila pro
blemă a procesului de creație al cînteeelor populare. Scris îmtr-o vacanță,
pe cînd autorul se afla „în locul și regiunea mai plăcută, unde-mi de
curseră anii prunciei mele“, articolul debutează cu observația că, ,,'afară
de poeții popcrali din clasele înteligenților, poporul mai are încă și
poeți din sinul său, cari, fără a fi studiat regulile poeziei, fac cîntece de'
amor, încît le asculți cu plăcere vie“99100
, pentru ca apoi să continue cu
constatările prilejuite de „experiment“. Ascultînd, „cu viu interes“, „un
june dintre cei mai isteți al satului“, care i-a cînitat, între altele, o doină
făcută de el însuși, autorul o asemăna „cu un chip cioplit, cărui[a] [î]i
lipsesc însă trăsurile fine“. Cunoscând, însă, înalta valoare poetică a cîn
teeelor populare, se întreba cine este în măsură să dea cuvenita, stră
lucire unor „astfel de cîntece făcute ex abrupto“, pentru ca, în final,
să atribuie acest rol „romînicuțaloir noastre“, care, după ce le învață,
„le purifică, plivesc toate erorile din ele, înlocuindude cu expiresiuni
mai frumoase și mai bine sunătoare“. Astfel încît, după o șlefuire con
tinuă, realizată în timp ce fetele le cîntă „una-alteia“, „astfel de cîn
tece pot naște surprindere în culegătorul doinelor poporale, cum [î)s
de frumoase și de bine întocmite“. Scris cu gîndul la nefericirea conațiunilor săi din Transilvania, articolul se încheia cu patriotica urare „ca
poporul să scape de necazuri, de nelegiuirile unora și altora,, căci apoi
atunci lnima-1 va stimula a cîntă și mai mult“10".
Ne-am fi așteptat ca, după acest început bun, petrecut în chiar
primul an de apariție al „Rosei cu ghimpi“, revista să consemneze și
alte preocupări similare sau să reproducă texte de literatură populară
din culegerile studenților. Ceea ce, din păcate, nu s-a întîmplat, astfel
că, pînă la 1884. nu ne întimpină decît stîngace versificări proprii în
manieră folclorică, pe teme variate: frumusețea fizică a mîndrei, neno
rocul în dragoste, regretul după dragostea pierdută, infidelitatea partedespre ce și pînă acuma a dat dovezi eclatante !. Succes pe cariera sublimă și clienți mulți I”.Urările colegilor s-au dovedit a fi de bun augur, G. Crăiniceanu rămînînd, în continuare, un
permanent sprijinitor al societății, dîndu-le sugestii (dovadă stă o scrisoare de prin februarie
1890, prin care le recomanda editarea lucrării ,,Istoria bisericească a lui Petru Maior”) sau
făcîndu-le generoase donații în cărți. (Cf. nota 78). Și urarea de a avea,,succes pe carierea
sublimă” s-a împlinit, G. Crăiniceanu ajungînd profesor la Universitatea din București (cf.
V. Curticăpeanu, o.c., p. 139), remareîndu-se și prin frumoase îndeletniciri cărturărești, dintre
care amintim, ca fiind mai aproape de domeniul nostru, contribuțiile sale de etnobotanică și
medicină populară. (Cf. dr. G. Crăiniceanu, Nomenclatura română-latină din istoria naturală,
în „Convorbiri literare”, XXIII (1889), nr. 4 (p. 326-350), 6 (p. 501-515), 7 (p. 548-571),
10 (p. 884 — 895), 11 (p. 965 — 980), 12 (p. 1051 — 1070); Noțiuni botanice în poezia poporală,
în „Familia”, 28 (1892), p. 330; Medicina populară. Termenii populari și latini, în „Con
vorbiri literare”, XXVI (1892), nr. 5, p. 449 — 461 ; De-ale medicinei poporale, în „Familia”,
39 (1893), p. 187, 199, 247, 258).
97 Cf. Cîntecele poporale, în „Rosa cu ghimpi”, I (1877), nr. 7.
98 „Acest articol l-am primit în formă de epistolă și ne-a cauzat plăcere. Red [acțiunea]”.
99 Ca și în transcrierea altor citate, acolo unde ni s-a părut absolut necesar, am moder
nizat ortografia și am îndreptat, tacit, punctuația.
100 „Rosa cu ghimpi”, I (1877), nr. 7.
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nerei, căsătoria din interes, refuzul căsătoriei eu fata bogată dar urîtă
etc.101. Scrise de Ioan Bud, Constantin Groza, Tufăreanul (un pseudo
nim, probabil), sau semnate cu inițiale, poeziile n-au altă valoare decît
aceea că atestă răspîndirea unor motive și imagini populare: „Frunză
verde bosioc, / Am iubit fără noroc . . .“102; „Frunză verde de secară, /
Duce-m-aș la mîndra iară; / Duce-m-aș prin foc, prin apă / Ca de dorul
ei să-mi treacă“103; „Hai, nevastă-ncoaci la mine / Cu gurița de smo
chine / Lasă-1 naibi[i] de bărbat. . ,“104; „Cîte stele-s lîngă lună / Nici
una nu vre să-mi spună; / Cîte păsări [î]s pe lume / Nici una nu-mi știe
spune“105; „Putregai, putregăios, / Ce ești, bade, mînios?“106. Abia una
din Doinele medicinistului Constantin Groza pare a fi suferit mai puțin
de pe urma intervenției autorului:
— Frunză verde iasomie,
le-mă, bade-ți dau o mie;
Frunză verde barlaboi
[I]ți aduc și patru boi.
— Ține-ți-i, fată bogată,
Nu te vreu io niciodată,
Că gurița de săracă
Nu-i nici rea, dar nu-i nici acră107.
Anul 1884 înregistrează o mai bună prezență a folclorului în „Rosa
cu ghimpi“, cules și publicat, acum, sub auspiciile unei metode mai
riguroase. îmbunătățirea este adusă de George Șandor, student în drept,
și constă în transcrierea fidelă a temelor și motivelor populare, precum
și în respectarea unor particularități stilistice proprii poeziei populare
(paralelisme, anadiploze, anafore, epifore etc.), socotite, altădată, de
prisos. Se pare că eforturile făcute de folcloriștii români pentru reimpunerea principiului respectării autenticului folcloric, care deținuse la noi
primatul cronologic, vor fi avut ecou și în rîndurile tinerimii române de
la Budapesta, după cum se va mai vedea.
întitulate Cintece poporale de pe Valea Mureșului, cele 12 poezii
ale colecției lui George Șandor par a proveni dintr-o localitate — pro
babil comuna natală a culegătorului — așezată pe cursul superior al
Mureșului sau în Valea Gurghiului, după cum o atestă similitudinile pe
care ele le prezintă cu alte culegeri din zonă108. Primite cu „bucurie
101 Cf. Ioan Bud, Durerea mea, în ,,Rosa cu ghimpi”, II (1877 — 1878), nr. 4; p.
Doina, IV (1880—1881), nr. 1; Constantin Groza, Doine, IV (1880—1881), nr. 2 — 3; A.,
Doine, IV (1880 — 1881), nr. 4; Tufăreanul, Cînt poporal, probabil din 1884, ceea ce, lipsind
foaia de titlu a numărului, nu putem ști cu precizie.
102 Cf. Ioan Bud, Durerea mea, în ,,Rosa cu ghimpi”, II (1877 — 1878), nr. 4.
103 T u f ă r e a n u 1, Cînt poporal, ibidem, probabil din 1884.
104 Constantin Groza, Doine, ibidem, IV (1880—1881), nr. 2.
105 Constantin Groza, Doine, ibidem, IV (1880—1881), nr. 3.
106 A., Doine, ibidem, IV (1880-1881), nr. 4.
107 Ibidem, IV (1880-1881), nr. 3.
108 Amintim, dintre cele inedite, culegerea întocmită în Valea Gurghiului de colectivul
Sectorului de etnografie și folclor — Cluj.
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nespusă“, redacția publică șase dintre ele în numărul 1 din 1884 al
„Rosei cu ghimpi“, însoțite de un comentariu în manieră Alecsandrl,
pe care îl și citează, pentru a semnala apoi „analogia ce au 2 cîntece
din această colecție cu unele de peste Olt, comunicate de dl. Gr. Alexandrescu și publicate de dl. Alecsandri în Convorbirile din anul 1876,
nr. 6, p. 208 . . .“, cu scopul de a dovedi „o identitate oarecare în expresiune și limbagiu între doine de diferite nuanțe“109.
De circulație mai largă, cele șase poezii culese de George Șandor
poetizează durerea princinuită de despărțire, dorul mamei după feciorul
înstrăinat, blestemul adresat mamei pentru a nu-și fi lăsat fiica să
iubească pe omul cu care s-ar fi potrivit, peregrinările și cîntecul cu
cului, relațiile bade-mîndră, compătimirea pentru casa „unde-i nevastă
frumoasă“, aceasta fiind considerată o adevărată calamitate pentru bunul
mers al gospodăriei110.
Nu știm cum vor fi reacționat colegii lui Șandor la lectura acestor
poezii populare. Redacția, însă, fusese plăcut impresionată, după cum
rezultă dintr-o Corespondență pe care i-o adresa culegătorului prin
însăși mijlocirea revistei: „Ne-ai îmbucurat mult prin colecția trimisă;
te rugăm ca să continui cu intensivitate tot în acest resort. Cît pentru
notițele făcute, credem că li-i aprecia cu toată bunăvoința, fiindcă sînt
expresiunea francheței ce trebuie să domineze în critica literară“111.
încurajat, George Șandor mai trimite 6 poezii populare, care apar,
sub un titlu ușor modificat: Poezii poporale de pe Valea Mureșului, în
numărul imediat următor al revistei112, fără a mai fi însoțite de adno
tările redacției. Culese, probabil, deodată cu cele din numărul prece
dent al revistei, și aceste șase poezii cultivă cîteva răspîndite teme lirice:
clasica definiție a dragostei și a urîtului, dorința mîndrei „morboase“ de a-și
revedea iubitul, pentru ca, astfel, să-și răcorească inima, cîntatul cucului,
văzut aici ca un aducător de nesfîrșite nenorociri, „dragostea învrăjbită“,
prilej de veselie pentru dușmani, cărora fata le dorește „să se spînzure“,
prezentarea diferitelor ipostaze ale dragostei, cu persiflarea iubirii „de
bătrîn“ și „de bătrînă“, teama de singurătate a omului rămas singur
etc. (Fig. 2).
Și aceste poezii erau urmate de o Corespondență către George Șan
dor, cuprinzînd, alături de obișnuitele mulțumiri si îndemnuri, și o anu
mită îndoială a redacției: „Cu toate că nu sînt atît de caracteristice ca
cele din rîndul trecut, le publicăm cu mulțumită, rugîndu-te ca, în
vederea deosebitului interes ce-1 nutrim pentru poeziiile populare, să
ne mai pui la dispoziție vreo cîteva“113.
De va mai fi trimis nu putem, însă, ști, colecția revistei din această
perioadă fiind descompletată, mai multe numere — între ele și nr. 4 pe
1884 — de pînă la 1888 fiind rătăcite sau definitiv pierdute. Cert este
109 ,, Rosa cu ghimpi”, VI (1884—1885), nr. 1, not[a] red [acțiunii],
110 Ibidem.
111 Ibidem.
112 Ibidem, nr. 2.
113 Ibidem.
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Fig. 2. — Cîteva poezii populare din culegerea lui George Șandor, publicată în.

două numere, din 1884—1885, ale „Rosei cu ghimpi“ (Aceeași colecție)
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că redacția revistei nu va fi abandonat preocuparea pentru publicarea
literaturii populare. De n-o va fi publicat, ceea ce, din motivul invocat
mai sus, iarăși nu putem ști, vina o poartă colaboratorii, care nu se
îngrijiseră, în vacanțe, să întocmească culegeri folclorice, pe care, de
le-ar fi avut la îndemînă, redacția le-ar fi publicat cu siguranță. Ca
dovadă, publicînd în „Rosa cu ghimpi“, pe vremea cînd redactor era
Virgil Onițiu, pasaje din lucrarea lui Weigand despre aromâni114, sînt
reproduse și legendele și tradițiile despre „nașterea Vlacho-Livadhonului“115, precum și amănuntele despre cîntecele, jocurile și superstițiile
aromânilor, pentru ca în final să dea „partea cea mai însemnată a
lucrării: studiul limbistic al dialectului Olympo-Vlacliilor", cu transcrie
rea a „cîteva probe de limbă din colecțiunea d-lui Weigand, ce se află
la finea opșorului“: nouă Proverbe împărtășite de învățătorul Ianuh
Thomescu Siomu din Samarina și 32 de „fraze“116. Promisiunea: „Vom
avea în partea a doua, la poezii, mai adeseori ocaziunea a arăta unele
proprietăți ale țințarilor“117118
, pare a nu se fi îndeplinit, de nu cumva se
119
va fi realizat tocmai în numerele lipsă din anul 1890—1891.
în chip similar este suplinită, și altădată, lipsa culegerilor folclo
rice proprii, cum se întimpla atunci cînd Partea umoristică a revistei
reproduce, cu neînsemnate modificări sau omisiuni, șapte (Ce purcel?,

Io-l îmbrac, Și io am fost ca voi, Acum mai zică și altul, Dar mălai?,
Procopseala țiganului, Bună friptură)us și, respectiv, trei snoave (Să-mi
bage doisprezece, Țiganul și diecii, Țiganul la vizitație)'1'-1 din culegerea lui

