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Principala misiune a unui muzeu este aceea de a atrage cât
mai mulți oameni spre domeniul de activitate pe care-l gestionează.
Din acest punct de vedere Muzeul Etnografic al Transilvaniei, prin
cele două secții ale sale, prin programele și proiectele derulate, stă în
fruntea muzeelor românești. Una dintre cele mai vechi instituții
muzeale din țara noastră, deținând un patrimoniu deosebit și
derulând programe de cercetare care au dat contur și substanță
etnografiei românești, prezintă acum un nou număr al periodicului
său de specialitate, permanentizând practic acel parteneriat de
tradiție dintre această instituție de cultură și lumea cercetătorilor
acestui atât de vast și important domeniu.
Din anul 1957 până în prezent, Anuarul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei a găzduit în paginile sale contribuții științifice de
certă ținută, validând cu prisosință, dacă mai era cazul, cercetarea
științifică din această parte a țării. Publicația completează fericit
modul în care Muzeul clujean a înțeles de-a lungul timpului să își
împlinească misiunea. Dacă spațiile expoziționale, atât cel din
expoziția de bază cât și secția în aer liber, împreună cu activitățile
cultural-educative derulate de către cercetătorii și muzeografii acestei
instituții se adresează înainte de orice publicului larg, Anuarul vine în
întâmpinarea actului de cercetare, constituindu-se într-o adevărată
tribună științifică, găzduind în paginile sale materiale semnate de unii
dintre cei mai de seamă cercetători din domeniu.
Apariția unui nou număr din Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei stă garanție continuității actului de cercetare dând, în
același timp, proba calității nivelului științific depus în slujba studierii
acestui deosebit domeniu care este etnografia românească. Domeniu
al cărei peisaj nu poate fi înțeles la adevărata sa dimensiune fără
aportul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Alin Tișe
Președintele Consiliului Județean Cluj
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SIMPOZION ANIVERSAR 1929-2009, PARCUL ETNOGRAFIC
NAȚIONAL „ROMULUS VUIA”, 11-12 iunie 2009

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, înființat în anul 1922, fiind comple
tat în anul 1929 cu secția în aer liber, a fost primul muzeu etnografic din țară,
proiectat și organizat ca o prestigioasă instituție de cultură care urma să
demonstreze unitatea civilizației tradiționale din toate ținuturile intracarpatice și
transcarpatice ale României.
Așadar în anul 1929, în luna aprilie se inaugura Parcul etnografic,
cunoscut pe parcursul câtorva decenii ca Secția în aer liber a muzeului, iar după
1990 ca Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”.
Dăm citire unui fragment din expunerea de motive susținută de Nicolae
Iorga, care consemnează episoade impresionante despre viața prof. Romulus
Vuia, primul director al muzeului, pe care îl numește martor al credinței sale
în utilitatea acestei opere de importanță publică și mândrie națională. Despre
acele vremuri în care întreaga națiune trăia bucuria reîntregirii României,
arhivele păstrează mărturii, iar cei încă în viață mai au amintiri a căror acuratețe
și prospețime subliniază semnificația evenimentelor. Astăzi suntem îndreptățiți
să afirmăm că Muzeul Etnografic al Transilvaniei este realizarea acelor vremu
ri. Parcul, aflat la marginea pădurii Hoia oferă atât clujenilor cât și celor în
trecere prin cetatea noastră, loc de recreere, de odihnă, de meditație, din primă
vară până toamna târziu. Aici cei care trec pragul pentru o incursiune pe ulițele
satului transilvănean, vor intra în contact cu civilizația rurală care a dominat
secole întregi teritoriul carpatic, bucurându-se de dovezile perenității culturii
tradiționale.
în cadrul diferitelor întâlniri cu caracter național sau european s-a afir
mat, s-a demonstrat și s-a recunoscut valoarea concepției care a stat la baza
înființării acestui muzeu, concepție elaborată de prof. Romulus Vuia, primul
director al instituției. Nu o dată s-a subliniat valoarea de premieră a strategiei de
ființare a muzeului ca și importanța pe care o adaugă timpul. Atunci, la Cluj se
ridica temelia unui muzeu în care cercetarea de teren urma să reprezinte baza
patrimoniului achiziționat, în care să fie prezente toate zonele etnografice, toate
domeniile de activitate și toate grupările etnice care viețuiesc în acest spațiu
geografic și cultural. Ținem să amintim aceste atribute definitorii pentru înțele
gerea structurii și funcționării Muzeului. Credem că este important să mențio
năm că spațiul acoperit era și este în continuare în interesul științific de
cercetare și reprezentare al muzeului, cuprinzând Transilvania, Maramureșul,
Banatul și Crișana.
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Simpozionul de astăzi nu este o simplă ceremonie aniversară. Prezența
participanților, persoane publice, universitari de marcă, cercetători, etnografi,
folcloriști, înseamnă recunoașterea valorii acestui muzeu semănat în inima
Transilvaniei, într-un veac a celor mai profunde transformări.
în fiecare an de la înființarea sa, cu excepția anilor dintre 1940-1944,
acest muzeu a fost un loc de atracție atât pentru specialiști, cât și pentru
nespecialiști. în decursul zecilor de ani, muzeul a cunoscut o dezvoltare
simțitoare. Idealurile întemeietorilor au fost treptat întrupate: reprezentarea cât
mai complexă a zonelor etnografice, strămutarea unor instalații țărănești de
tipuri și funcționalități diferite, reprezentarea cât mai fidelă a structurilor
ocupaționale din această parte a țării, pentru a putea completa marea hartă a
creativității culturale, pentru a ilustra, așa cum numai o instituție de acest fel
poate să o facă, capacitatea gândirii tehnice tradiționale, din spațiul dat.
Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” este un spațiu sacru în felul
lui, un spațiu încărcat de sacralitatea oricărui metru pătrat ce mărturisește
creația spiritului întrupată prin mâna țăranului, a omului de rând, omagiat în
orice muzeu a creației populare, a cărui trăsătură esențială este anonimatuí.
Este adevărat că avem unele știri despre creatori vestiți, dar acest fapt
nu anulează cu nimic trăsătura esențială amintită, specifică întregii creații
populare tradiționale.
Fondatorii Muzeului Etnografic al Transilvaniei, savanți de prestigiu
precum Emil Racoviță, Sextil Pușcariu, George Vâlsan, Emil Panaitescu,
Romulus Vuia, sprijiniți de istoricii Nicolae Iorga și Vasile Pârvan, dar și de
reputații geografi francezi Emmanuel de Mártoné și Róbert Ficheux, au conce
put muzeul ca un real institut de cercetare pentru studierea tuturor fenomenelor
culturii naționale și spirituale din zonele etnografice ale Transilvaniei, precum
și din cele ale Banatului, Maramureșului, Crișanei, în comparație și confluență
cu zonele etnografice din Moldova, Muntenia , Oltenia, Dobrogea, văzute ca
un întreg cultural al României.