Sandu Pungă-Goală120, pseudonim sub care se ascundea Andrei Bîrseanu.
Odată început, interesul pentru snoave se prelungește și în cîteva
din următoarele numere ale „Rosei cu ghimpi“, unde mai apar două
bucăți, amîndouă despre țigani, semnate Calicograful121. Fiind semnate,
presupunem că ele n-au fost reproduse ad literam din vreo publicație
a timpului, ci, cel mult, vor fi fost citite sau auzite pe undeva și apoi
repovestite din memorie122.
Ibidem, XIII (1889-1890), nr. 2, 3-5, 6-7.
115 Ibidem, XIII (1889-1890), nr. 3-5.
116 Ibidem, XIII (1889-1890), nr. 6-7.
117 Ibidem.
118 Cf. Din traista lui Mos Stoica, ibidem, XIV (1890—1891), nr. 2.
119 Cf. ibidem, XIV (1890-1891), nr. 3.
120 Cf. Sandu Pungă-Goală, Din traista lui Moș Stoica. O sută și una minciuni
■poporale din Țara Ardealului date la iveală de . . ., dascăl și fecior de popă. Ediția V, Brașov,
Editura Librăriei Ciurcu, 1911, snoavele de sub nr. 56 (p. 63), 45 (p. 48), 76 (p. 93 — 94),
15 (p. 17), 8 (p. 12), 9 (p. 12-13), 31 (p. 30-31) și 34 (p. 33-34), 41 (p. 45-46), 67
(p. 79-80).
121 Cf. ,,Rosa cu ghimpi”, XV (1891 — 1892), nr. 4, Partea umoristică.
122 Drept urmare, nu le dăm la anexe, unde înserăm doar materialele despre care știm
precis că sînt inedite, ci le reproducem aici, în cele ce urmează. Cea dintîi relatează con
versația dintre un țigan și un român, Niculae : Niculae : De ce umbli cu capul gol, măi
țigane? Doară ți-o murit Culiță al tău, ți l-o luat D-zeu ? Țiganul: L-o luat, n-ar ave parte
și noroc de el ! Niculae : A bună samă a ajuns Culiță al tău în sînul lui Avram. Țiganul :
O fi ajuns, necuratul de el, că era iute al dracului de picioare ....
Cea de a doua redă dialogul dintre un preot și un țigan, căruia părintele i-a dat, după
spovedanie, „canon să țină 77 de Tatăl-noastre” : — Bună dimineața părinte! — Să trăiești.
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înșiși studenții se arătau tentați, de altfel, să creeze snoave, cum
ni se pare că o dovedesc următoarele două snoave-anecdotă, care nu sînt
decît creații apocrife în stil popular123124
. Cea dintîi, similară actualelor
bancuri despre ardeleni, relatează conversația dintre Ion Ciupercă, țăran
econom din Bistrița, care, dorind să călătorească la Dej, îl întreba „pe
un servitor de tren“ cît i-a cere să-1 ducă la destinație. Părîndu-i-se
că taxa de 1 florin, „adică un zlot bun“, era exagerată, se tocmește cu
„servitorul de tren“, oferindu-i doar „șase pițule“. Urnindu-se trenul
din loc, badea Ion dă „opt pițule“, iar apoi, văzînd că gluma se îngroașă,
oferă chiar zlotul solicitat: „No stai, stai pe loc, stai să mă sui, că ți-oi
da și un zlot bun!!! . . .“. De notat că, în dorința de a-și individualiza
eroul, autorul transcrie cîteva fonetisme dialectale: Dijej „Dej“, a hi
„a fi“, binye „bine“, banyi „bani“ etc.
Luată din mediul studenților români din Budapesta, cum adesea se
obișnuia la Partea umoristică a revistei, cealaltă anecdotă înfățișează pe
un student, venit acasă în „feriile“ de vară, după ce, mai înainte, își
petrecuse „zi și noapte“ in cafeneaua „Mitsok“. Compătimit de tatăl său
pentru a fi atît de slab, fiul însuși se miră că mai trăiește de atîta învătățură, că doar „numai la „Mitsok“ am înscris 12 oar[e], d-apoi la ceialalți“. întrebat „ce prelege profesorul „Mitsok“, tînărul răspunde: „mor
burile sifilitice“, „uitarea prin ferești pe stradă . . .“, „nici nu ți le pot
spune toate“.
Publicată în 1893—1894, Claca popii la secere. Datină populară clin
Țara Oltului121 de Octavian Vasu, student la drept, reprezintă ultima
și cea mai valoroasă contribuție folclorică din „Rosa cu ghimpi“ (Fig. 3).
între primele, de acest gen, întocmite la noi, lucrarea lui Vasu era
rezultatul emulației ce se statornicise la comisia literară a societății în
ultimul deceniu al secolului trecut125. Audiind aici „operatul“ lui Victor
Onișor, președintele comisiei literare, despre Cununa — obicei poporan,
așa cum acesta îl cunoscuse la Zagra, comuna sa natală, Vasu „își
exprimă mulțărnirea sa față de lucrare“, observă că „obiceiul aoesita e
înfrumusețat cu mai multe versuri decît prin alte părți, bunăoară pe la
fătul meu, țigane ! — Bună dimineața părinte ! — Să trăiești, țigane ! — Bună dimineața
părinte ! — Să trăiești ! — Bună dimineața părinte ! — I-'ire-ai a dracului, țigane... —
Auleo părinte ! zisă țiganul, ferindu-se de bîta popii, te și mîniași de 4, d-apoi Dumnezo
drăguțu cum nu s-a mînia de 77 ?.
123 Cf. Din traista cu minciunile, în ,,Rosa cu ghimpi”, XV (1891-1892), nr. 5.
124 Ibidem, XVII (1893-1894), nr. 1-2.
125 Cf. lucrările indicate la nota 73. Ceea ce nu este de mirare, dacă ne gîndim că între
membrii comisiei literare figurau, pe atunci, Valeriu Braniște, Traian Vuia, Victor Onișor,
Octavian Vasu, Constantin Lacea, Ilarie Chendi, Nicolae Sulică, Axente Banciu, Victor Păcală,
loan Lăpădat etc., funcția de președinte fiind deținută, între alții, de Victor Onișor, Ilarie
Chendi, Victor Păcală, Nicolae Sulică, loan Lăpădat. (Cf. D. Stoica, o.c., p. 37 — 48). O ase
menea emulație existase, încă mai înainte, la Societatea „Petru Maior” din Budapesta, după
cum rezultă dintr-o mărturisire a lui S. Botizanu (o.c., p. 50) : „Un comembru al nostru a
binevoit a ni spune una și alta despre datinele ce se observă în seara amintită într-unele
ținuturi ale Transilvaniei. (Vezi nr. 45. Red.). Mi-am propus atunci a întregi cele consemnate
de comembrul nostru, prezentîndu-vă datinele de la Sîn-Văsii astfel precum avui ocaziuner
a le cunoaște într-unele comune ale Marmației”.
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Fig. 3. — Prima parte a lucrării lui Octavian Vasu despre obiceiuri și cîntece la
seceriș în Țara Oltului, publicată în „Rosa cu ghimpi“ din 1893—1894 (Aceeași
colecție)

Voila“, angajîndu-se — cum o făcuseră și alții mai înainte — ,,a face o
dare de seamă a lucrării, precum și o comparare între obiceiul acesta și
între „claca popii“ din partea Oltului, pentru proxima ședință a socie
tății“, ceea ce „se primește“126. De citit, nu știm să se fi citit, arhiva
126 Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare a Societății ,, Petru Maior” pe anii
1893—1894, ședința din 12 aprilie 1894. Obiceiul era cunoscut, încă de mai înainte, însăși
lucrarea lui Vasu despre Obiceiuri de nuntă din comuna mea natală Voila și jur urmînd să
beneficieze de o atare tratare comparativă. Sugestia venea de la Alexe David, care era de
părere că „ar fi bine să critice cineva tema, arătînd totodată coincidența și divergența ce
există între obiceiurile aici descrise și cele de pe la respectivul”. Reluînd ideea, „dl. Suciu
face propunerea ca dl. Mănoiu să primească critica asupra temei și să arete totodată și
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societății neoferind nici un indiciu, iar istoricul acesteia nu mențio
nează că între cele „11 operate foarte interesante“, citite și recenzate
în 1893—1894, ar figura și o altă lucrare a lui Vasu decît cea întitulată
Cum se string feciorii pe Țara Oltului la Crăciun121. A apărut, însă, în
„Rosa cu ghimpi“, cum, din păcate, nu s-a întîmplat cu celelalte lucrări
ale lui Octavian Vasu despre obiceiurile din Voila*127
128.
Necunoscută lui Ion Ionică129, în a cărui exemplară monografie ar
fi trebuit să ocupe, cronologic, locul al treilea sau al patrulea, lucrarea
lui Vasu este una dintre cele dintîi descrieri complete ale obiceiurilor
de la seceriș din Țara Oltului, cu atît mai valoroasă, cu cît reproduce
și o frumoasă și autentică variantă a cîntecului ritual din partea locului,
cunoscut sub numele de Dealul Mohului. Seriozitatea autorului, dove
dită de susținuta activitate desfășurată la societate130, la care se adaugă
buna cunoaștere a obiceiurilor din comuna sa natală (n-ar fi exclus ca
Octavian Vasu să fi fost chiar feciorul preotului din Voila, astfel încît
ar fi putut vedea, foarte de aproape, claca popii la secere), recomandă
lucrarea lui Vasu drept una dintre cele mai sigure și mai complete de
pînă la 1900 și e păcat că Ionică n-a cunoscut-o. Cu atît mai mult, cu
cît, în 1935, pe cînd acesta investiga însăși comuna lui Vasu, cunună nu
se mai făcea, aici, decît cu totul sporadic. Froșina Gorun Fogoroș, sin
gura femeie din Voila la care a găsit buzdugan, îi mărturisea lui Ionică:
„Nu crez că o mai făcut alții. N-am auzit să fi făcut, că iera ca la o
mirare la oameni că am venit cu căruța, am venit cîntînd, de cînd am
plecat de la loc cîntam“131. Iar părintele din Voila, pe care îl chema
tot Vas(u), ca și pe cel din Arpașul de Jos132, îl informa: „L-a părăsit
obiceiul acesta de vreo douăzeci de ani. Chiar am făcut și eu (preotul)
clacă în 1905—6—7 . . . pînă la război, cu buzduganu, cu muzicanți. ..
Cînd făcea clacă, era ca la nuntă: o zi înainte făcea pregătiri“133. Cît de
util i-ar fi fost lui Ionică articolul lui Vasu, în această penurie de infor
mații, este lesne de înțeles. Dacă-1 cunoștea, ar fi găsit aici întreg
obiceiurile existente la dînsul în sat”, ceea ce se primește. (Cf. ibidem, ședința din 15 februarie
1894).
127 Cf. D. Stoica, o.c., p. 40.
128 Una dintre ele. Obiceiuri de nuntă din comuna mea natală Voila și jur n-a fost publi
cată, după cîte știin, niciodată. Cealaltă, însă, intitulată inițial Cum se string feciorii pe Țara
Oltului la Crăciun și citită într-o ședință din 26 octombrie 1893 a comisiei literare, a fost publi
cată, după vreo trei ani, în mai multe numere ale ,,Tribunei” sibiene. (Cf. O. Vasu, Strîngerea ficiorilor la Crăciun. Obiceiuri sociale din Tara Oltului, în ,.Tribuna”, XIII (1896), nr. 22
(p. 85-86), 23 (p. 89-90), 24 (p. 93-94), 25 (p. 97-98).
129 Cf. I. Ionică, Dealu Mohului. Ceremonia agrară a cununii în Țara Oltului, Bucu
rești, Tipografia „Bucovina” I. E. Torouțiu, 1943.
130 în afară de cele trei lucrări prezentate, O. Vasu a fost mereu prezent în dezbaterile
comisiei literare, în cadrul căreia îndeplinea funcția de referent (1893—1894), fiind, în același
timp, colaborator al „Rosei cu ghimpi” (1893 — 1894) și, mai apoi, vicepreședinte al socie
tății (1897-1898). (Cf. D. Stoica, o.c., p. 40, 45).
131 I. Ionică, o.c., p. 96.
132 Ibidem, p. 351, 344.
133 Ibidem, p. 96.
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„mănunchiul de date rituale“, pe care avea să-1 identifice în Țara Oltu
lui, în urma unor minuțioase cercetări: un obiect ritual (cununa sau
buzduganul), un cîntec ritual (Dealul Mohului), un ansamblu de acte
rituale (purtarea cununei, udarea cununei și jocul cununei), precum și
o masă (ipotetic) rituală (cina secerișului)134.
Realizată sub formă de narațiune, într-un expresiv stil oral, lucrarea
lui Vasu debutează prin relevarea împrejurărilor în care avea loc claca
popii la secere: „Cînd au cam apropiat oamenii din sat cu secera, vine
rîndul la popa, ca să-și adune și el bucatele de pe cîmp, ca să strîngă
clacă“. Sesizînd momentul, „în presără zilei de clacă, trimite popa pe
servitori și pe gojmanul (crăsnicul) ca să cheme la clacă“. Invitația este
promt acceptată, astfel încît „fie oricît de ocupat cineva în ziua aceasta,
el își face rost, își face răgaz, ca să poată sări într-ajutor părintelui“,
claca însemnînd, înainte de toate, o amplă și benevolă participare: „Pe
la prînzul bun, curtea popii este plină de oameni: flăcăi, fete mari,
neveste tinere și bărbați de curînd însurați. Oameni mai bătrîni abia
vezi ici-colea cîte unul“.
Explicația unei atari participări îi va fi fost cunoscută lui Vasu,
chiar dacă omite s-o consemneze, ceea ce, firește, nu i se poate reproșa.
Informația, însă, este valoroasă prin ea însăși și are darul de a confirma
una din convingerile rigurosului Ionică, potrivit căreia, dincolo de „simpla
împlinire a unor obligațiuni contractuale ale sătenilor față de preotul
lor“135, „munca în clacă e o cinste, un dar benevol, care se aduce preo
tului de consăteni ca o mărturie de respect și de prețuire, ca o recu
noaștere a autorității lui sociale“136. Mai exista însă și o altă explicație
a imensei atracții pe care claca o exercita asupra sătenilor, consemnată,
de data aceasta, și de Vasu. Precizarea: „Tinerii sînt mai cu seamă aceia
cari se bucură mai mult de ziua aceasta. Abia să se afle fecior june sau
fată mare, care să nu se ducă la clacă. Fiecare știe că aici i se dă ocaziune de a petrece o zi, cum rar se -ntîmplă în decursul anului“, pune
în evidență caracterul de petrecere, de sărbătoare al clăcii popii, aceasta
fiind — cum spunea, pe baza unei minuțioase cercetări, Ion Ionică —
„îndeosebi o sărbătoare, o petrecere a comunității“, „o adevărată serbare
agrară“, astfel încît „rațiunea primordială economică a clăcii se găsea, de
multe ori, părăsită sau depășită“137.
Munca în clacă mai avea, însă, dincolo de aspectul ei de petrecere
(„fetele și feciorii mai cu seamă sînt neastîmpărați : mai fac glume, mai
se pișcă unii pe alții, mai trag cîte o doină frumoasă de jale“), și un
caracter de întrecere, de competiție, care iarăși nu i-a scăpat lui Vasu,
menit să pună în lumină hărnicia și destoinicia clăcașilor: „Abia au
ajuns [la] holda cea mai apropiată de sat și îndată vezi că sînt și pe la
jumătatea ei. Se-ntrec unii cu alții, care umple snopul mai curînd, mai
cu seamă fetele își arată ■— cum am zice-n public. — dexteritatea la
134
135
136
137

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.
p.
p.
p.

102.
300.
296.
300.

45 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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secere. Nu rar se-ntîmplà de vezi, la astfel de întreceri, pe cite cineva
cu degetele tăiate de secere“; sau: „în locuri mai mari, foarte frumoasă
priveliște ne oferă șirul de boghițe sau clăi, puse rînd pe mijloc“,, făcute
de feciori, care „nu prea seceră, ci leagă snopii și clăiesc“, ceea ce
reprezintă și o informație privind diviziunea socială a muncii în comuni
tatea sătească. Totul se petrecea, însă, în prezența „lăutarului sau diplașului“ — un nou indiciu despre caracterul de petrecere al clăcli —..
așteptat cu nerăbdare, venit deodată cu prînzul, cînd „preoteasa cu
cîteva neveste tind pînzături pe jos, pe care apoi pun blidele cu ciorbă
și păsat, iară printre blide cîte o mămăligă să sări cu bîta peste ea“.
După pirinz ciăioașii reîncep lucrul, în timp ce „țiganul încontinuu le
trage cu dipla“, iar „feciorii, cînd se mut[ă] de la o claie la alta, mai fac,
din cînd în cînd, cîte o figură de joc“.
La sfîrșitul lucrului — Vasu nu precizează cu exactitate momentul —.
„nevestele mai tinerele din clacă“ împletesc cununa, respectînd anumite
prescripții îndătinate: „Iau un mănunchi de fire frumoase roșietice de
grîu, acesta îl leagă cu bete mai subțirele, pe aceste pun normal trei
alte mănunchiuri de ambele capete cu spice[le] -n afară, acestea se
leagă iarăși cu bete frumoase naționale; peste capetele celor două mănun
chiuri mai lungi dedesupt se pun[e] normal iarăș[i] cîte un mănunchi mai
mititel și se leagă frumos. La aceste mănunchiuri și peste întreagă cununa
se pun diferite flori de cîmp, mai cu seamă vinețele, cocoșei, brînca
ursului, [. . ,]138139
și fel de fel de flori frumoase“.
Astfel confecționată, cununa (sau buzduganul, cum i se mai spunea
la Voila, denumire mai nouă după părerea lui Ionică) este purtată
înspre casa popii, încă pe cînd „nu a înserat bine“, ceremonialul aducerii
ei fiind marcat de „o cîntare frumoasă și puternică“ [e vorba de Dealul
Mohului — n.n.], pe care „cei de pe drum [o] aud spre capul satului".
Cel ce-o aduce se numește „purtătorul cununei“ și trebuie să fie „un
fecior care este mai voinic“, desemnarea făcîndu-se cu oarecare dificul
tate, de vreme ce „nu se prea îmbie multi dintre feciori să o ducă“.
Explicația stă, probabil, în împrejurarea că, în drum spre casa popii,
alaiul e întîmpinat de „oamenii cu boate și șuștare pline cu apă“ și,
„începînd din capul satului, aproape de la fiecare gazdă ia purtătorul
cununei cîte o boată — două de apă-n spate“, ca și popa de altfel,
pentru ca, atunci „cînd ajung cu cununa să treacă peste vale, ficiorii
și alții îi primesc cu boate pline cu apă, ce e mai mult, pe purtătorul
cununei și pe popa îi bagă-n vale și-i scaldă bine“.
Odată ajuns alaiul la casa popii, „intră purtătorul cununei înainte
și ceilalți după el“, „încunjură masa cu cununa-n mînă de trei ori și
cîntă următorul cîntec [e vorba de Dealul Mohului — n.n.]130, carele
138 Cuvînt indescifrabil.
139 Varianta consemnată de Vasu cuprinde toate cele trei cîntece, despre care se spune
că „altădată au fost independente și s-au interpretat în momente anume ale ceremonialului :
Dealul Mohului, care se interpreta la lioldă în timpul împletirii cununii și care dezvoltă tema
mitică a disputei dintre soare și vînt privind contribuția lor la coacerea griului’’ ; Buzduganul.
în care „unele versuri anticipă o recoltă fabulos de bogată" și Stă-pînă, stăpînă, „o formulă.
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de altcum l-au cîntat venind de la secere acasă, afară de unele rînduri
de pe urmă“ [aluzie la cea de a treia secvență a cîntecului, Găzdoaie,
găzdoaie, a cărei interpretare, în absența stăpînei, ar fi fost un non
sens — n.n.j. Cîntecul este interpretat, acum, în întregime, în timp ce
„preoteasa udă pe popa și popa preotoasa cu cîte o cană de apă“, după
care, conform cererii de daruri rituale, „pe purtătorul cununei îl cin
stește popa cu cîteva băncuțe“.
Cina face și ea parte din darurile rituale (ca și vinarsul și pîinea,
credem, pe care clăcașii le primesc, încă în curtea popii, înainte de a
descinde la holde) și se cuvine a fi cît mai îmbelșugată. Preparativele
făcute în vederea cinei, descrise, cu lux de amănunte, de Vasu, care dă
cu această ocazie interesante amănunte etnografice, o denotă cu priso
sință: „Preoteasa și două-trei femei dau în dîra mîncării. Una taie verze
acre — poate cele de pe urmă din cadă — și, amestecîndu-le cu foi de
varză crudă, le așează într-o oală burtoasă, ca de vr[e[o felderă și mai
bine. Pe cealaltă o vezi cu dargul în mînă, dibuind prin cuptorul cel de
pită; se uită să vadă nu cumva se ard colacii și plăcintele îmbulzite unele
lîngă altele. Alta iarăși, venind de afară cu-n braț de ramuri uscate, le
pune lîngă vatră, apoi începe a le rupe peste genunche și ațîță focul
de durduie urloiul. în jurul focului, pe vatră, stau cu burta la jar
vreo două-trei oale mari de te sparii de ele, una, cum am zis, cu varză,
iară alta cu păsat sau ciorbă“.
Amploarea pregătirilor, asemuite de localnici cu cele de la nuntă,
este explicată de Vasu prin preocuparea preotesei de a-și ospăta cît mai
bine clăcașii, „temîndu-se că nu cumva, neavînd rînduială bună, să o
povestească unii și alții prin sat, ce[e]a ce ar fi pentru ea o rușine foarte
mare“. Există, însă, și o justificare mai profundă, legată de „prestigiul
și autoritatea preotului în sat“, potrivit căreia ampla și benevola partici
pare a sătenilor la clacă îi creează popii „îndatoriri precise — între
care o cină îmbelșugată —, de a căror împlinire sau nu, se leagă ... o
creștere sau o știrbire de prestigiu“140.
După încheierea cinei, de la care „se ridică cu toții, mîncat — nemîncat, căci este rușine să rămîi pe urmă la masă sau chiar singur;
i-ar scorni satul porecla de „mincărea“ sau „pomenea“, cum le zic la
aceia cari merg la toate pomenile de mîncă“, are loc ultimul act ritual:
jocul, la care mai vin „feciori și fete, cari n-au fost la clacă și se amestecă-n joc“, ceea ce sporește caracterul de petrecere, de sărbătoare al
clăcii popii la secere, indicat și de vestimentația sărbătorească a participanților, descrierea ei minuțioasă constituind un nou prilej pentru autor
de a comunica interesante amănunte etnografice: „O frumuseță rară
zace în simplitatea îmbrăcăminței lor. Toți sînt imbrăcați ușor, în cămașă
albă, frumos chindisită, la fete și neveste cu pui pe cot, la bărbați cu
de agraire a gazdei clăcii și coiiține, alături de urările de rod îmbelșugat, cereri rituale care
să răsplătească pe cei ce săvîrșesc urarea”. (Cf. N. Bot, Contribuții la studiul cîntecelor de
seceriș, în „Analele Societății de limba română”, voi. 2, Panciova, Editura „libertatea”,
1971, p. 129; I. Ionică, o.c., p. 153).
140 I. Ionică, o.c., p. 300.
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ștrafuri longitudinale pe piept. Peste brîu, încinși cu șerpar lat, frumos,
sub care zace teaca cu două cuțite și o cîrpă frumoasă, căpătată de la
vr[e]o fetiță frumoasă. Cu izmene strimte de pînză, încălțați cu opinci,
iar piciorul, ca de-o palmă deasupra gleznelor, înfășurat cu curelele sau
nojițele de la opinci. Fetele, și ele în cămașă, mai bine zisă cu șurț
frumos învărgat, iară peste mijloc încinse cu brîu național, încălțate și
ele în opinci“.
Scrisă prin 1893, Claca popii la secere nu deține — cum am spus —■
primatul cronologic, înscriindu-se, potrivit ierarhizării lui Ionică, abia
după contribuțiile lui Gustav Adolf Heinrich (1880)141, G. I. Pitiș (1892)142
și, eventual, Th. T. Burada (1880)143. Ca importanță, însă, ierarhizarea
lui Ionică se cuvine, credem, a fi modificată. Datînd de la 1880, cînd,
„ne avînd să noteze vreun cîntec de secere săsesc . . . , publică, în textul
său, cîntecul agrar românesc [e vorba de Dealul Mohului — n.n.], pe
care îl găsește în această regiune (Tîrnava și Sibii)“144, relațiunea lui
Heinrich, profesor la gimnasium-ul evanghelic din Reghin, este — cum
bine aprecia Ionică — cea mai veche și, prin aceasta, de netegăduită
valoare. Decît că, scrisă în limba germană, ea nu va fi putut cunoaște
circulația și înrîurirea necesare unor viitoare consemnări similare.
Deținînd, cronologic, poziția a doua, contribuția lui Th. T. Burada
iese, însă, din competiție, Cîntecul cununei pe care-1 înregistrează fiind,
se pare, altceva decît ceea ce numim, în chip obișnuit, Dealul Mohului.
Rămîne dar, în discuție, lucrarea lui Pitiș, Ôbicee de-ale plugarilor din
Țara Oltului, care, deși mai tîrzie cu vreo doisprezece ani decît ale lui
Heinrich și Burada, este cea mai valoroasă de pînă la 1900, fiind reco
mandată și de bunul nume al acestuia, și de prestigiul „Convorbirilor
literare“, atuuri pe care, publicată într-o revistă manuscrisă, lucrarea
lui Vasu nu le putea avea. Ea reprezintă, credem, chiar în aceste con
diții, a doua contribuție de pînă la 1900 — ca grad de importanță,
firește ■—, în special prin exactitatea și autenticitatea aspectelor înfăți
șate, claca popii la secere fiind ignorată de Heinrich și Burada, iar
ex-brașoveanul Pitiș, stabilit, pe atunci, la București, n-o putea cunoaște
atît de îndeaproape ca Octavian Vasu. Motive sentimentale, de aparte
nență la comunitatea vremelnic părăsită, îl vor fi determinat pe Vasu
să nu scape nimic din ceea ce i se părea mai poetic și mai vrednic de
luat în seamă din ceea ce i se întipărise, pe retină și în inimă, în Voila
copilăriei și adolescenței sale. Cu atît mai mult, cu cît — să nu uităm —
„operatul“ său se născuse din competiția cu Victor Onișor, față de lu
crarea căruia, Cununa — obicei poporan, Vasu își exprimase, la timpul
potrivit, deplina mulțumire, nu însă — presupunem — fără promisiunea
secretă de a nu se lăsa mai prejos. Că a realizat-o deplin, o denotă, cu
111 Apud I. Ionică, o.c., p. 145 — 146.
142 Cf. G. I. Pitiș, Obicee de-ale plugarilor din Țara Oltului, în „Convorbiri literare”,
XXVI (1892), nr. 2, p. 177-182.
143 T h. T. Burada, Cîntecul cununei și bocete populare adunate de . . ., în „Con
vorbiri literare”, XIV (1880), nr. 8, p. 306 — 307.
144 I. Ionică, o.c., p. 146.
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prisosință, frumusețea și minuțiozitatea prezentării sale, prilej de reme
morare a unor amintiri dragi, dar și de justificată mîndrie patriotică,
pe care o va fi simțit, cu toată concurența, și la lectura „operatului“ lui
Onișor.
Se va zice: cum i se poate atribui o asemenea importanță lucrării,
chiar bine întocmită, a lui Vasu, de vreme ce a fost condamnată a
rămîne definitiv între scoarțele unei reviste manuscrise, a cărei circulație
se reducea doar la cercul, destul de pestriț ca facultăți urmate, al stu
denților români din capitala Ungariei? Să nu utiăm, însă, că, pe la
1897—1898, deci la vreo trei ani de la apariția studiului lui Vasu, nu
mărul românilor din Transilvania care studiau la Budapesta se ridica
la 435, fără „voluntari“ și „rigorozanți“, care sporeau cifra la 500143,
organizați într-o societate de lectură, unde se prezentau „operate“, se
făceau critici și se dădeau sugestii. însuși Vasu, care se dovedește a
fi fost deosebit de dotat și de receptiv, avusese de profitat de pe urma
unei atari împrejurări, în chiar cazul Clădi popii la secere, născută, cum
am spus, din „concurența“ cu V. Onișor. Exprimîndu-și „mulțămirea sa
față de lucrarefa]“ acestuia, însă „în privința numelor străine întrebuin
țate prin părțile locului natal al Dlfui] autor, ca gozos și altfele], e de
părere ca să ne ferim de întrebuințarea lor“145
146. Replicîndu-i, colegul
Lupan aprecia că „cuvintele acelea întrebuințate de Dl. autor au loc,
voind prin aceasta a da o icoană și despre expresiunile poporului“147.
Este tocmai ceea ce, însușindu-și critica, realizează însuși Octavian Vasu,
în a sa Clacă a popii la secere, unde ne întîmpină numeroase cuvinte
dialectale (boghiță, gojman, crăsnic, chindisită, cîrpă, șurț, diplă, diplaș,
cadă, felderă, plăcinte-mbulzite, cocături, boate, buzdugan, bete, vinețele,
cocoșei, brînca ursului, veadră, mîncărea, pomenea) și locuțiuni populare
(„își văd de gură“, „dau în dira mîncării“, „o vezi cu dargul în mînă“,
„ațîță focul de durduie urloiul“, „stau cu burta la jar“, „s-a corlit pă
satul“ etc.). întrebuințarea lor denotă preocuparea autorului pentru
respectarea autenticului popular, întîlnită, mai înainte, în culegerea de
poezii populare a lui Georghe Șandor, iar după aceea în apelul lansat
de comisia literară a societății prin Ilarie Chendi, președintele acesteia,
pentru culegerea proverbelor românești din Transilvania, ca urmare a
rugăminții ce le fusese adresată de I. Zanne și V. A. Urechia: „Acei prea
stimați domni [e vorba, in special, de preoți și învățători, cărora le era
adresat apelul — n.n.], cari vor da ascultare rugării noastre, să bine145 Cf. D. Stoica, o.c., p. 47.
146 Protocolul proceselor verbale ale comisütnei literare a Societății ,,Petru Maior”, ședința
din 12 aprilie 1894. Un reproș similar i se făcuse lui însuși Vasu de către colegul Alexe David,
care observa că în lucrarea Obiceiuri de nuntă din comuna mea natală Voila și jur, ,,autorul
a întrebuințat prea multe cuvinte străine; noi trebuie să curățăm limba de străinisme”, reco
mandare respinsă de colegii Suciu („cuvintele străine sînt deja ale poporului și ar fi o absur
ditate de a le înlocui cu latinisme d[e] efxemplu]) și Mănoiu („dacă am înlocui cuvintele
străine ale poporului cu latinisme, am greși, am fi prea puriști exagerați”), ceea ce denotă
buna orientare, și în problemele de limbă, a studenților români de la Universitatea din Buda pesta, relevată și cu alte prilejuri. (Cf. ibidem, ședința din 15 februarie 1894).
147 Ibidem, ședința din 12 aprilie 1894.
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voiască a ne indigita: provincia, satul și înțelesul proverbelor. îndeosebi
atragem atenția asupra zicerilor istorice, adecă ziceri în cari să găsesc
nume de oameni, localități etc. Ca la tot ce se culege din popor, astfel
are și aici deosebită importanță limba. Rugăm pe cei ce se pun în ser
viciul acestei cauze, a scrie proverbele în chiar graiul poporului, cu toate
provincialismele si nuanțele dialectice, cari de sine au însemnătatea
lor“148.
Aminteam de locul pe care lucrarea lui Vasu îl ocupă, cronologic
și valoric, între preocupările similare de pînă în preajma lui 1900. Dar
ea se orînduiește, cum în parte anticipam, și într-o altă ierarhie: este
cea de a doua din cele trei contribuții despre obiceiurile la seceriș, pe
care le datorăm unor membri sau foști membri ai. Societății „Petru Maior“
din Budapesta: prima, din aceeași perioadă, aparținînd lui Victor Onișor149, cea de a treia, un text din Dealul Mohului, publicat, mai tîrziu,
de Dr. Vasile Bologa150.
Bine reprezentat în manifestările studenților români din Buda
pesta, folclorul n-a pătruns decît în mai mică măsură în coloanele „Rosei
cu ghimpi“, astfel încît, din acest punct de vedere, revista nu și-a reali
zat, decît în parte, datoria de „a reoglinda activitatea literară a Societăței „Petru Maior“ [și] a-și deschide coloanele unor scrieri de valoare
științifică, de importanță netăgăduită“151. Cu observația că, probabil, și
alte numere, din cele pierdute, ale revistei vor fi publicat culegeri sau
lucrări de folclor, conchidem că, alături de discuțiile din ședințele socie
tății, „Rosa cu ghimpi“ a jucat un rol important în creerea sau menți
nerea interesului pentru literatura și obiceiurile populare al studenților
români din Budapesta, dintre care unii — George Crăiniceanu, Enea
Hodoș, Victor Onișor, Vasile Bologa, George Tulbure, Ilarie Chendi,
Valeriu Braniște, Victor Păcală etc. — au devenit, mai tîrziu, buni folclo
riști sau mari iubitori de folclor.