Studierea și reflectarea realităților social-economice și culturale din
zonele etnografice ale Transilvaniei, îmbogățirea și dezvoltarea patrimoniului
muzeal al Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” cu peste 150 unități
gospodărești, construcții, instalații tehnice țărănești etc., au situat și situează
Secția în aer liber a Muzeului nostru între primele muzee din țară ca amploare a
colecțiilor și a preocupărilor majore de cercetare. înafara problematicii privitoa
re la etnogeneză, continuitate și perenitate a habitatului uman din Transilvania,
demonstrarea în permanență a unității în varietate a civilizației și spiritualității
populare, muzeografii și cercetătorii instituției noastre au studiat în același timp
întreaga complexitate de fenomene culturale și de conviețuire cu minoritățile
aflate pe teritoriul Transilvaniei, Banatului, Maramureșului și Crișanei,
îmbogățind concomitent colecțiile patrimoniale cu obiecte specifice acestora.
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în întreaga sa existență de 80 de ani, Parcul Etnografic Național
„Romulus Vuia” nu s-a dezis de proiectele elaborate de fondatorul lui, prof.
Romulus Vuia , chiar și în vremuri grele, când muzeul a avut de suferit,
activitatea colectivului instituției nu s-a restrâns, cercetarea continuând prin
sporirea patrimoniului muzeal din aria geografică ce cuprinde zonele
Transilvaniei și ale ținuturilor din vestul țării.
Suntem convinși că a 80 - aniversare a Parcului Etnografic va aduce în
atenția participanților personalitatea întemeietorului Romulus Vuia, care într-o
anumită perioadă, de tristă amintire, a fost înlăturat și nebăgat în seamă ca
etnograf, întemeietor de instituție culturală și cercetare. Cu toate acestea ,
astăzi, personalitatea profesorului este neștirbită și putem afirma că Muzeul
Etnografic al Transilvaniei este un model de organizare după care s-au
constituit și alte muzee din țară.
în 1997 conducerea de atunci a relansat Anuarul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei - serie nouă, eveniment ce s-a alăturat aniversării a 75 de ani
de existență a muzeului. în Cuvântul înainte al Anuarului, dl. Dir. Tiberiu
Graur spunea: „Cuvântul nostru încearcă o aducere aminte a întemeietorului
acestei instituții, cu atât mai mult cu cât în anii dictaturii proletariatului unii nu
l-au băgat în seamă, alții i-au găsit, cu viclenia cunoscută, abateri de la linia
care tocmai se trăsese pentru construirea omului nou. Știm că Romulus Vuia
a trăit o mâhnire adâncă, specifică oamenilor cărora nu li se ia în considerare
nici valoarea, nici munca. Nu intenționăm să răscolim dosare, ci doar să
aducem aminte că pe aici a trăit și a murit un OM, care a știut că ceea ce
face va dura.”
Credem că este potrivit în contextul aniversării Simpozionului să ne
aplecăm asupra personalității profesorului Romulus Vuia și să accentuăm
această restaurare a unei perioade în care mulți sau prea mulți au plătit greu
binele făcut culturii.
în succinta noastră intervenție în onoarea evenimentului aniversar de
azi, se cuvine să aducem aminte locuitorilor de la sat sau oraș, care circulă pe
ulițe desfundate sau pe autostrăzi modeme, că valoarea tradiției rămâne peste
veacuri ca mărturie a obârșiei și a rădăcinilor din care fiecare ne tragem.
Distrugerea tradiției este un mare păcat pe care îl trăim din plin în acest nou
mileniu și nou veac al mutațiilor.
Această catastrofa culturală, comportamentală și nu în ultimul rând
devastatoare pentru conștiința identității, reprezintă păcatul și cursul sfârșitului
de mileniu II, iar cei care la începutul secolului XX au știut și au văzut rostul
unui muzeu etnografic, rămân nu numai oameni de știință dar și mari vizionari.
Vom încheia pledoaria noastră în cinstea sărbătoririi a 80 de ani ai
parcului Etnografic Național „Romulus Vuia”, devenit o memorie a culturii
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transilvănene, cu invitația adresată tuturor acelora care își iubesc rădăcinile și
identitatea culturală să nu uite Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”
de la liziera pădurii HOIA.
La multi ani 1929-2009!

Maria Simona MUNTEANU
Directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei
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ANNIVERSARY SYMPOSIUM 1929-2009,
NAȚIONAL ETHNOGRAPHIC PARK „ROMULUS VUIA”
llth-12th of June 2009

Ethnographic Museum of Transylvania, founded in 1922, being
completed in 1929 with the outdoor section was first ethnographic museum in
the country, designed and organized as a prestigious cultural institution that
would demonstrate .the unity of the tradițional civilization in all the intraCarpathian and Transcarpathian regions of Romania.
Therefore, in April1929, the Ethnographical Park was opened, known
for several decades as Open-Air Section of the museum and after 1990 as
Național Ethnographical Park „Romulus Vuia”.
We read an excerpt írom the exposure of reasons presented by Nicolae
Iorga, which notes impressive episodes about Professor Romulus Vuia’s life,
the first director of the museum, whom he called „witness of his faith in the
usefulness of this work of public importance and național pride”. About
those times when the whole nation lived the joy of Romania’s Unión, the
records kept evidence, and the ones alive still have memories of life which
stresses the signifîcance of accuracy and freshness of the events. Today we are
entitled to say that the Ethnographic Museum of Transylvania is the realisation
of those times. The Park, placed near to Hoia forest offers both to Cluj
inhabitants and to the ones who pass our citadel, a place of leisure, rest,
meditation, írom spring to late autumn. Here the ones who pass the threshold
for an incursion on the lanes of the Transylvanian viliágé would come in
contact with the rural civilization that dominated for centuries the Carpathian
territory, enjoying the continuity of the tradițional culture.
In the various meetings, with național or European character there was
asserted, shown and recognized the value of the concept form the base of
founding this museum, conception elaborated by the Professor Romulus Vuia,
the first director of the institution. Not once it was stressed the value premiere
of the strategy in founding the museum and the importance added by the time.
Then, in Cluj a basis of a museum came out in which the field work research
was to represent the base of the acquired patrimony in which all the
ethnographical areas had to be presented, all the activity fields and all the ethnic
groups that live in this geographical and cultural space. We want to remember
these distinctive attributes for understanding the structura and operation of the
Museum. We believe that it is important to note that the area covered was and
still is in the Museum’s scientific interest of research and representation,
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

16

Simona Munteanu

including Transylvania, Maramureș, Banat and Crișana.
The present symposium is not just a simple anniversary ceremony. The
presence of the participants, public persons, leading academics, researchers,
ethnographers, folklorists means the recognition of the museum value sown in
the heart of Transylvania, into a century of the most radical changes.
Each year since its establishment, except the years of 1940-1944, this
museum was a place of attraction for both professionals and the laity. Over the
decades, the museum has developed greatly. The founders’ ideals were
gradually embodied: the most complex representation of the ethnographic
areas, resettlement of peasant installations of different types and functionality,
the representation of the occupational structures in this part of the country in
order to illustrate as only such an institution may do so, the ability of technical
tradițional thinking in the given space.
The Național Ethnographical Park „Romulus Vuia” is a kind of sacred
space of any square meter that talks about the creation of the spirit embodied
through the peasant’s hand, the simple man honoured in any museum of folk
creation whose essential feature is the anonymity.
It is true that we have some news about famous creators, but this does
not invalidate the mentioned essential feature, specific to the whole tradițional
folk creation.