148 11. Chendi și I. M o i s i 1, Apel către preoții și învățătorii români, în Activi
tatea comisiei literare, ședința din 7 decembrie 1897.
149 Cf. ,,Cununa” — obicei poporan, în Protocolul proceselor verbale ale comisiunei literare
a Societății ,,Petru Maior", ședința din 12 aprilie 1894, lucrare rămasă, după cîte știm, ne
publicată.
150 Cf. Poezii poporale din Ardeal. O mie de bucăți culese între anii 1880 — 1905, Sibiu,
1936, nr. 1025 (Cîntecul cununei de la seceriș), p. 295 — 296.
151 A. T. l'rîncu. Apel către On[orații] membri ai Soc[ietății] ,,P[etru] Maior”,
în „Rosa cu ghimpi”, VI (1884 — 1885), nr. 1.
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ANEXE'52
CÎNTECE POPORALE133 DE PE VALEA MUREȘULUI
CULESE DE GEORGE ȘANDOR, STUDjENT] ÎN DREPT

Mai [î]n jos, la rădăcină,
Cîntă maica cea bătrînă
Cu glas jalnic și subțire
Pentru-a noastră despărțire.
Ș-așa cîntă de frumos
De se lasă frunza-n jos;
Ș-așa cîntă cu durere
De mai toată frunza pere.

Pe la noi între hotară152
154
153
Este-un nuc cu frunză rară,
Se string cucii de prin țară
Și tot cântă de s-omoară:
Sus pe vîrful nucului
Cîntă tata cucului;
La mijlocul nucului
Cîntă puiul cucului:
2

Mîndră, eu ț-am spus de-aseară
Să-mi scoți șeaua din cămară,
Să mi-o pui pe prism’ afară,
S-o bată vîntul de seară,
C-am să plec de joi la țară;
La țara cea ungurească
Să-mi cumpăr peană domnească,
Să mi-o pun în pălărie,

Să mă- nvăț și eu a scrie,
C-am să fac o cărticea
S-o trimit la maică-mea:
De mai are vreun ficior,
Să mi-1 pună sub picior153,
Să nu-i ducă-atîta dor,
Că destul [î]mi duce mie
De cînd sînt în străinîe.

152 Reproducem doar textele autentic populare, de o valoare literară neîndoielnică, despre
care știm, cu certitudine, că au rămas inedite.
153 Not [a] Redfacției] : Am primit cu bucurie nespusă drăgălașele poezii populare adu
nate, cu un gust ales, de dl. Șandor, „acești copii găsiți ai geniului românesc”, cum le numește
laureatul nostru Alecsandri, în prefața eminentei sale colecții de cîntece poporale. în ele
se răsfrînge o naivitate frapantă, ce caracterizează poporul în toate faptele sale, dar îndeosebi
doinele sale, izvor nesecat a[l] cugetelor tainice a [le] unei nații. De altmintrelea, zburînd,
prin graiul viu, aceste versuri din plai [î]n plai, din munte-n munte, făr’a ști cînd, cum
și unde au răsărit, adese aflăm o identitate oarecare în expresiune și limbagiu între doine de
diferite nuanțe ; deci ne-am ținut de datorință a semnala analogia ce au 2 cîntece din această
colecție cu unele de peste Olt, comunicate de dl. Gr. Alexandrescu și publicate de dl.
Alecsandri în Convorbirile din anul 1876, nr. 6, p. 208, pentru a tăia calea oricărei răstăl
măciri. Red [acțiunea],
154 Aceleași cugete le vedem exprimate in o poezie din c[olecția] A[lecsandri] : „între
Olt ș-între Olteț/Răsărit-a nuculeț/Nuca-i mare, frunza rară/Strînși[î]s toți cucii din țară/
Și cîntă de se omoară/ Ce sînt mîndruțele mele./ Dar în vîrful nucului,/ Cîntă puiul cucului”.
Red [acțiunea],
165 Un șir cam fără înțeles. Pe semne va să zică : să-și păzească mama feciorul.
Red [acțiunea].
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Pe cel deal, pe cel plăiuț
Este-o creangă de nucuț,
Bate vîntul ș-o clatină
Din vîrf pin’ la rădăcină.
Nu-i pricină din crenguță
Da-i pricină din măicuță.
Și nu bate vîntul creanga,
Bate sufletul pre mama,

Că nu mă lasă a iubi
Cu cine m-aș potrivi;
Nu mă lasă să iubesc
Cu cine mă potrivesc.
De i-ar intra boală-n oasă
La ce m-a făcut frumoasă,
Dintre fete mai aleasă,
Să mă ție cu ea-n casă.

^.156

Frunză verde foi de nuc,
Puișorule de cuc,
Vara vii, vara te duci,
Mă mir iarna ce mînînci?
Eu mînînc mugurfi] de fag,
Și cînt codrului cu drag,
Și beau apă din izvor

Și cînt codrului cu dor;
Și mînînc faguri de miere
Și cînt codrului cu jele
După placurile mele.
Cite placuri am avut
Cu acele m-am petrecut
Din zilele de demult.
5

Frunză verde de ovăs,
De s-ar face dealul șes
Și valea bună de mers
Cu puica să mă- ntîlnesc,

Două vorbe să-i vorbesc;
Două vorbe, trei cuvinte
Să le ție mîndra-n minte.

6

Frunză verde de pe coastă,
Vai ș-amar de-aceea casă
Unde-i nevastă frumoasă,
Că bărbatul o iubește,

Iarba-n cîmp îi putrezește,
Coasa-n pod îi ruginește,
Păru-n cap îi cărunțește.151
(,,Rosa cu ghimpi“, VI (1884—1885), nr. 1.)

7
Dragostea din ce-i făcută?
Din omu cu vorbă multă:
Zice una, zice alta,
Și dragostea iacă-i gata.

Urîtu din ce-i făcut?
Din omu care-i tăcut:
Zice una și tot tace,
Vezi urîtu cum se face?

iss Această poezioară e dovadă eclatantă că, transmițîndu-se cîntecele din ținut în ținut’
cum [î]și schimbă forma lor originală, însă îndeosebi aceea ce francezii numesc „pointe”
Cîntecul de peste Olt din susamintita colecție zice: „Cucuie, drăguțule,/ Surule, mîndruțule,/'
Vara vii, vara te duci,/ Spune-mi, iarna ce mînînci?/ Mînînc putregai de fag/ Și vin și vă
cînt cu drag./ Cuculeț, pasăre sură./Mînca-ți-aș limba din gură/Ca să pot și eu cînta/ Să
fiu drag la puica mea”. Diferința între tendințele ambelor poezii e vădită ! Redacțiunea.
157 O idee ce-și află refrenul și în poezia populară binecunoscută: „Că mîndrele pot
mai mult/Ele te bagă-n mormînt”. Red [acțiunea].
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8
Că de-aș fi cît de morboasă,
Tot la maica m-aș ruga
Să-mi deschidă fereastra
Ca să mă uit pe dînsa,
Să te văd pe dumneata
Să-mi răcoresc inima.

Măi bădiță, Ioniță,
Cînd îi trece pe uliță,
Pe uliță pe la noi,
Pune-ți clopoțel pe boi,
La zbici pleaznă de mătasă
Să te-aud și eu din casă;
9

Tot a jele și bănat,
Ciocu pin’ ți s-o uscat;
Mi-ai cîntat seara pe lună,
Să nu mai am voie bună;
Mi-ai cîntat pe-o rămurea,
Să fiu tot cu voia rea.

Cucuie cu peană sură,
Mușca-ț -aș limba din gură:
Ț-am plătit să-mi cînți un an,
Mi-ai cîntat numai de-un ban;
Mi-ai cîntat pe-un mușinoi,
Tot a rele și nevoi;
Mi-ai cîntat pe-un ciung uscat,
10

Creșteți, flori, și înfloriți
C’ă mie nu-mi trebuiți;
Creșteți, flori, cît gardurile,
Să vă bată vînturile,
S-astupați prilazurile,
Să rămîie numai parii,
Să se spînzure dușmanii.

Cîte flori pe luncă-n sus
Toate cu badea le-am pus.
Și c.înd am fost la udat
Numa una am uitat;
Numa una am greșit
Ș-ace[e]a s-o veștejit,
Dragostea ni s-a urît,
Dușmanii s-o veselit.

11
Ca garoafa din ogor;
Dulce-i gura de bătrîn
Ca și frunza de pelin;
Dulce-i gura de bătrînă
Ca boaba de mătrăgună.

Dulce-i gura de nevastă
Ca garoafa din fereastă;
Dulce-i gura de copilă
Ca garoafa din grădină;
Dulce-i gura de ficior
12

Turturică de pe fag,
Nu mă blestema să zac,
Că n-am pe nime cu drag
Mîna să-mi pună la cap,
Să mă întrebe de ce zac
Și de ce-mi este mai drag;

Turturea de pe ogor,
Nu mă blăstăma să mor,
Că pe nime n-am cu dor,
Să mă-întrebe de ce mor
Și de ce-mi este mai dor.
(„Rosa cu ghimpi“, VI (1884—1885), nr. 2)
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CLACA POPII LA SECERE.
DATINA POPULARA DIN ȚARA OLTULUI
DE OCTAVIAN VASU
De vreo trei zile, deja au intrat oamenii la holde și seceră pe ruptul
capului. Care de care se-ntrece, să-și adune snopii cu spicele aurii în
boghițe, ca apoi, uscîndu-se peste vro săptămînă, să le poată căra acasă,
ca să le pună în stog. Cînd au cam apropiat oamenii din sat cu secera,
vine rîndul la popa, ca să-și adune și el bucatele de pe cîmp, ca să
strîngă clacă. în presără zilei de clacă, trimite popa pe servitori și pe
gojmanul (crăsnicul) ca să cheme la clacă. Fie oricît de ocupat cineva
în ziua aceasta, el își face rost, își face răgaz, ca să poată sări într-ajutor
părintelui.
Tinerii sînt mai cu seamă aceia cari se bucură mai mult de ziua
aceasta. Abia să se afle ficior june sau fată mare care să nu se ducă
la clacă. Fiecare știe că aici i se dă ocaziune de a petrece o zi, cum rar
se-ntîmplă în decursul anului.
Pe la prînzul bun, curtea popii este plină de oameni: flăcăi, fete
mari, neveste tinere și bărbați de curînd însurați. Oameni mai bătrîni
abia vezi ici-colea cîte unul.
O frumuseță rară zace în simplitatea îmbrăcămintei lor. Toți sînt
îmbrăcați ușor, în cămașă albă, frumos chindisită, la fete și neveste cu
pui pe cot, la bărbați cu ștrafuri longitudinale pe piept. Peste brîu,
încinși cu șerpar lat, frumos, sub care zace teaca cu două cuțite și o
cîrpă frumoasă, căpătată de la vro fetiță frumoasă. Cu izmene strimte
de pînză, încălțați cu opinci, iar piciorul, ca de-o palmă deasupra glez
nelor, înfășurat cu curelele sau nojițele de la opinci. Fetele, și ele în
cămașă, mai bine zisă cu șurț frumos învărgat, iară peste mijloc încinse
cu brîu național, încălțate și ele în opinci.
După prînz [la noi poporul numește dejunul prînz: aut[orul], care
constă, la ocaziunea aceasta, numai din o bucată de pîne și un pocal de
vinars, ies, cu popa-n frunte, la holde.
Abia au ajuns [la] holda cea mai apropiată de sat și îndată vezi că
sînt și pe la jumătatea ei. Se-ntrec unii cu alții, care umple snopul mai
curînd, mai cu seamă fetele își arată — cum am zice-n public — dexte
ritatea la secere. Nu rar se-ntîmplă de vezi, la astfel de întreceri, pe
■cîte cineva cu degetele tăiate de secere.
Feciorii nu prea seceră, ci leagă snopii și clăiesc. în locuri mai
mari, foarte frumoasă priveliște ne oferă șirul de boghițe sau clăi, puse
rînd pe mijloc. De la o holdă la alta, se mută cu mare alai. Fetele și
feciorii mai cu samă sînt neastîmpărați; mai fac glume, mai se pișcă
unii pe alții, mai trag cîte o doină frumoasă de jale.
Tot mai sus, tot mai sus se ridică soarele, toți așteaptă ceva cu
nerăbdare. Să nu creadă cineva, că e amiaza [prînz]13B ce așteaptă, nu.
,5» Xota autorului.
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este lăutarul sau diplașul. De asta 1-i mai drag la ficiori și la fete decît
de amiază.
A ajuns vremea prînzului. Se și vede căruța care aduce de mîncare.
Ajungînd la loc, lăutarul — căci și el vine cu căruța —■ se dă la secerători și începe a zice de joc. Preoteasa, cu cîteva neveste, tind pînzături
pe jos, pe care apoi pun blidele cu ciorbă și păsat, iară printre blide,
cîte o mămăligă să sări cu bîta peste ea.
Se așează, fiind chemați cu toții la masă, și, fără vorbă multă, își
văd de gură. Isprăvind, se pornesc iar pe lucru, căci la secere, nefiind
lucru greu, nu odihnesc după amiază deloc, ca la alt lucru, d[e] efexemplu]
la sapă. Țiganul încontinuu le trage cu dipla, feciorii, cînd se mut de
la o claie la alta, mai fac, din cînd în cînd, cîte o figură de joc. Să lăsăm
clăcașii în cîmp și să aruncăm privirea la locuința popii. Ce se petrece
acolo? Preoteasa și două-trei femei dau în dîra mîncării. Una taie verze
acre — poate cele de pe urmă din cadă — și, amestecîndu-le cu foi de
varză crudă, le așează într-o oală burtoasă ca de vro felderă și mai
bine. Pe cealaltă o vezi cu dargul în mină, dibuind prin cuptorul cel de
pită; se uită să vadă nu cumva se aind colacii și plăcintele îmibulziite
unele lîngă altele. Alta, iarăși, venind de afară cu-n braț de ramuri
uscate, le pune lîngă vatră, apoi începe a le rupe peste genunche și
ațîță focul de durduie urloiul. în jurul focului, pe vatră, stau cu burta
la jar vro două-trei oale mari de te sparii de ele, una, cum am zis, cu
varză, iară alta cu păsat sau ciorbă. Preoteasa mai cu seamă este îngrijată tare de mîncări, căci voește să-și ospăteze bine clăcașii, temîndu-se
că nu cumva, neavînd rînduială bună, să o povestească unii și alții prin
sat, cefeja ce ar fi pentru ea o rușine foarte mare. Preoteasa, zic, n-are
stîmpăr, aleargă de la vatră la cuptor, să vadă nu cumva s-a ars ceva
din cocături, nu cumva s-a corlit păsatul etc. și dă grijă mare socăcițelor.
Astfel se pregătesc mereu, pînă ce, în fine, se apropie soarele de
sfințit. Nu a înserat bine și cei de pe drum aud, spre capul satului, o
cîntare frumoasă și puternică, apoi larmă mare imediat. Toți știu ce-i.
Ies cu mic cu mare afară, pe stradă, oamenii cu boate și șuștare pline
cu apă și așteaptă sosirea clăcașilor. Începînd din capul satului, aproape
de la fiecare gazdă ia purătorul cununei [se zice, în loc de cunună, și
buzduganl159 cîte o boată — două de apă-n spate. Nu numai purtătorul
cununei, dar și popa este strașnic udat. Cînd ajung cu cununa să treacă
peste vale, ficiorii și alții îi primesc cu boate pline cu apă, ce e mai mult,
pe purtătorul cununei și pe popa îi bagă-n vale și-i scaldă bine. Cununa
o fac nevestele mai tinerele din clacă în modul următor: iau un mănunchi
de fire frumoase roșietice de grîu, acesta îl leagă cu bete mai subțirele,
pe aceste pun normai trei alte mănunchiuri de ambele capete cu spice[le]-n afară, acestea se leagă iarăși cu bete frumoase naționale; peste
capetelor celor două mănunchiuri mai lungi dedesupt, se pun[e] normal
iarășfi] cîte un mănunchi mai mititel și se leagă frumos. La aceste mănunl5# Nota autorului.
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chiuri și peste întreagă cununa se pun diferite flori de cîmp, mai cu samă
vinețele, cocoșei, brînca-ursului, [. . ,]160 și fel de fel de flori frumoase.
Astfel pregătită, cununa o ia un fecior, care este mai voinic, și o duce,
acesta se numește purtătorul cununei. Nu se prea îmbie mulți dintre
feciori să o ducă. Ajung la locuința popii, intră purtătorul cununei
înainte și ceilalți după el. Intră în casă și încunjură masa cu cununa-n
mînă de 3 ori, apoi se opresc și cîntă următorul cîntec, carele de altcum
l-au cîntat venind de la secere acasă, afară de unele rînduri de pe urmă'
Dealul Mohului,
D’umbra snopului
Cine se d’umbrea?
Sora soarelui
Și cu-a vîntului.
Ele se d’urnbreau
Și se sfătuiau
Care e mai mare.
Sora soarelui
Ea din grai grăiare,
Că ea e mai mare.
Că frate-so-i soare:
Cînd el se ivește,
Lunca mi-o-ncălzește.
Sora vîntului
Ea din grai grăiare,
Că ea e mai mare
Și mai de demult,
Că frate-so-i vînt,
Cînd vîntul pornește,
Lunca răcorește,
Că vînt de n-ar fi

Oameni ar muri,
Oamenii la plug
Și boii la jug.
Găzdoaie, găzdoaie,
Gată cina bine,
Că cununa-ți vine;
Cununa de grîu,
Pe masă de in,
C-o veadră de vin,
Să ne veselim.
Nu fi supărată,
Că-s holdele rari,
Că la spic [î]s mari.
Dfumnejzeu va da:
Claia, găleata,
Snopul, feldera,
Spicul, lingura.
Că de nu vei da,
Vine-o cioară neagră,
’Ți duce claia-ntreagă;
Vine-un cioroi negru,
’Ți duce stogu-ntregu.

După ce au isprăvit cu cîntatul, sau mai bine zis în decursul cîntărei.
preoteasa udă pe popa și popa preoteasa cu cîte o cană de apă. Pe purtă
torul cununei îl cinstește popa cu cîteva băncuțe. Se dau apoi cu toții
la cină. Dacă este vreme frumoasă, masa se pune afară. încep a-nchina
cu sticlele-n dreapta-n stînga, apoi își văd de gură. Niciodată nu se ispră
vește mîncarea la astfel de ocaziuni. Cîte unii rămîn și flămînzi. Dacă
încep a se scula dintr-o parte a mesei de la mîncare, se ridică cu toții,
mîncat-nemîncat, căci este rușine să rămîi pe urmă la masă sau chiar
1S0 Cuvînt indescifrabil.
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singur; i-ar scorni satul porecla de „mîncărea“ sau „pomenea“, cum
le zic la aceia cari merg la toate pomenile de mîncă.
După cină, se dau feciorii și fetele la joc. Mai vin și alții, feciori
și fete cari n-au fost la clacă, și se amestecă-n joc.
Petrecerea ține pînă tîrziu.
Fine
(„Rosa cu ghimpi“, XVII (1893—1894), nr. 1—2).

Virgil Florea
VOLKSKUNDLICHES IN DER HANDGESCHRIEBENEN ZEITSCHRIFT
„ROSA CU GHIMPI“ (1877—1894)
Auszug

Bislang kaum bekannt, erschien die handgeschriebene Zeitschrift
„Rosa cu ghimpi“ („Die Rose mit Dornen“) erstmals 1877 als publizi
stisches Organ der Lesegesellschaft „Petru Maior“ der rumänischen
Studenten aus Budapest. Ihrer Aufgabe gemäß, zum Hauptzweck der
Gesellschaft, der „Pflege der Muttersprache“ beizutragen, trachtete „Rosa
cu ghimpi1- danach, „das klarste Dokument der literarisch-wissenschaft
lichen Tätigkeit, die innerhalb einer über so - viele geistige Kräfte
verfügenden akademischen Gesellschaft entfaltet wird“ zu sein. So wurde
ein Teil der besten in den Sitzungen der Gesellschaft vorgelegten und
von der literarischen Kommission für gut befundenen Arbeiten auch in
den Spalten der Zeitschrift gedruckt, wie Prosa und Lyrik, Übersetzun
gen, Nachdichtungen, kritische Versuche, literarische und wissenschaft
liche Abhandlungen, Aphorismen, Sentenzen usw. Obwohl geringer an
Zahl in den eigentlichen Sitzungen, ist Volkskundliches ebenfalls ver
treten und bezeugt das Streben der rumänischen Studenten, sich in der
Sammlung und Veröffentlichung der Volksdichtung wissenschaftlicheren
Methoden zu nähern. So ging die Redaktion des Blattes nämlich, nachdem
sie vorerst mehrere Gedichte in volkstümlichem Ton von verschiedenen
Studenten gebracht hatte, dazu über, die authentische Sammlung Cin-

tece poporale de pe Valea Mureșului (Volkslieder aus dem Miereschtal),

im Zeichen einer anspruchsvolleren Methode von George Șandor auf
gezeichnet, zu veröffentlichen.
Der bedeutendste volkskundliche Beitrag der „Rosa cu ghimpi“ ist
jedoch Claca popii la secere. Datină populară din Țara Oltului (Erntehilfe
beim Pfarrer. Ein Volksbrauch aus dem Altland) von Octavian Vasu, der
eine der ersten vollständigen Beschreibungen von Erntebräuchen des
Altlandes ist und gleichzeitig eine schöne und authentische Variante
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des Brauchtumsliedes bringt, das unter dem Namen Dealul Mohului
bekannt ist.
Erwähnt sei zudem, daß in Ermangelung unveröffentlichten Mate
rials ab und zu Volkskundliches aus anderen Publikationen übernommen
wurde, wie z.B. jene Abschnitte aus Gustav Weigands Werk, die Sagen,
Überlieferungen, Lieder, Spiele, Volksglauben und Sprichwörter der
Aromunen betreffen, sowie die zehn aus der Schwanksammlung Andrei
Birseanus in leicht bearbeiteter Form abgedruckten Stücke.
Selbst wenn einige Nummern, die vermutlich ebenfalls volkskund
liches Material enthielten, verloren gegangen sind, kann abschließend
gesagt werden, daß die Zeitschrift „Rosa cu ghimpi“ neben den Debatten
im Rahmen der Gesellschaft das Interesse für Volksdichtung und Volks
brauch der in Budapest studierenden Rumänen geweckt und wesentlich
gefördert hat, das später, im Falle von George Crăiniceanu, Enea Hodoș,
Victor Onișor, Vasile Bologa, George Tulbure, Ilarie Chendi, Valeriu
Braniște, Victor Păcală beachtenswerte Früchte getragen hat.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Fig. 1. — Dio erste Nummer mit dem Programm der Zeitschrift „Rosa cu ghimpi"

(Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Cluj)

Fig. 2. — Einige Volkslieder aus der Sammlung George Șandors, die in zwei

Nummern des Jahrgangs 1884—1885 veröffentlicht wurden (Derselbe
Standort)
Fig. 3. — Der erste Teil der Arbeit von Octavian Vasu über Erntebräuche und
-lieder im Altland, aus dem Jahrgang 1893—1894 der Zeitschrift „Rosa
cu ghimpi“ (Derselbe Standort)
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ACTIVITATEA FOLCLORISTICĂ A LUI SEPRÖDI JÄNOS
în ziua de 6 martie 1973 s-au împlinit 50 de ani de la moartea lui
Seprödi Jănos1. Numele savantului clujean nu este de loc necunoscut
pentru specialiști. Locul și importanța lui în istoria științei muzicale însă
par a nu fi evidențiate suficient. Profesor de limbă latină și maghiară
la Colegiul Reformat din Cluj, între anii 1898—1923, Seprödi a desfă
șurat o bogată activitate în domeniul criticii și pedagogiei muzicale, dar
mai cu seamă în cercetarea istoriei muzicii și a folclorului muzical2. In
cele ce urmează ne propunem să prezentăm preocupările de folclorist ale
lui Seprödi.
în anii petrecuți la Universitatea din Cluj (1894—1898), Seprödi
s-a hotărît să-și consacre forțele științei muzicale. S-a apucat deci ca
bagajul de cunoștințe practice — dobîndit la școala elementară din
Chibed și la gimnaziul din Odorhei3 — să și-1 completeze cu cunoștințe
teoretice și istorice. Citind și conspectînd cu mare ambiție lucrările de
istoria muzicii apărute în secolul al XIX-lea, în cartea lui Mătray Găbor
intitulată Tôrténeti, bibliai és gunyoros magyar énekek dallamai a XVI.
szăzadbăl (Melodiile cîntecelor maghiare istorice, biblice și satirice din
secolul al XVI-lea. Pesta, 1859), printre compozițiile lui Tinödi Lantos
Sebestyén a găsit melodia „Egervâr viadaljârôl valo ének“ (Cîntec
despre bătălia de la Egervâr), care i s-a părut deja cunoscută. A rămas
foarte uimit, pentru că melodia respectivă el a auzit-o încă în copilărie,
acasă în satul natal. L-a surprins mai ales faptul că deosebirile dintre'
melodia originală și dintre varianta cîntată de către bătrînii din Chibed
cu aproape 350 de ani mai tîrziu, erau foarte mărunte. Despre această
descoperire însemnată a relatat prima oară în studiul intitulat Epilogus.
1 Seprödi Jănos s-a născut ia data de 15 august 1874, în comuna Chibed (jud. Mureș)
și a murit în ziua de 6 martie 1923, la Cluj.
2 La începutul carierei sale, Seprödi a făcut și cîteva încercări în literatura beletristică
și în compoziție.
3 în Chibed a învățat să cînte la țambal, iar în Odorhei a început să cînte la vioară
și la pian.
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A magyar zene kérdéséhez (Epilog. La problema muzicii maghiare), redac
tat în anul 1897 și rămas în manuscris4. Seprôdi punea aici imediat între
barea: „Există oare cîntecul acesta, sau vreo altă melodie de Tinodi și
în altă parte? Cine ar putea să spună? Nici acela care știe ceva, nu știe,
de fapt, ce știe; precum nici eu nu am știut ce știu, pînă cînd am început
să mă ocup intens de trecutul muzicii noastre“5.
Descoperirea posibilității că în memoria poporului s-au putut păstra,
prin transmitere orală, melodii culte din veacuri îndepărtate, i-a demon
strat în mod convingător importanța cercetării folclorului muzical din
punctul de vedere al istoriei muzicii, și i-a dat, poate, îndemnul cel mai
puternic de a se îndrepta spre folcloristică.
Studierea celor două domenii, a muzicii populare și a istoriei muzicii,
Seprôdi a conceput-o și mai tîrziu într-o unitate organică. Nici cerce
tarea muzicii populare, dar nici celelalte ramuri ale folcloristicii sau ale
etnografiei nu le-a considerat discipline autonome. Conform concepției
lui „așa zisa etnografie („tărgyi néprajz“) nu este altceva, decît material
adunat pe de o parte pentru sociologie, pe de altă parte pentru istoria
culturii, antropologie sau chiar pentru arheologie. Iar așa zisa cultură
spirituală („szellemi rész“) nu este altceva, decît partea ajutătoare a mito
logiei, a istoriei literaturii și a istoriei artei“6. în ceea ce privește cerce
tarea folclorului muzical, conform părerii lui Seprôdi „nici muzica popu
lară nu poate fi considerată altfel, decît ca un capitol al muzicologiei
generale. Și scopul culegerilor de muzică populară nu poate fi altceva,
decît acela de a strînge material la acest capitol al muzicologiei generale.
Pe lîngă aceasta, și muzica populară, ca și graiul popular sau literatura
populară, poate să servească drept material pentru cunoașterea caracte
rului popular și a psihologiei populare. Pentru aceasta nu e nevoie de
loc să despărțim muzica populară de muzicologia generală, de care apar
ține datorită naturii și esenței ei. Pentru că, atunci cînd culegerile de
muzică populară furnizează date pentru muzicologia generală, lucrează
totodată și pentru psihologia populară. Acestea nu reprezintă două pro
bleme și scopuri diferite, ci privirea și valorificarea aceluiași fenomen
și aceleiași activități din două diferite puncte de vedere“7.
într-adevăr, chiar la începutul secolului nostru nu s-a putut vorbi
încă despre folcloristica muzicală ca disciplină independentă. Cei care
4 Manuscrisul studiului se află în Biblioteca Centrală Universitară Cluj, la cota Ms. 3883.
Familia Seprôdi dispune de o copie a acestui manuscris. O scrisoare datată din 22 aprilie
1897, atașată la copie, arată că Seprôdi ar fi vrut să publice studiul în -revista „Budapesti
Szemle”. Manuscrisul conține, de fapt, aceleași idei pe care Seprôdi le-a dezvoltat cu nouă
ani mai tîrziu în lucrarea sa intitulată Emlékirat a magyar zene ügyében (Cluj, 1906). Nu
cunoaștem motivul pentru care Epilogul nu a fost publicat.
5 O altă variantă populară a melodiei „Egervâr viadaljărol valô ének” de Tinodi a fost
culeasă în anul 1910, în satul Dobeni (jud. Harghita), de către Kodâly Zoltân. Vezi Bartok
Béla-Kodâly Zoltân, Erdélyi magyarsdg. Népdalok. Bp. 1923, nr. 138. Cercetări
mai recente au dezvăluit faptul că această melodie de Tinodi poate fi auzită și astăzi, cu
texte diferite, la ceangăii din zona Ghimeș (jud. Harghita).
• Mùzeumok és néprajz, în Emlékkônyv az Erdélyi Mûzeum-Egyesület félszâzados ünnepére 1859—1909, Cluj, 1909-1942, p. 118-119.
7 Ibidem, p. 119.
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s-au ocupat pe atunci de cercetarea muzicii populare, în majoritate nici
nu au fost muzicieni după profesia lor, ci unii au fost profesori de
diferite specialități, alții avocați sau funcționari etc. Și Seprödi Janos
a fost autodidact în materie de muzică, și fiind profesor cu un orar
destul de încărcat, a sacrificat întotdeauna timpul său liber muncii știin
țifice. Opiniile sale semnalate mai sus au provenit din două surse dife
rite: pe de o parte din lucrările de etnografie apărute la sfîrșitul secolu
lui trecut și la începutul secolului nostru, în limbile maghiară și ger
mană*8, iar pe de altă parte din împrejurarea că prin activitatea sa știin
țifică multilaterală, prin culegerea și valorificarea melodiilor populare,
el a dorit, în ultimă instanță, la fel ca și Bartök Béla și Kodâly Zoltăn
ceva mai tîrziu, să contribuie la reîmprospătarea muzicii culte, la înte
meierea culturii muzicale moderne, în care vocea adevărată a poporului
va suna la nivelul artei muzicale europene.
Unul din obstacolele cele mai serioase care au stat în calea atin
gerii acestui țel, Seprödi l-a văzut în faptul că muzica populară maghiară
autentică, în lipsa suficientelor date științifice, pe atunci, era de fapt,
încă necunoscută. Dar iculturia muzicală nouă, după analogia dezvoltării
literaturii maghiare în cursul secolului trecut, ar fi trebuit să aibă la bază
tocmai muzica populară. Epilogul citat mai sus Seprödi l-a terminat cu
următoarele cuvinte: „Trebuie să renunțăm la cultivarea muzicii ma
ghiare, pînă cînd colecția completă a muzicii noastre populare nu ne va
arăta direcția justă! Să începem a culege temeinic și științific din gura
poporului ceea ce încă poate fi cules! Să ne procurăm date și să punem
bazele științei muzicale maghiare! Să pregătim drumul unui viitor Arany
Jânos!“ Precum se poate vedea, Seprödi era de părere că pentru el
însuși, ca și pentru contemporanii săi, sarcina primordială și singură
realizabilă era „pregătirea terenului“ prin întemeierea și dezvoltarea
științei muzicale. Și în timp ce a desfășurat o activitate științifică foarte
variată, în semnul acestei deschideri de drum nou, fiind convins că se
ostenește pentru cunoașterea particularităților și pentru lămurirea pro
blemelor istorice ale muzicii maghiare, a devenit totodată și pionerul
etnomuzicologiei moderne.
Nu se poate afirma că în secolul trecut muzica populară nu s-a
bucurat de atenția multor cărturari de seamă și că nu ar fi fost iniția
tive pentru culegerea și publicarea ei. în prima parte a secolului al
XIX-lea au fost alcătuite colecții manuscrise voluminoase9. Academia
8 îndeosebi din următoarele : K a ton a Lajos, Ethnographia, etimologia, folklore,
în Ethnographia, 1890, p. 69—87. Munkâcsi Bernât, A néptudomdny mai dlldsa s
fôbb môdszertani elvei, în Ethnographia, 1899, p. 397 — 403; 1900, p. 38 — 42, 88 — 93. A.
Bastian, Die Völkerkunde und der Völkerverkehr unter seiner Rückwirkung auf die Volks
geschichte, Berlin, 1900. E. Hoffmann-Krayer, Die Volkskunde als Wissenschaft,
Zürich, 1902. R. E. Kaindl, Die Volkskunde, ihre Bedeutung, ihre Ziele und Methode,
Wien, 1903; K. Knortz, Was ist Volkskunde, und wie studiert man dieselbel, Altenburg,
1906 etc.
8 Cele niai importante au fost următoarele : Păloczi Horvath Ä d am, Ö es
ùj mint-egy Ötödfel-szdz Énekek . . . 1813 ; Alm â s i Samuel, Magyar Dalnok, 1823—1851 ;
Mindszenty Daniel, Nemzeti Dalgyüjtemény, 1832 ; Udvardy Cserna Jânos,
46 — Anuarul Muzeului etnografic 1971—1973
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Maghiară de Științe a recomandat deja în anul 1833 editarea unei
colecții de cîntece populare cu note muzicale, dar au trecut mai bine de
zece ani și au apărut numai două caiete în ediția lui Erdélyi Jànos*10*.
Majoritatea celor cca. o mie de melodii, trimise la Academie, în urma
apelurilor repetate, s-au pierdut între timp. în a doua jumătate a seco
lului, totuși, au apărut o serie de publicații monumentale de muzică
populară” și mai multe studii, îndeosebi cele ale lui Mătray Găbor,
Szénfy Gusztâv și Bartalus Istvăn, care s-au străduit să clarifice pro
blemele legate de caracteristicile, de rolul și valorificarea cîntecelor
populare. în anul 1896 Vikăr Béla a început să înregistreze melodiile
populare pe cilindri de fonograf, deschizînd o eră nouă în istoria folclo
risticii muzicale.
Au fost deci încercări însemnate pentru cunoașterea muzicii popu
lare. Totuși, trebuie să recunoaștem că Seprôdi, care a studiat temeinic
volumele de cîntece populare publicate (ba chiar, a cunoscut, mai tîrziu,
și manuscrisele mai importante, ca de pildă, cele ale lui Păloczi Horvăth
Adăm, Almâsi Samuel și Toth Istvăn), în Epilogul său cu drept cuvînt
s-a putut întreba: „Unde este colecția de muzică populară culeasă cu
metodă riguroasă științifică?“ într-adevăr, volumele din secolul trecut au
fost întocmite după criterii estetice (în cele mai multe cazuri, cîntecele
populare au fost aranjate cu acompaniament de pian, sau în unele ma
nuscrise cu acompaniament de chitară), sau după criterii pedagogice.
Autorii au modificat, „au îmbunătățit“ melodiile și textele după placul
lor, în loc să le fi editat în forma lor originară. Dar, de fapt, nici cule
gere de folclor nu a existat în sensul strict al cuvîntului. Noțiunea cîntecului popular nefiind încă conturată cu claritate, colecțiile au cuprins,
în majoritate, melodii culte și prea puține cîntece adunate de la țărani.
Pe deasupra, notarea melodiilor prezenta adesea lacune și chiar erori,
dînd o imagine deformată a cîntecelor.
Studiind realizările precursorilor cu conștiinciozitate de filolog, Se
prôdi a observat curînd aceste neajunsuri. Bazîndu-se pe cunoștințele
sale de folclor, aduse din satul natal, și pe capacitatea sa de a face
observații sigure și de a se orienta just, a constatat că din colecțiile
întocmite în secolul al XIX-lea muzica populară maghiară autentică nu
poate fi cunoscută și, de bună seamă, concluziile teoretice trase pe baza
lor nu pot fi considerate valabile. Aceste constatări l-au îndemnat pe
Seprôdi să afirme că pentru a cunoaște folclorul adevărat trebuie să se
înceapă cu intensa culegere a datelor, respectînd criterii și metode știin
țifice și că trebuie să se renunțe la teoretizări pripite și inutile. Ideea
Eredeti Nemzeti Danlok Gyüjteménye, 1832 ; Toth Istvăn, Aridk és dallok verseikkel,
1832—1843; Szalontai Madass Sândot, Kôtds Dallos Könyve, 1840—1850.
10 Primul caiet, intitulat Magyar népdalok, a fost publicat în 1846. Al doilea, intitulat
Magyar népdalok énekre és zongordra, a apărut in 1847.
“Fiiredi M i h â 1 y, 100 magyar népdal, Pest, 1851 ; Mâtray Gâbor, Magyar
Népdalok Egyetemes Gyüjteménye, Buda, 1852—1858; S zi ni Kărol y, A magyar nép
dalai és dallamai, Pest, 1865; Bartalus Istvàn, Magyar Népdalok. Egyetemes Gyüjtemény, Bp., 1873—1896; Kiss Ä r o n, Magyar Gyermekjdték-gyüjtemény, Bp., 1891.
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aceasta o întîlnim, ca pe un refren, în cele mai multe lucrări folcloristice
ale lui.
Seprôdi a știut foarte bine că viața culturală și, bineînțeles, cultura
muzicală a diferitelor straturi sociale ale epocii prezenta trăsături diferite.
De la acest fapt a pornit atunci cînd a arătat care sînt sarcinile cele
mai importante ce stau în fața folcloriștilor: de a culege date despre
muzica practicată de țărănime și de a studia aceste date. Viața și menta
litatea țăranilor de atunci erau bine cunoscute pentru Seprôdi. Originar
dintr-o familie de țărani săraci din satul Chibed (jud. Mureș), el nu a
fost influențat niciodată de romantismul sau de idilismul cu care foarte
mulți au privit satul. El a văzut satul cu obiectivitate lucidă, dinăuntru,
în adevărata lui realitate, cu toate bucuriile și suferințele, cu toate
contradicțiile lui. Pînă și unele expresii folosite de Seprôdi în studii
demonstrează că el, chiar și cînd a fost deja profesor la Cluj, a privit
lumea cu ochii, cu concepția, de pe poziția țăranului secui din Chibed12.
Această împrejurare explică, în bună măsură, faptul că a reușit să facă
observații foarte juste asupra muzicii populare și a cercetării ei.
Cunoscînd îndeaproape firea oamenilor de la sate, Seprôdi susținea
că numai acel cercetător va putea culege cu succes creațiile folclorice
care, trăind mult timp în mijlocul țăranilor, este capabil să cucerească