The founders of the Ethnographical Museum of Transylvania, famous
scientists like Emil Racoviță, Sextil Puscariu, George Vâlsan, Emil Panaitescu,
Romulus Vuia helped by the historians Nicolae lorga, Vasile Pârvan, but also
the reputation of the French geographers Emmanuel de Mártoné and Róbert
Ficheux have designed the museum as a real research institute to study all the
phenomena of național and spiritual culture of the ethnographical areas of
Transylvania, as well as those of the Banat, Maramureș, Crișana compared and
in junction with ethnographic areas in Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea,
secn as a cultural whole of Romania.
The study and the reflection of the social-economical and cultural
realities in the ethnographical areas of Transylvania, enrichment and
development of the museum patrimony of the Național Ethnographic Park
„Romulus Vuia” with over 150 household units, constructions, technical
peasant installations etc., have located and situate the open-air section of our
museum among the first museums in the country as extension of the collections
and of main interests regarding the research. Beside the issue conceming the
ethno-genesis, continuity of the humán habitat in Transylvania, the
demonstration of the unit in variety of the civilization and folk spirituality, the
curators and the researchers of our institution studied in the same time the
whole complex of cultural phenomena and coexistence with minorities on the
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Transylvanian, Banat, Maramureș and Crisana territory, enriching the
patrimony collections with specific items.
Throughout its 80 years of existence, the Național Ethnographic Park
„Romulus Vuia” do nőt denied the projects developed by its founder, Professor
Romulus Vuia, even in hard times, when the museum has alsó suffered, the
activity of the collective was nőt limited, the research continuing by raising the
museum heritage in the geographical area comprising the areas of Transylvania
and the western lands of the country.
We are convinced that the 80th anniversary of the Ethnographical Park
will bring to the attention of participants the personality of its founder Romulus
Vuia personality, who in a given period of sad remembrance, was removed and
unnoticed as an ethnographer, founder of a cultural and research institution.
However, today, the professor’s personality is unbroken and we can assert that
the Ethnographic Museum of Transylvania is a model of organization fór other
museums that were founded in Románia.
In 1997 the museum management published again the Museum
Yearbook - new series, event joined to the celebration of 75 years of museum’s
activity. In the foreword of the Yearbook, Mr. dir. Tiberiu Graur said: „Our
word is trying a reminder of the founder of this institution, especially that in the
years of the dictatorship of the proletariat somé have nőt pút him intő account,
others have found, with the known slyness, deviations írom the line that was
just built fór making the new mán. We know that Romulus Vuia lived a deep
sadness specific to the ones who are nőt taking intő acount neither the value nor
the work. We do nőt intend search intő the files, but just to remember that here
a MÁN lived and died who knew that what he made it would last”. We believe
it is appropriate in the context of the anniversary symposium to bent over the
teacher's personality Vuia Romulus and to emphasize the restoration of a period
in which many or too many have paid hard the good made to the culture.
In our bricf spccch in the honour of the anniversary event today it is
appropriate to remind the viliágé and city people, who travel on modem streets
or highways that the value of the tradition remains over the centuries as
testimony to our roots. The destruction of the tradition is a great wrong thing
that we live fully in the new millennium and new century of change.
This cultural behavioural catastrophe and nőt least devastating fór the
identity consciousness represents the sin and the end of the millennium II, and
the ones who knew and saw the sense of an ethnographic museum, at the
beginning of the 20th century, remain nőt only scientists bút alsó great
visionaries.
We conclude our pleading in the honour of the celebration of 80 years
of the Național Ethnographical Park „Romulus Vuia”, which has become a
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memoiy of the Transylvanian culture, with the invitation to all those who Iove
their roots and their cultural identity not to forget the Național Ethnographical
Park „Romulus Vuia” situated at the edge of Hoia forest.
Happy Anniversary! 1929-2009

Maria Simona MUNTEANU
Manager of the Ethnographical Museum of Transylvania
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CENTRUL DE CERAMICĂ POPULARĂ VAMA1
Andrei FLÓRIAN
A vorbi despre Țara Oașului fără a trece în revistă, mai mult sau mai
puțin succint începuturile ei istorice, este o sarcină pentru mine deopotrivă
gravă și emoționantă. Ar fi însă o mare lipsă dacă nu aș încerca a formula și
transmite cititorului acestor rânduri, o mică parte a simțămintelor proprii unui
om de artă, la marea întâlnire cu acest colț nord-vestic al Transilvaniei, atât de
încărcat de istorie, legendă și frumos, în care se conservă încă până astăzi o
tainică și robustă ancestralitate.
L. Acest loc bine definit geografic, este încărcat de un pitoresc, în care
plutește acel ceva ce răscolește simțurile și curiozitatea noului venit, care simte
parcă nevoia de a-1 străbate și pipăi, cu sufletul, în încercarea de a-1 înțelege
pentru a-1 defini, ca pe un univers viu, mobil și plin de energii nebănuite.
Necuprinsul în care intri, îți oferă stări asemenea celor pe care le ai într-un lăcaș
sfânt, încărcat de credință și mister, de ancestralitate și străvechi. Aici istoria și
legenda curg deodată cu apele râurilor, plutesc în bălțile ulițelor și pe frunzele
fagilor; sunt un fluid omniprezent. Le simți în nări și le inspiri cu o nebănuită
voluptate, aceeași cu prima inspirație purtătoare de viață a noului născut.
Admirația străbate toate treptele posibile, trecând de la bucurie la
perplexitate și mai apoi la amuțirea exstatică, în fața perfectei armonizări a
datului cu făcutul, a Naturii cu prezența abia simțită a omului locului, al cărui
spirit te conduce pretutindeni și îți oferă multiple stări necunoscute și a cărui
amintire te obsedează, făcându-te să revii și iar să revii, născând în tine un dor
perpetuu, o stare de dor. Acea stare de dor pe care o simți fără să o fi bănuit, în
țâpuritură, în ritmul danțului, în vorba molcomă și simplă a oșanului, în
mireasma pălincii și a florilor de Sânzaiene, în cioplitura de pe stâlpul
tărnațului, în culoarea coșcovită a păretelui de lut, în olul de nănaș plin de
ecoul sărbătorii, în steagul de nuntă, în colțul ierbii de primăvară de pe
"Cămara Zânelor", în tânguitul celui dus, în mugetul profund al tulnicului și
scârțâitul moale al vraniței cu boc, ce se deschide oaspeților - oricare ar fi ei -,
buni sau răi, Dumnedzău îi știe, copleșindu-i la sosire cu omenie și cu o
bucurie rar întâlnită și petrecându-i la plecare cu părerea de rău a despărțirii.
Cuvintele sunt sărace și nu pot descrie acel sentiment ce se
înstăpânește asupră-ți, în fața colbotirii de sus cu jos, de cer cu pământ, de1
1 Comunicare prezentată la ZILELE ACADEMICE CLUJENE, 14-22 iunie 2002, Simpozionul
Cultură tradițională și actualitate culturală,, Arhiva de Folclor” a Academiei Române din ClujNapoca
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dumnezeiesc cu profund uman. Am convingerea izvorâtă din experiența mea
personală legată de Țara Oașului, că de-a lungul timpurilor călătorul român
sau străin ce a străbătut ținutul, călare sau pe jos, fie el țăran, negustor sau om
de carte, a găsit aici o oază de pace, cultură și civilizație rurală, care l-au
impresionat și determinat să o cerceteze și să o consemneze în caietele sale de
călătorie.