încrederea totală a acestora, în fața căruia „fiul poporului își deschide
sufletul“. Culegătorul trebuie să știe totodată, spunea Seprôdi, că „mate
rialele folclorice se găsesc în straturi, unul deasupra celuilalt, ca și stra
turile pămîntului. Stratul vechi este acoperit de cel nou, de acela care
este la modă. Tocmai de aceea, cine vrea să găsească perle prețioase, să
nu lucreze cu grebla, ci cu sapa. Și nu trebuie colindată toată lumea în
mod capricios, ci un teren mai restrîns trebuie săpat și cercetat în adîncime“13. Cînd a recomandat cercetarea intensivă, verticală, studierea aprofundată a unui teritoriu mic, în locul culegerilor care cuprind zone
mai mari, și astfel sînt, inevitabil, mai puțin intensive, el a presupus că
în munca de culegere ar participa mulți, și că fiecare culegător ar
investiga numai satul sau eventual regiunea lui. Trebuie să remarcăm
eă, deși sfatul acesta era just, el nu ținea cont de lipsa cercetătorilor instruiți. în formularea lui a avut, fără îndoială, un rol important anti
patia cu care Seprôdi a primit veștile despre culegerile lui Vikăr Béla
în diferite părți, pe de altă parte, prin sfatul acesta Seprôdi intenționa
să-și justifice oarecum propria activitate. El s-a limitat în culegerile
lui, de fapt, la satul său natal. Partea mai mare și mai valoroasă a co
lecției sale de melodii populare maghiare provine din Chibed. Din alte
sate are foarte puține date. (în afară de melodiile culese în Chibed,
restul materialului l-a notat, în cea mai mare parte, la Cluj și la Odorhei).
12 Vezi de pildă articolul său intitulat A magyar katonadalokrol, în Bthnograpliia, 1906.
p. 55 — 59.
13 Seprôdi Jănos: Két ûjabb népkôltési gyüjtemény, în Erdélyi Mûzeuni, 1906*
p. 155.
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Pentru garantarea autenticității datelor, Seprôdi considera absolut
necesar ca culegerea să fie directă, adică culegătorul să noteze cîntecele
nemijlocit „din gura poporului“. Era de părere că trebuie adunate toate
cîntecele care se cîntă la țară, deci, pe lîngă datele populare autentice, și
cele „semipopulare și literare“14. Dar pretindea ca aceste categorii să fie
distinse și separate cu strictețe. Tot pentru asigurarea autenticității
cerea ca în cazul fiecărui cîntec să fie menționate locul și data culegerii,
precum și numele și vîrsta informatorilor. Adesea accentua că piesele
folclorice cîntate trebuie să fie notate împreună cu melodiile lor. Acorda
mare atenție melodiilor nu numai pentru faptul că fără ele nu se poate
da o imagine fidelă și completă a cîntecelor, baladelor sau a obiceiurilor
populare, dar și pentru faptul că multe probleme discutabile (așa de
pildă unele probleme de ritm și de versificație, problema originii popu
lare sau „semipopulare“) pot fi explicate numai cu ajutorul părții
muzicale.
Seprôdi afirma că „poezia populară este o succesiune veșnic vie și
fluctuantă, în cursul căreia timpul și gustul individual dau naștere
la un număr inepuizabil de variante“15. Spunea în repetate rînduri că
variantele trebuie notate de către culegător așa cum se aud ele în între
buințarea poporului, fără nici o schimbare sau corectare arbitrară. Iar
dacă cercetătorul dorește să găsească exemplare impecabile din punct de
vedere estetic, va căuta informatorii cei mai talentați.
La începutul culegerilor sale, Seprôdi nu a înțeles însemnătatea
folosirii fonografului în scopul culegerii și l-a criticat vehement pe Vikăr
Béla pentru înregistrările mecanice făcute de acesta. Mai tîrziu însă,
cînd a încercat să culeagă melodii instrumentale, transcrierea cărora du
pă auz s-a dovedit a fi aproape imposibilă, a fost nevoit să recu
noască avantajele mari oferite de aparatul de înregistrare. în anul 1908
a imprimat pe cilindri de fonograf 58 melodii maghiare și 54 melodii
rutene.
Părerile și principiile formulate de Seprôdi, referitoare la scopul
și metoda culegerii de folclor au fost acceptate, puse în practică și
dezvoltate de către generația următoare de cercetători. Seprôdi însuși,
în transcrierile sale, la început abia s-a îndepărtat de practica secolu
lui trecut, cînd se nota mai mult din memorie. Mai întîi, în jurul anului
1900, a așternut pe hîrtie cîntecele populare auzite și învățate încă în
copilărie. Curînd însă a început să facă și culegeri propriu-zise. Era con
știent de faptul că cele două categorii de materiale, melodiile notate din
memorie, respectiv cele notate direct, se prezintă la nivele și valori
științifice diferite. De multe ori a menționat la melodiile din urmă: „cu
legere originală“. Primii informatori de la care a cules cîntece populare,
erau, de altfel, părinții și frații săi, țărani din Chibed. Concepția sa des
pre metoda științifică a cercetării folclorului îl obliga ca prin tran
14 Despre aceste categorii de cîntece a vorbit pe baza unui studiu de Gyulai Pâl
intitulat A magyar népdalokrol, în Fôvârosi I.apok, 1872, I, 1.
15 S e p r ô d i J â n o s, liét üjabb . . p. 164.
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scrierile lui să urmărească redarea imaginii „exacte, fidele, nefalsificate“
a melodiilor. La început i-a pricinuit multe greutăți „punerea pe note“
a cîntecelor. S-a izbit îndată de complicațiile ritmului rubato și parlando. Cînd era vorba de ritm liber, Seprödi pomenea totdeauna numai de
ritmul rubato, dar a sesizat deosebirea dintre modul de execuție rubato
și parlando. Acesta din urmă l-a numit uneori „recitativo“.
In 1901 încă mai credea că transcrierea muzicii populare „are nu
mai o singură modalitate: omul o învață întîi perfect, după aceea se duce
acasă și acolo încearcă să o fixeze cumva cu ajutorul mijloacelor pe care
le are la îndemînă“16. Astfel, o bună parte a melodiilor le-a transcris,
probabil, folosind vioara, textele cîntecelor fiind scrise anterior, pe
teren, în caietul său de culegător. Ni se pare foarte verosimil că, printre
altele, dificultățile întîlnite în transcrierea melodiilor explică faptul că
munca de culegere a lui Seprödi a avut un randament destul de modest.
Cu timpul și-a dezvoltat tehnica de transcriere. In ultima sa perioadă
de culegere, se pare, era deja în stare să noteze melodiile după auz. Cugetînd mult asupra problemelor de transcriere, el a ajuns la concluzia
foarte justă că înregistrările mecanice și notările după auz trebuie să fie
făcute paralel, deoarece fonograful imprimă trăsăturile individuale ale
cîntăreților, respectiv ale muzicanților, iar notarea după auz reține ca
racteristicile generale, tipice ale melodiilor17.
Intre anii 1897—1911, Seprödi a cules un număr de 323 melodii
maghiare, 54 melodii rutene, o melodie românească și una slovacă. Din
păcate, cilindrii de fonograf, pe care s-a aflat materialul înregistrat, s-au
deteriorat. Astfel, dintre melodiile rutene au rămas numai acele cinci pe
care le-a transcris și le-a: publicat în revista „Ethnographia“18.
Din cele 323 melodii maghiare 279 sînt vocale, iar 44 instrumentale.
Dintre melodiile vocale 105 (mai exact 105 variante a 96 melodii) pot
fi considerate cîntece populare, 110 (variante a 105 melodii) sînt cîntece
semiculte, 31 (variante a 30 melodii) sînt de proveniență străină și cîn
tece bisericești, 31 sînt cîntece de copii, iar 2 melodii provin din muzica
cultă. Dintre melodiile instrumentale 40 sînt melodii de joc, iar 4 sint
variante instrumentale ale unor cîntece vocale. 108 piese din colecția
lui Seprödi au fost publicate pînă acum (unele de mai multe ori), iar 215
piese au rămas în manuscrise.
Proporțiile relativ reduse ale colecției lui Seprödi ne explică faptul
că el nu a încercat să clasifice melodiile după criterii muzicale. In
materialul său, de bună seamă, s-a orientat foarte lesne, bazîndu-se nu
mai pe memorie, și nu a simțit nevoia stringentă a unei .sistematizări
care să țină seamă de însușirile muzicale ale cîntecelor. A rămas totdea
una convins că ajunge să se sistematizeze cîntecele populare pe baza
textelor poetice, presupunînd că gruparea cîntecelor după genuri va
16 Seprödi Jănos, Molnâr Géza: A zene elmélete, tôrténete es aesthetikăja,
în Erdélyi Müzeutn, 1901, nr. l,p. 47.
17 Vezi Seprödi Jânos, A székely tâncokrôl, în Erdélyi Mûzeum, 1909, p. 323 — 324.
18 Vezi Seprödi Jànos, Magyar hatàsok a kisorosz zenében, în Ethnographia,
1915, p. 46-55.
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fi în concordanță și cu caracterul melodiilor. Așa de pildă, într-una din
publicațiile sale vorbea consecvent despre „melodii epice“19.
Aproape odată cu trezirea interesului pentru tradițiile populare,
a apărut și ideea că trăsăturile naționale nu pot fi definite fără cunoaș
terea tradițiilor popoarelor învecinate și ale naționalităților conlocui
toare. In jurul anului 1850, Szénfy Gusztăv, de pildă, intenționa să stu
dieze muzica populară a naționalităților de atunci20. Pe la sfîrșitul seco
lului trecut în lingvistică și în etnografie era deja prezentă și aducea
rezultate însemnate metoda comparativă. Dintre etnografi, unul din re
prezentanții cei mai de seamă ai acestei metode, era Jankö Jănos, pe
care Seprôdi l-a socotit cel mai mare etnograf maghiar.
Este evident că în primul rînd exemplul lui Szénfy, precum și re
zultatele obținute de lingviști, au dat imbold lui Seprôdi ca deja la
începutul activității sale, în anul 1903, să atragă atenția: „Trebuie să cu
legem date despre muzica naționalităților care trăiesc cu noi, și
despre muzica popoarelor răsăritene, înrudite cu noi“21. înaintînd
în munca de cercetare, studierea legăturilor interetnice o sim
țea tot mai urgentă, și aceasta o accentua în mai multe scrieri. Merită
să cităm formularea cea mai pregnantă a părerii sale: ,,Ocupîndu-mă
cu problemele nerezolvate ale muzicii maghiare, m-am convins că aces
te probleme le vom putea rezolva numai dacă vom cunoaște și muzica
naționalităților care trăiesc cu noi. Pînă acum nu prea s-a dat atenție
acestora, dar acestea vor arăta ce să considerăm trăsături originale ale
muzicii maghiare și ce este Împrumut“22. Din păcate însă Seprôdi a
reușit să efectueze numai o singură culegere mai importantă cu acest
scop. în vara anului 1908, în compania folcloristului Hiador Sztripszky
a imprimat 54 melodii rutene pe cilindri de fonograf. Cum am arătat
mai sus, dintre acestea numai 5 melodii au fost transcrise, restul a dis
părut odată cu deteriorarea cilindrilor.
Printre manuscrisele lui Seprôdi găsim o singură melodie româ
nească, culeasă însă de la un băiat secui care și-a făcut serviciul mili
tar în județul Hunedoara, unde a învățat și melodia aceasta. Este vorba
de cîntecul arhicunoscut „M-aș însura, m-aș însura. . .“ Tot în mate
rialul manuscris al lui Seprôdi se mai află și un cîntec slovac. Și acesta
a fost procurat „din mina a doua“. L-a notat după cîntarea unui elev
al său.
Concomitent cu activitatea de culegere, Seprôdi a început să publice
piesele notate. în anul 1901 a apărut, în revista „Etnographia“, prima
parte a lucrării intitulate Marosszéki dalgyüjtemény (Colecție de cîntece din județul Mureș). Lucrarea întreagă a apărut în opt părți (dintre
19 Vezi Seprôdi Jânos, Marosszéki dalgyüjtemény. Nyolcadik kôzlemény, in Ethnographia, 1913, p. 40, 45.
20 Vezi Sonkoly Istvân, Szénfy Gusztdv, egy nyiregyhâzi dalköltä a XIX. szâzadban, în Magyar Zene, 1967, nr. 1, p. 40.
21 Seprôdi Jânos, A magyar ritmusrôl. — Levél Kâlmàn Farkashoz, în Magyar
Szô, 1903, II, 11.
22 Seprôdi Jânos, A hazai kisoroszok között, în Erdélyi Lapok, 1908, p. 12.
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care ultima parte a fost publicată în anul 1913). Seprôdi a publicat aici
în total 69 melodii (cu variante 72 melodii). Această serie de publicații
ar putea fi considerată un început modest în direcția monografiilor de
muzică populară, alcătuite cu cîteva decenii mai tîrziu. Piesele publi
cate în Marosszéki dalgyûjtemény au fost însoțite de note și explicații
instructive. A consemnat observații prețioase despre viața, funcția, răspîndirea și soarta probabilă a cîntecelor, precum și idespre ocaziile de
cîntat și raportul dintre cîntăreți și cîntece. Trebuie să relevăm observa
ția lui, conform căreia informatorii populari, cîntînd, nu respectă înălți
mile sunetelor produse de instrumentele muzicale temperate, ci
în intonația lor par a predomina alte legități. De asemenea a re
marcat foarte just că melodia este un component mai constant al
cîntecului, decît textul, și că, pînă la anumite limite, melodiile și
textele se schimbă liber. în legătură cu pronunția textelor a constatat
că în timpul cîntării caracteristicile dialectale se șterg. Justă era
și observația că, în vreme ce cîntecele de dragoste sau de cătănie
înfloreau, baladele erau deja amenințate a fi date uitării. Și cercetări
mai recente au confirmat părerea lui Seprôdi că învățarea cîntecelor
este vie numai în tinerețe, iar după căsătorie, atît femeile cît și bărbații
învață mult mai puține cîntece.
Firește, printre explicațiile lui Seprôdi au fost și erori. Așa de pil
dă, uneori nu și-a dat seama că informatorul a cîntat cu greșeli (de exem
plu inversînd primele două rînduri melodice cu cele două din urmă, sau
cîntînd o parte din melodie cu o octavă mai jos, respectiv mai sus etc.)
în unele cazuri nu a putut să definească — sau a definit greșit — to
nalitatea melodiei. Pentatonia nu a recunoscut-o, cu toate că a cules cca.
30 de melodii pentatonice. De asemenea, lui Seprôdi nu i-a reușit întot
deauna să încadreze cîntecele în categorii de genuri potrivite. S-a întîmplat că unele cîntece semiculte le-a considerat cîntece populare.
Calitățile spirituale deosebite, factura psihică, tempepamentul,
pregătirea profesională, ca și condițiile de viață ale lui Seprôdi au de
terminat ca în opera lui lucrările teoretice să aibă preponderența, deși
el întotdeauna a accentuat prioritatea muncii de culegere. Abia a început
să se ocupe de folclor, și în anul 1902 a publicat deja, în revista „Ethnographia“, un studiu despre categoriile muzicii populare maghiare: A
magyar népzene faitâi. în studiul acesta Seprôdi a încercat să stabi
lească categoriile cu trăsături specifice ale muzicii populare maghiare, pe
baza modului de execuție și a tempoului. în tot cazul, a observat și el
că această încercare a fost pripită, și în același studiu a precizat că „aceas
tă clasificare a cîntecelor populare maghiare poate să fie numai tempo
rară și, desigur, foarte lacunară, pentru că . . . ia în considerare numai
cîntecele clasei de mijloc, și a fost omisă partea mai mare și mai carac
teristică a materialului care ar trebui să stea la baza clasificării“ (p.
200).
în lucrarea intitulată Hâzasitô dalok23 a publicat un material foarte
23 în Ethnographin,