II. Urmași ai Dacilor mari, racatensilor și ostrobocilor, oșenii au reușit
să conserve și să păstreze, conștient sau nu, întreaga moștenire materială și
spirituală, până aproape de veacul al XVIII-lea. Având avantajul geografic al
unei relative izolări de celelalte provincii, Oașul scoate la lumină filoane
originare cu valențe de ancestralitate, de o valoare incontestabilă în stabilirea
adevărului istoric.
Așezată într-o regiune cu un relief complex și complet, Țara Oașului,
situată la răsăritul extrem al județului Satu-Mare, depășește în pitoresc așteptă
rile celui mai avizat și mai imaginativ călător, ocupând o suprafață totală de
aproximativ 614 km2.
Atestările raportate la scara epocilor evoluției umane, ce s-au făcut pe
baza descoperirilor arheologice organizate sau ocazionale, situează momentul
apariției grupurilor de populație în această zonă, în Paleoliticul mijlociu și
superior, săpăturile scoțând la iveală dovezi incontestabile ale prezenței umane,
mai ales în zonele limitrofe ale Depresiunii Oaș, dealurile zonei Oaș, acoperite
cu păduri bogate în vânat, înconjurate de râuri cu ape curate și bogate în pește,
ce constituie importante puncte de atracție pentru cetele de vânători paleolitici,
încă din musterian.
Așezările care din s-au scos la lumină unelte și arme specific musteriene finale și aurignaciene primitive, care au fost datate pe baza analizelor cu
C.14 radioactiv, s-a stabilit că ar avea o vechime de circa 36000 ani. Apar
acum așezările umane în formă de movilă sau "teii", pe boturile de deal
înconjurate total sau parțial de ape, fără alte elemente de fortificație. Tot de
acum datează și construcția primitive de adăposturi umane situate deasupra
solului, colibe, realizate din pari bătuți în pământ și împletituri din crengi,
precum și primele cimitire. Acest fapt atestă existența în această zonă a unor
grupuri de populație stabilă.
Acesta este și momentul primelor atestări prin intermediul descope
ririlor arheologice obiectuale, a practicării meșteșugului olăritului din argile
modelate cu mâna. Urmele culturii neolitice de la Racșa, Boinești, Călinești,
Cămârzana, Lechința etc., atestă continuitatea existenței acestor populații
străvechi, organizate în triburi puternice și uniuni de triburi: creatorii culturii
Otomani, așezați în acest mediu bogat în minereuri de aramă, au inventat
numeroase arme și unelte, descoperite în numeroase așezări, în confecționarea
cărora s-au accentuat conturându-se, preocupările artistice decorative. Firul
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continuității autohtone al dezvoltării organice de la epoca Bronzului la cea a
Fierului, evidențiază două perioade, a Hallstatt-ului și a Latene-ului, când s-au
practicat extragerea și prelucrarea acestor metale din surse locale. Caracteristic
pentru această perioadă este complexul cultural Basarabi, ai cărui purtători se
ocupau de agricultură și creșterea vitelor, având drept caractere esențiale,
așezări în formă de sălaș, mai risipite, cu locuințe de suprafață, colibe și vetre.
Dacă în general lumea geto-dacă se afla în această perioadă între
elenism și românism, triburile geto-dace din afara granițelor Daciei Romane
care ocupau spațiile din nord-vestul Transilvaniei, cu Maramureșul și Țara
Oașului, continuau o dezvoltare pe baza tradițiilor proprii, pe vigurosul fond
Tracic, înregistrând un neîncetat progres al resurselor proprii de producție.
Acumulând din experiența concretă tot ceea ce era pozitiv ca izvor pentru
viață, aceste însușiri caracteristice au marcat salturile realizate de la o orânduire
istorico-socială la alta, într-o înlănțuire continuă.
Originea istorică îndepărtată, evoluția continuă pe parcursul mai multor
milenii, asemănarea materialelor și tehnicilor, precum și varietatea tipologică
similară în forme originale, constatate în Țara Oașului, înlesnesc posibilitatea
extinderii aceluiași tip de observații asupra întregului teritoriu al României.
Vom parcurge și vom evidenția astfel datele referitoare la istoria
recentă, raportat la timpul istoric, adică începând cu sec. al XV-lea, perioadă
din care deja avem mai multe izvoare de date consemnate.
III. Denumirea de Țara Oașului este cunoscută din vechime, ea apărând
și în cronica lui Simion Dascălul, dar oficial pentru prima dată, într-o diplomă
de donație a lui Leopold I din 1568, prin care acesta dăruiește "Districtus
Avassagh" care aparținea Cetății Sătmarului, contelui Ștefan Csâky. Unele sate
ale ținutului sunt însă mult mai devreme amintite, începând de pe la 1520, iar în
cazul Orașului Nou, chiar de la începutul secolului XV, în legătură cu
domeniile de care aparțineau.
Sunt de amintit aici familiile de slovaci, Tăuți, din Huta-Certeze, care
erau foarte buni meșteșugari, mai cu seamă olari și care cu timpul au dispărut
prin contopire cu populația din Negrești și Vama, unde erau până la 1850-1880
meșterii olari cei mai buni.
Pornind de la a răspunde unor necesități imediate, locuință, mobilier,
obiecte casnice, îmbrăcăminte, încălțăminte, unelte casnice și agricole etc., în
formule primare de satisfacere a acestor necesități, se ajunge de-a lungul
timpului la manifestarea unei tendințe tot mai pregnant decorative, în
înfrumusețarea acestora. Parcurgând numeroase faze de transformare evolutivă,
această preocupare, prin selecția firească a timpului, face să reziste și să se
perpetueze, doar acele forme, motive și culori, care sunt acceptate de gustul
majorității beneficiarilor lor. Astfel destul de izolată de influențe exterioare,
excepție făcând doar câteva elemente stilistice preluate de la unguri, slovaci și
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ruteni, arta populară din Țara Oașului exprimă un puternic specific local, o
unitate stilistică originară pregnantă, notă ce o evidențiază pozitiv prin
comparație cu oricare altă zonă etnografică a teritoriului românesc.
Nevoia de frumos sau înfrumusețare se extinde de la universal
obiectual la relațiile interumane, sociale, la obiceiuri, manifestându-se în grai,
în formele ceremonioase ale întâmpinării la întâlnirile dintre oameni și la
adunările lor la nunți, botezuri, înmormântări, sărbători și alte manifestări
tradiționale, specifice locului și evenimentelor din timpul anului, în muzica și
versul care în legătura lor inseparabilă, caracterizează un cântec ca fiind
popular. Expresia "a zice un cântec", leagă ambii termeni, cuvântul sau vorba
ce alcătuiesc poezia, cu muzica. Omul din popor nu recita niciodată poezia; el
o cânta mai întâi și numai apoi îi veneau în minte vorbele.
în creația obiectuală a artei populare oșenești, caracterul decorativ,
decorația, vine mult în urma îndeplinirii funcției, a utilității obiectului pentru
individ sau comunitatea socială. Astfel se explică de ce partea cea mai cuprin
zătoare a artei populare obiectuale, cade în categoria decorativului, menit a se
manifesta în acele spații și registre ale obiectului, în care nu deranjează,
diminuându-i astfel utilitatea. Originile necesității ornamentării casei, a
îmbrăcămintei, a uneltelor gospodăriei, a micilor unelte de folosință zilnică,
într-un cuvânt a tuturor elementelor ce alcătuiesc universul obiectual uman,
precum și motivele utilizate, sunt sau au fost în mare parte magic-simbolice.
Zona figurativului, antropomorfă, zoomorfa sau vegetală apărută în reprezen
tarea plastică a acestei zone, realizată prin pictarea pe sticlă, pe piese de
mobilier sau olărit, sau inclusă arhitecturii tradiționale, urmărește în principal
să aducă mulțumiri divinității pentru protecția și sprijinul acordate până atunci
în îndepărtarea forțelor malefice și să nască permanentizarea acesteia.
IV. Cunoscută sub denumirea locală de Vama-Turului, aceasta localita
te ce astăzi se extinde spre vest de o parte și alta a șoselei Negrești-Oaș - SatuMare și a devenit în ultimii ani o prelungire a orașului prin extinderea urbanis
tică. Ea are o istorie destul de puțin cercetată de-a lungul timpului deși are o
vechime de un mileniu fiind și leagănul celui mai important centru de ceramică
tradițională din N-V Transilvaniei, cu caracteristici stilistice ce o evidențiază
facând-o cunoscută între specialiști ca Ceramica de Vama.
Perioada din care datează cele mai vechi piese de ceramică descoperite
în întreaga depresiune a Oașului sunt preistorice, evidențiind apariția aici a
meșteșugului olăriei anterior descoperirii roții olarului, sub forma vaselor
ridicate cu mâna, modelate liber fără ajutorul unor dispozitive. Trecând apoi
către perioada inventării roții olarului care a revoluționat total fasonarea
vasului de lut, se pare că această localitate a avut, în vechimea ei mai multe
sub-centre, pe care documentele sau descoperirile obiectuale sau izvoarele
istorice nu ne ajuta să le localizăm cu prea mare precizie.
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Este greu de atribuit anumite tipuri de formă și ornamentație, din
diversitatea celor ce ne-au rămas, unei singure naționalități, dacă ținem cont de
faptul că olăria în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea în Maramureș și Oaș era
lucrată de români, unguri, poloni, ruteni etc. influențele fiind inevitabile și greu
de delimitat. Mai însemnată pare a fi influența rutenilor din satele învecinate,
care desigur, azi fac parte din teritoriul fostei Cehoslovacii și care continuă să
producă o olărie ce poate fi asemănată celei din Maramureș și Oltenia dar și
celor mai frumoase olării orientale, sub aspectul bogăției și frumuseții
ornamentației.
Barbu Slătineanu, reputat cercetător al ceramicii tradiționale românești,
la capitolul Maramureș - Țara-Oașului, marchează faptul că olăria din Vama au
început-o olarii români, numai după aceea acest meșteșug fiind preluat și de
ungurii veniți aici, majoritatea produselor având rol decorativ și mai puțin
funcțional. Se lucra în această perioadă olărie pe fond alb, farfurii de dimen
siuni foarte mari și subțiri, decorate prin zgrafitare colorată cu verde, roșu,
maro și galben, motivele folosite, motivul solar și stelar plasate central, precum
și procedeele folosite trasul culorii cu piaptănul din păr de porc, picatul
culorilor, etc., amintind de olăria oltenească.
Fiind găsită mai cu seamă în casele românești și folosită pentru funcția
sa decorativă, această olărie este după părerea lui Barbu Slătineanu, făcută de
români pentru români, ținând cont de faptul că ungurii n-o foloseau în
decorarea caselor lor.
în aceeași lucrare se stabilește că ornamentația cu sgraffito din Vama
pare a fi o moștenire bizantină, iar motivele balaurul înaripat, frunzele așezate
central în formă stelară, precum și cromatica utilizată permit să se emită teoria
că, de la noi, ele s-au răspândit și la ruteni și la poloni. Argumentația se sprijină
pe faptul că la ei motivele sunt degenerate, nemairămânând păstrată decât
tehnica, în perioada de sfârșit de secol al XlX-lea. Desigur că mediul curat
românesc din Țara Oașului, care are un nivel artistic ridicat, a contribuit la
obținerea unei astfel de ceramici.
Reputatul Tancred Bănățeanu dedica un amplu studiu, bine documentat
și bogat ilustrat, în care tratează "Portul popular din regiunea Maramureș" zonele Oaș, Maramureș, Lăpuș și în sfârșit, în 1958, o atent elaborată lucrare
intitulată "Ceramica populară în Țara Oașului", în care culege date și imagini
deosebit de valoroase pentru cercetarea domeniului. El remarcă de asemeni
unitatea stilistică ce caracterizează întreaga creație populară din Oaș. In
lucrarea sa este semnalată prima mențiune istorică a localității Vama, apărută în
scrisoarea regelui Ștefan, din 17 octombrie 1270, publicată în "Documente
privind istoria României", Transilvania, voi. 11, București, 1952, documentul
128, pag.132. Conform studiului lui Tancred Bănățeanu, numărul celor ce se
ocupau cu olăritul în Vama este mic până la 1860, în creștere în special în
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perioada 1880-1890, după care scade iarăși, condiționat de datele istorice sau
de procurarea ale materiei prime și în principal de smalț.
Satul Tur este cunoscut ca loc de exploatare a lutului, dar și ca loc în
care s-ar fi practicat olăritul de către meșteri români și slovaci. Cercetările au
dovedit existența olăritului in satul Tur prin scoaterea la iveală a urmelor
atelierului ultimului olar de aici, care ar fi fost Goie Mihai (Goje), străbunicul
unui localnic care astăzi (1958) are 37 de ani.
Oșenii și matricolele vremii menționează prezența, la 1878, în
Călinești, aproape de Tur, a unui olar slovac pe nume Alexa Gambra și a altuia
în Huta, cunoscut de localnici sub numele de Bertici. Olaria a fost considerată
totuși ca fiind o meserie practicată de localnicii săraci, care abia reușeau să-și
satisfacă necesitățile materiale ale familiei. După 1940-1945, mulți olari româ
ni și unguri din Vama renunță la olărie datorită câștigurilor slabe, angajându-se
ca mineri, în exploatările forestiere și la fabrica de cherestea din Bicsad.
Amintirile bătrânilor olari vămeni, culese de Tancred Bănățeanu, pun
în evidență existența din timpuri străvechi a unei legi nescrise, de foarte mare
bun simt, specific țăranului român și anume aceea de respect și recunoaștere a
noului introdus de un anume meșter, obiectul fiind monopolul inventatorului
său și produs numai de către el. Această regulă era foarte bine cunoscută și
respectată printre olari. Spre exemplu, olanele de horn sj tuburile de canalizare,
erau procurate numai de la atelierul lui Racoși Adolf, iar pipele roșii numai de
la loan Moravițchi (dispărut în 1934), vasele cușere, specifice utilizării rituale
dar și casnice evreiești, erau produsul unui singur meșter olar, Robotin
Gheorghe, care prin intermediul unui negustor sătmărean, răspundea cererii de
astfel de obiecte, la peste 6000 de evrei din județul Satu-Mare. Interesantă
existența acestei legi nescrise a mărcii înregistrate sau dreptului de unic
producător, protejată de legea bunului simț mai cu strășnicie decât o lege
oficială scrisă.
In același studiu, Tancred Bănățeanu remarcă marea capacitate de
adaptare a produselor olarilor de aici la cererea beneficiarilor lor, cerere mereu
în schimbare, în pas cu noutatea utilizărilor cărora erau menite a le răspunde.