1916, p. 90—109.
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valoros și a dat o descriere excelentă a obiceiurilor și jocurilor care s-au.
practicat în șezători, în cadrul cărora au fost cîntate acele „hâzasito
dalok“ sau „eladô nôtàk“, cum a numit Seprôdi cîntecele categoriei
„parositök“. In continuare însă a expus și ipoteza lui, după care „origi
nea cîntecelor hâzasitô dalok trebuie s-o căutăm în szentivăni ének". El
a presupus că acel „szentivăni ének“, care de-a lungul secolelor a fost
interzis de către autoritățile bisericești, din cauza aspectelor lui păgîne,
ar fi găsit un refugiu în obiceiurile de șezătoare. Cercetările ulterioare
însă nu au confirmat această teorie24.
Anul 1908 a marcat apogeul activității folcloristice a lui Seprôdi
Jânos. Atunci a scris studiul său cel mai bun: A székely tăncokrol (Des
pre jocurile secuiești)25, în care a dat dovada cea mai strălucită a capa
cității sale de a face observații precise și a spiritului său analitic. Deși
nu a avut nici o pregătire în domeniul coregrafiei, a descrii foarte corect
și amănunțit jocurile întîlnite în Chibed. A demonstrat că pentru fie
care joc există mai multe denumiri și a reușit să discearnă jocurile
populare de dansurile de proveniență orășenească. Tot în anul 1908
a publicat studiul său faimos A magyar népdal zenei fejlôdése (Dezvol
tarea muzicală a cântecului popular maghiar)26, în care a făcut o critică
nimicitoare asupra cărții cu același titlu de Fabö Bertalan. înșirînd ob
servațiile sale critice, a reușit să arate cît de precară era întreaga știință
muzicală maghiară și a indicat sarcinile muzicologilor pentru deceniile
următoare. Acest studiu al lui Seprôdi a rămas pînă astăzi un exemplu
de urmat în direcția studierii folclorului muzical în strînsă corelație cu
istoria muzicii.
Spiritul critic pronunțat al lui Seprôdi și-a lăsat amprenta în majo
ritatea scrierilor sale. Nu este de loc întîmplător faptul că, printre lu
crările lui, recenziile și criticile ating aproape proporțiile studiilor. Cu
viu interes a urmărit apariția lucrărilor de specialitate și nu a întîrziat
să-și spună părerea despre ele. A scris recenzii despre multe lucrări de
folclor, apărute în primele două decenii ale secolului. Cu satisfacție
totală, fără rezerve, nu a vorbit despre nici unul dintre autori. Critica
cea mai aspră a primit-o, pe lîngă Fabo, Vikăr Béla2728
. Seprôdi a pus la
îndoială priceperea lui Vikàr, a fost nemulțumit de metoda întrebuințată
de acesta atît în culegere, cît și în publicare, și a criticat „explicațiile
simbolistice date la material“. Pentru Mailand Oszkâr și Sebestyén
Gyula a găsit mai multe cuvinte de laudă2S. Pe Bartok l-a recunoscut,
în anul 1914, ca „om de specialitate priceput și însuflețit, care a coborît
pînă la stratul cel mai adînc al sufletului poporului și de acolo a pro
21 Vezi A Magyar Népzene Tara J I'. Pdrositôk. Sajtô alâ rendezte Kerénvi Gvôrgv, Bp.,
1959, p. 14-15.
26 Publicat în Erdélvi Mûzeutn, 1909, p. 323 — 334.
26 în Erdélyi Mûzeuîn, 1908, p. 293-327, 349-367.
27 Seprôdi J â n o s, Két ûjabb . . ., p. 150—161.
28 Ibidem, p. 162—166, respectiv Seprôdi Janos, Magyar népkôltési gyûjtemény.
VIII. kötet. Dunântiîli gyûjtés. Gyüjtôtte és szerkesztette Dr. Sebestyén Gyula ....,
Bp., 1906, în Erdélyi Mûzeum, 1907, p. 56 — 58.
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curat datele . . ,“29. Recenziile lui Seprôdi sînt foarte instructive, pentru
că în acestea el totdeauna a prezentat ideile sale proprii asupra dife
ritelor probleme ale cercetării folclorului muzical. Către sfîrșitul vieții
lui, în anul 1915, intr-un studiu monumental intitulat Népkôltési gyüjteményeink hiânyai (Lipsurile colecțiilor noastre de folclor)30 a înșirat
în mod sistematic toate imperfecțiunile constatate în publicațiile de
folclor, expunînd totodată principiile după care ar trebui să se călău
zească folcloriștii.
Vorbind despre activitatea folcloristică a lui Seprôdi Janos, merită
să amintim și faptul că i-a îndemnat și pe elevii săi, la Colegiul Re
format din Cluj, să facă culegeri de cîntece populare. Incepînd cu anul
școlar 1903—1904, a anunțat cu regularitate concursuri de culegere.
Cele mai bune colecții ale elevilor au fost premiate cu 30 de coroane.
Banii aceștia au fost oferiți mai întîi de Seprôdi ,iar mai tîrziu de către
fundația Teleki Sâmuel. Dintre culegerile elevilor dorim să reținem cî
teva. In anul 1906 Bogdan Jănos a întocmit manuscrisul intitulat Nép
kôltési gyüjtemény (Culegere de folclor), care conținea 60 de cîntece, no
tate cu melodiile lor și 2 orații de nuntă din Mănăstireni (jud. Cluj).
Kocsis Lajos a cules, în anul 1911, 31 melodii instrumentale în satul său
natal. Colecția lui poartă titlul Felsötök és vidéke szöveg nélküli népzenéjének ismertetése (Muzică populară instrumentală din Tiocul de
Sus și împrejurimile lui). Această lucrare este deosebit de prețioasă.
Ea cuprinde pe lîngă melodii maghiare și melodii românești, toate în
tr-o transcriere surprinzător de bună. Kocsis Lajos a descris foarte corect
șî ocaziile de joc de prin părțile Tiocului de Sus. Fiul cel mai mare al
lui Seprôdi, în anii 1917—1918, a alcătuit o culegere de cîntece de cătă
nie. Volumul lui în manuscris intitulat Katonaclalok însumează 102 cîn
tece.
Activitatea de folclorist a lui Seprôdi, precum și întreaga operă a
lui, a rămas neterminată. A reușit să realizeze numai o mică parte a
sarcinilor propuse de el însuși. în tot cursul vieții lui a fost nevoit ca
cunoștințele sale, energia și timpul său să le împartă între mai multe
discipline. Posibilitățile lui materiale nu i-au permis să facă deplasări
mai îndelungate, costisitoare, pentru culegeri. Soarta lui Seprôdi avea
un aspect tragic. Anume, el a știut să arate direcția cercetărilor, a putut
fixa sarcini precise. Aceste țeluri însă au fost atinse de către alții, și în
mare măsură încă în timpul vieții lui Seprôdi, curmată atît de timpuriu,
la 49 de ani.
Deși fragmentară, opera lui Seprôdi reprezintă o moștenire științifică
valoroasă. îndeosebi prin elucidarea principiilor și metodelor de cer
cetare, prin criticile sale severe, prin faptul că de mai multe ori a atras
atenția asupra importanței colaborării între disciplinele înrudite, prin
29 Seprôdi Jănos, Cântece poporale românești din comitatul Bihor (Ungaria).
Culese și notate de Béla Bartok, București, 1913, în Érdélyi Muzeum,. 1914, p. 230.
30 în Erdélyi Mûzeum, 1915, p. 164 — 206.
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culegerile lui din Chibed, precum și prin observațiile sale de o acuitate
deosebită, a reușit fără îndoială, să aducă o contribuție esențială la în
temeierea și dezvoltarea etnomuzicologiei.

Istvăn Almâsi

DIE FOLKLORISTISCHE TÄTIGKEIT JÂNOS SEPRÖDIS
Auszug

Die Arbeit geht zunächst auf die Auffassung Seprödis über die
Bedeutung und über den Platz der Volksmusikforschung im Rahmen
der allgemeinen Musikwissenschaft ein. Nach einem kurzen Rückblick
auf die Ergebnisse der Vorgänger im 19. Jahrhundert werden die von
Seprödi formulierten Ansichten über den Zweck und die Methoden der
Folkloresammlung erörtert. Es folgt eine eingehende Analyse (der
Sammeltätigkeit Seprödis, sowie seiner Transkriptionen und seiner Mei
nung hinsichtlich der Klassifikation von Volksliedern. Bereits zu Beginn
seiner Tätigkeit wies Seprödi auf die Notwendigkeit, die Volksmusik
der mitwohnenden Nationalitäten, der Nachbarvölker und der verwand
ten Völker zu studieren, hin. Seine in den Jahren 1901—1913 in der
Zeitschrift „Etnographia“ unter dem Titel Marosszéki dalgyüjtemény
(Liedersammlung aus Marosszék) erschienene Publikationsserie kann als
die erste volksmusikalische Monographie betrachtet werden. Im folkloristischen Werk von Seprödi herrschen die theoretischen und kritischen
Schriften vor. Als Lehrer am Reformierten Kollegium in Klausenburg
eiferte er auch seine Schüler an, Volksmusik zu sammeln. Obwohl un
vollendet, ist das Werk von Seprödi ein wertvolles wissenschaftliches
Erbe. Er hat besonders durch die Klärung der Forschungsprinzipien und
-methoden, durch seine Sammlung in Chibed, durch seine strengen Kri
tiken, und durch seine äusserst scharfen Beobachtungen zur Begründung
und Entwicklung der Musikethnologie wesentlich beigetragen.
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