Așa apar în jurul anilor 1950 vasele de bucătărie mult simplificate ca formă dar
adaptate perfect funcției, vase care preluau cu mare fidelitate forma celor din
fontă sau tablă emailată cu pereți verticali și de capacități variate, cu două torți
și capac ce se așează și închide, etanșeizând aproape perfect gura vasului,
cănile de apă sau lapte cu pereți verticali, sau vasele pentru dus mâncarea la
câmp, burtoase, cu capac și toarta deasupra gurii, largă și rotundă. Acestea apar
ca o varietate a unor noi cerințe, păstrând însă neschimbate uneltele, tehnicile,
motivele și materialele de fasonare și decor, producția de obiecte tradiționale
continuând nestingherită în paralel.
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Ceramica de Vama, apare în studii și cercetări ca influentă pregnantă,
sesizată în olăriile din zona Transilvaniei de nord, Săcel, Iza, Baia Mare și
Baia Sprie, sau chiar în cele din Nord-Vest și Vest, până în Bihor.
V. Anii 50-52, reprezentând epoca încheierii marii colectivizări, nu au
trecut fără a-și lăsa amprenta distructivă, marcând un moment de profundă
deteriorare a situației olarilor dar și a produsului muncii lor. Aceștia au fost
benevol atrași ca membri ai Gospodăriei Agricole înființate în comună,
impunându-li-se norme cantitative lunare și categorii de obiecte pe produs, fapt
care a dus pentru o lungă perioadă la neglijarea calității și liniei originare a
produselor, în favoarea normei cantitative obligatorii. A fost o perioadă neagră,
de care olarilor de aici nu le place să-și amintească, o perioadă în care li s-a
inoculat spiritul colectivității, în care individul ca personalitate creativă dispă
rea și odată cu acesta și sentimentul proprietății și răspunderii asupra calității
tehnice și artistice a produsului propriu.
Schimbarea de viziune a politicii centrului, a oferit însă o șansă relativă
recuperării și readucerii în actualitate a artei populare oșenești tot intr-o
formula de regimentare, specific socialistă, dar mai liberală; individul, cu
consimțământul său, participă la formarea unei asociații a meșteșugarilor, cu
toate mijloacele personale de producție, într-o formulă mai puțin forțată dar
indicată de propaganda vremii ca „deosebit de avantajoasa”.
Scoși din atelierele personale, olarii sunt adunați într-o clădire nouă, cu
hală și dependințe, destul de bine structurate pentru o activitate de olărit în
condiții optime, cu dotări peste așteptări: 2 cuptoare a câte 4 mc, cu combustie
lichidă injectoare electrice de motorină, relativ comod de utilizat comparativ cu
condițiile atelierelor de acasă, spații de depozitare a materiei prime, de uscare a
produselor și preparare a materiilor prime pentru decor. Soluția propusă a fost
atractivă și a prins. Bunul simț al meșterilor olari ducând la deschiderea unei
"epoci" de recuperare efectivă a originalității olăriei de aici, aceștia în speranța
unei vieți mai ușoare contribuind cu toată ființa lor la renașterea acestui centru
de ceramică. S-a înregistrat o perioadă de aducere la lumină a unor motive
aproape uitate sau parțial deteriorate, specifice decorului sau formei vasului
oșenesc, bazată pe o foarte bună cunoaștere a tuturor acestor elemente.
Cu ajutorul tehnologiei utilizate se înregistrează un salt calitativ mare,
simțindu-se totuși un început de pierdere tocmai a acelui element care dădea
valoare obiectului manufacturat; căldura specifică a amprentei mâinii la faso
nare, călcatul cu piciorul și urmele tălpii în formă de petale la pregătirea
lutului, acea răbdătoare trecere a mezdrelei tăind feliile subțiri din boțul de lut,
sau amprenta acelei zvâcniri ritmate, date de piciorul desculț al olarului, care
imprimă mișcare roții, în mod neuniform, uman și necontrolat cu rigoare.
Aceasta marchează pe nesimțite și produsele acestui atelier comun de
producție și nu de creație populară, așa cum s-ar fi vrut el inițial. Se păstrează
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în schimb aceeași gamă de materiale, angobele: albă, galbenă, brună și neagră,
verdele obținându-se prin aceeași metodă de ardere a deșeurilor de cupru și
utilizare a lor în stare măcinată, prin amestec cu barbotină de lut. Lutul este
același care se folosea în vechime, utilizat în stare naturală și care nu trebuie
îmbunătățit cu nici un fel de adaos, având și o culoare de excepție, de un roșu
viu, chiar mai spectaculos decât cel din zona Șuncuiuș - Vadul Crișului,
nuanță de roșu ce caracterizează dintotdeauna ceramica de Vama.
în această perioadă, ceramica din Vama era repusă în circulație la nivel
național și internațional (obținând și comenzi destinate exportului), prin
intermediul circuitului creat în cadrul Cooperației Meșteșugărești la nivelul
întregii țări: târguri de ceramică tradițională organizate în centre renumite,
târguri cu tradiție sau de contractări anuale organizate în capitală cu o largă
participare a centrelor importante și reprezentări ale artei populare românești la
diverse manifestări chiar peste hotare. Olarii vămeni se remarcau în competiții
naționale și internaționale, fiind nu rareori pe bună dreptate recunoscuți ca
valoroși păstrători ai creației tradiționale și chiar inovatori ai acesteia. Am
constatat, în urma cercetărilor personale întreprinse în perioada stagiaturii mele
aici, că se putea realiza racordarea, fără a pierde din vedere calitatea și
caracteristicile artistice ale produselor tradiționale, la cerințele reclamate de
ceramica nouă. Astfel gama de obiecte oferite de centrul Vama și-a lărgit
paleta cu obiecte preponderent decorative sau adaptate la noile funcții apărute.
VI. între 1985-1988, timp în care am coordonat în planul creației și
inovării activitatea acestui important centru de olărit, am reușit să diversificăm
oferta împreună cu olarii de aici, introducând și o gamă largă de obiecte noi,
fără a denatura caracterul specific al ceramicii vămene, intervenind cu mijloace
minime și caracteristicile stilului specific. S-au produs astfel în această
perioadă măști, sfeșnice, vase de friptură și alte vase de gătit, precum și diverse
obiecte de poterie sau miniaturizări ale vaselor tradiționale existente pentru
colecționari și turiștii vizitatori.
Am creat aceste obiecte funcțional-decorative, sau unele cu funcții
multiple obținute prin secționări și recompuneri în noi organisme formale și
funcționale, folosindu-mă de întregul repertoriul formal al motivelor de decora
ție și cromaticii, existent în tradiția locală, fără a crea o linie de delimitare între
nou și vechi, având în vedere o dezvoltare organică și firească a formelor noi
sau a decorurilor propuse spre a le desăvârși.
Aceste intervenții au fost gândite să fie la îndemâna olarilor și pentru a
evita orice tendință de banalizare, alunecare în derizoriu sau kitsch, tendințe
observate în câteva sectoare ale creației populare tradiționale, în zone din
păcate renumite pentru valoarea ceramicii lor. Cu toate că pe tot parcursul
existenței ei, din paleolitic până în prezent, nu a înregistrat niciodată o scădere
semnificativă a calității artistice sau tehnice a acestei ceramici, exceptând
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perioada C.A.P.-ului. Fluctuații, naturale dealtfel, au avut loc doar în legătură
cu numărul olarilor activi.
VII. Este însă acum o situație tară precedent, cuprinzând ultimii
cincisprezece ani, în care de supraviețuirea ceramicii de aici, de producerea ei,
se ocupă un singur olar, originar din Vama, Istvánfy Géza, fiul unui olar
renumit în zonă și care cu respectul cuvenit acestei meserii străvechi o continuă
cu credință. Acesta este rezultatul dezinteresului total sau al jocurilor de
interese manifestat de administrația zonei Oaș în toată această perioadă.
Ferindu-ne însă de a comenta motivele, constatăm efectele evidente și anume
că în final destinația clădirii „Centrului de ceramică tradițională Vama” a fost
deturnată. Olarii de aici, dezamăgiți și mare parte dintre ei depășiți de propriile
greutăți materiale, sau între timp de vârstă, au sfârșit rând pe rând prin a nu mai
putea produce nici în atelierele proprii, acestea dispărând treptat cu desăvârșire.
Este o perioadă grea pentru olăria tradițională de aici, care se pare că va
fi totuși depășită. Aceasta prin grija unui grup de oameni conștienți și respon
sabili și în special prin aceea a conducerii Muzeului Țării Oașului, prin persoa
na directorului său, profesorul Remus Vâmav, a pictorului Dorel Petrehuș,
muzeograf dedicat și a grupului de pictori, sculptori, profesori la unitățile de
învățământ din localitate, sau al unor medici ai Spitalului orășenesc, dintre care
îl amintesc cu respectul cuvenit pe regretatul doctor Pop Mihai, reușesc să
readucă această speranță. Cu eforturi personale și multă dedicație, aceștia au
reușit în ultimii ani să introducă în incinta secției în aer liber a acestui muzeu, o
casă a olarului, cu ajutorul unor fonduri europene accesate în cadrul unui
program de recuperare competitiv și viabil.
Această casă este redată circuitului muzeal, cu dotări ce depășesc orice
așteptări, (dacă avem în vedere lipsa de resurse în care se zbate întreaga viață
cultural) cu toate acareturile ei, și utilată complet cu ajutorul câtorva localnici și
cu sprijinul unor tehnicieni de excepție. Există acum aici două cuptoare de
ardere tradițională (cu lemn) și câteva roți de olar electrice miniaturizate, iar în
cele două mari încăperi ai căror pereți cuprind un bogat documentar de
imagine, funcționează un atelier-școală de olărit pentru copii negreșteni aflat
sub mâna și îndrumarea ultimului olar din Vama, Istvánfi Géza, care cu prețio
sul sprijin al unui cunoscut și talentat dascăl de desemn, pictor cu o cunoscută
activitate artistic în țară, profesorul Ioan Gozman, îndrumă micii olari. Este
mare numărul copiilor înscriși cu mult peste numărul de locuri posibil, în a
deprinde acest meșteșug și a-1 salva de la o dispariție definitivă, pătrunzându-i
secretele.
Este un început demn de remarcat, ce dovedește că există încă oameni
preocupați de trecutul, prezentul, dar și de viitorul țării lor. Există speranța că
prin intermediul acestor copii, care acum din joacă și curiozitate încearcă să
învețe tainele unui meșteșug străvechi și prin conștientizarea valorii sale odată
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cu înaintarea lor în vârstă, să renască și să se conserve activ această tradiție.
Poate vom asista, nu foarte departe în timp, la o cât de timidă revigorare a
tradiționalului olărit de Vama, chiar dacă nu acolo la Vama, însă păstrând
numele și specificul său originar.
Este în opinia mea o sarcină și o datorie importantă a lor, dar și a
noastră ca oameni de cultură sau de artă conștienți, față de istoria și pentru
viitorul acestei străvechi Țări a Oașului, de a pune în discuție și de a încerca să
sprijinim orice încercare de recuperare a tradițiilor materiale și spirituale ale
artei populare românești, oricare ar fi domeniul ei de manifestare.
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The Folk Pottery Centre of Vama
Abstract

The name of „Țara Oașului” (The Country of Oaș) first appears in a
Donátion Diploma of Leopold I in 1568, but somé villages of the county region
are mentioned much earlier, since 1520. Some pottery craftsmen are mentioned
at Vama, a center alsó known under the local naming of „Vama Turcului”; this
locality extends itself towards west, on both sides of the road Negrești-Oaș-Satu
Mare and has recently become an extension of the city through urban
expansion.
Vama is the cradle of the most important centre of tradițional pottery
from the North-West side of Transylvania, presenting stylistic features which
make this pottery famous among specialists as „The Pottery of Vama”.
In the region of Oaș, the oldest ceramic pieces discovered date from
Prehistory, emphasizing the birth in this place of the craft of pottery, prior the
invention of potter’s wheel, under the form of freely, hand-modelled vessels,
without using any kind of appliance.
Once with the mventing of potter’s wheel, this locality counted several
smaller centres.
The pottery in Maramureș and Oaș in the 17th and 18th centuries was
produced by Romanians, Hungarians, Polish and Ruthenian people.
The graffito decoration from Vama appears to be a Byzantine heritage,
while the winged dragon and the chromatic scale used are of polish inspiration.
The Vama ceramics spread its influence over the pottery of Northem
Transylvania, Săcel, Iza, Baia Mare and Baia Sprie and even over the NorthWest side of Romania, up to Bihor.
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CERAMICA DE VADU CRIȘULUI ÎN COLECȚIILE
MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Jean-Franșois GARMIER

Istoric
Olăria de Vadu Crișului ocupă un loc aparte în arta populară româneas
că. Dacă formele nu diferă deloc de cele pe care le putem întâlni în celelalte
centre de producție, pământul de un alb strălucitor, pe care apar motive
abstracte desenate cu o extraordinară abilitate, îi conferă o mare originalitate.
Importanta colecție de ceramică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei
cuprinde un ansamblu de 40 de piese provenind din acest centru, dintre care,
cea mai mare parte a fost achiziționată în al doilea sfert al secolului XX.

Vom împrumuta, pentru început, din numeroasele articole pe care
Tereza Mózes le-a consacrat acestui subiect, elementele ce permit schițarea
istoriei centrului1. Prima mențiune cunoscută a satului Vadu Crișului urcă până
în anul 1256, dar a trebuit să așteptăm secolul XVI pentru ca activitatea sa ca
centru de olărit să fie atestată. Pentru perioada de început informațiile sunt rare
și sporadice. în secolul al XVIII-lea arhivele furnizează câteva indicații privind
activitatea centrului, care pare încă moderat dezvoltată: 2 olari sunt semnalați în
1712, 6 înl717, 4 în 1719, 6 în 1720. în secolul următor activitatea crește în
importanță, iar recensământul din 1896 trece în repertoriu 50 de olari. Situația
se menține la începutul secolului XX după cum indică Barbu Slătineanu
(Slătineanu, 1938: 196), care numără 90 de olari în 1938, dar declinul se anunță
în mod limpede după al doilea război mondial, provocat de concurența
produselor industriale, care obligă meșterii olari să se îndrepte spre meserii mai
rentabile. O parte dintre aceștia se angajează la fabrica “Ceramica“ (din Vadu
Crișului) sau în alte fabrici care aveau legătură cu prelucrarea lutului (Turda,
Ploiești, Cluj), dar continuă cu toate acestea să producă în atelierele proprii în
perioadele dintre două contracte.
Cu ocazia redactării ultimului său articol în 1980, Tereza Mózes mai
inventariază încă 31 de olari (25 de bărbați și 6 femei). Dintre cei 25 de bărbați,
17 mai lucrează încă, majoritatea dintre ei fiind în vârstă. Astfel, între 1975 și
1980 au dispărut Szilágyi Sándor (1908-1975), Gavriluț Lazăr, Boer Toader,
Halász Ferenc, Méhész-Géczi János, Méhész-Géczi Sándor. în anii următori,
va fi rândul lui Domokos Mihály (1902-1983), Kosa Imre (1909-1990) și soția*
’ Partea introductivă a acestui studiu rezumă, pe scurt, lucrările pe care Tereza Mózes le-a condus
timp de 30 de ani și pe care le-a publicat în cel puțin patru reprize. Mózes (1970: 85-91); Mózes
(1976:97-102); Mózes (1980:106-109); Mózes (1984).
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sa Mária (1909-1991), Samu Imre (1906-1988), Hasas János (1909-1994),
Domokos Juliánná (1937-1998), Seres Sándomé Mária (1935-2002), Hasas
Péter (1928-2002). Astăzi au mai rămas doar doi artizani: Hasas Péter fiul,
ajutat de mama sa, Elisabeta și Géczi Juliánná, asistată, pentru partea de ardere,
de către fiul său Iosif.
Tehnica de fabricare pe care am observat-o la fața locului, cu siguranță
nu a evoluat prea mult în timp. Pământul de Vadu, sărac în oxid de fier, dă după
ardere, o ceramică impermeabilă de culoare albă. Reputată pentru calitatea sa,
era exportată din vechime spre alte centre de olărie : Crișana, Ineu, dar și în
zone mai îndepărtate, în Moldova și în Polonia. Astăzi, Péter Hasas extrage
argila din colinele din jur, în timp ce Géczi Juliánná folosește un pământ de
Șuncuiuș dintr-o provizie mai veche, adunată de tatăl său, Hasas Ioan.
Vasele sunt modelate prin tragere la roată, apoi primesc un decor dintro pastă de pământ amestecată cu oxid de fier, care prin ardere, oferă desene de
culoare brun-închis. Acestea sunt executate cu ajutorul cornului sau al unui
instrument caracteristic zonei Vadu crișului, pensula, formată din cinci sau șase
smocuri de fire de păr de porc, care permit trasarea unor serii de linii paralele.
Arderea se face într-un cuptor de formă tronconică construit din
cărămizi lipite cu pământ, care prezintă una sau două guri de ardere ce permit
introducerea lemnului. Cuptoarele pe care le-am observat măsoară aproximativ
130 cm înălțime pentru un diametru de aceași mărime. Baza cuptorului este
ocupat de o vatră circulară, separată de perete printr-un culoar ce permite
circulația flăcărilor. în fața fiecărei guri, un șanț în pământ permite așezarea
lemnului.
încărcarea cuptorului, operație ce trebuie făcută cu mare grijă, are loc în
timpul zilei. Vasele, suprapuse unele peste altele, sunt bine proptite cu ajutorul
unor cioburi, numite pene, cu scopul de a le împiedica să alunece în timpul
arderii. în jurul încărcăturii se ridică în mod progresiv un perete din vase sparte,
numite hârburi, perete ce are rolul de a proteja vasele pentru ars în timpul
introducerii lemnelor în cuptor.
La finalul zilei, odată terminată încărcarea cuptorului, se confecționează
un capac din cioburi și pământ de omogenizare, având însă grijă ca acesta să nu
fie ermetic. Arderea, care are loc noaptea, poate astfel să înceapă.
în timpul primelor trei ore de ardere se clădește, folosind lemn de fag,
câte un foc în fața fiecărei guri, astfel ca aerul să încălzească și să usuce vasele;
apoi se avansează în mod progresiv focul spre interiorul cuptorului prin
introducerea bucăților de lemn, alternativ, prin stânga și prin dreapta. Se
mărește progresiv și regulat cantitatea de lemn pentru a obține un foc din ce în
ce mai puternic. Când flăcările încep să iasă prin capac, după aproximativ 8-10
ore de ardere, temperatura de 1000°C este atinsă. Dacă o anumită zonă din
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cuptor pare mai bine încălzită decât alta, se închide una dintre guri pentru a
restabili echilibrul. La capătul a 10-12 ore (operația este mai lungă atunci când
avem de-a face cu vase de dimensiuni mici decât atunci când sunt mari),
arderea este terminată și se îndepărtează lemnul, jarul și cenușa, se curăță bine
și se lasă să se răcească timp de 6 ore.
Piesele smălțuite fac obiectul unei arderi duble. Se ard mai întâi vasele
de pământ, timp de aproximativ 10 ore (temperatura nu depășește 800°C) apoi,
după ce au fost acoperite cu smalț, sunt arse din nou, timp de 8 ore. Olarii de
Vadu Crișului fac între 4 și 6 arderi pe an.
Formele
Formele tradiționale (Pl. I) produse la Vadu Crișului sunt ulcioarele,
canceele, cănițele de apă, oalele înalte, ulcelele de lapte, hârboaicele, oalele de
transportat mâncarea și blidele, blidele scufundoase, sticlele formele de
cozonac, strecurătorile, oalele cu mănușă, cratițele cu picioare și ulcioarele cu
gât închis, numite local „cu pălărie”2.
în marea lor majoritate, vasele din colecțiile Muzeului Etnografic al
Transilvaniei3 aparțin de două categorii:
1. Cănțile (Pl. II și III) care sunt piese de formă ovoidală, cu înălțimi între
21 și 34 cm, înzestrate cu câte o toartă și al căror gât, suficient de larg
deschis, poate sau nu să prezinte un cioc. Atunci când acesta este
prezent, este de dimensiuni mici.
Se mai întâlnește un model de cântă, de mărime mai mică (cu înălțimi
între 22 și 25cm), la care ciocul, mai voluminos, urcă de la burtă până la
gât. La Vadu Crișului acest vas se numește „ciobancă”.
2. Ulcioarele (Pl. IV și V) care sunt piese înalte de 21-35 cm, deasemenea
de forme ovoidale, înzestrate cu o toartă și la care, gâtul strâmt se
termină printr-o buză bilobată. Lichidul conținut este protejat de
impurități printr-un grătar, „ciur”, iar o bilă mică de pământ plasată în
interior permite, prin frecare, curățarea pereților interiori ai vasului.
Mai întâlnim un model de ulcior, cu o înălțime de 32,5 până la 34 cm,
la care gâtul rotund este prevăzut cu un mic cioc.
Colecțiile muzeului cuprind de asemenea o ulcică de dimensiuni mici
(12,5 cm înălțime), o oală de 23 cm înălțime, un vas pentru sare și patru jucării:
strecurătoare, suport pentru ou, ulcior, vază de flori (Pl. VI), precum și câteva
piese modeme datând din anii 1980: un ulcior, două cancee și două piese
miniaturale : ulcior și oală cu toartă (Pl. VII).
2 Ilustrația planșei I este împrumutată din cartea Terezei Mózes (1984:75).
3 Numerele ce însoțesc fotografiile planșelor II până la VII reprezintă numerele de inventar ale
Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
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Decorul
Producția de la Vadu Crișului este o ceramică rustică, strict funcțională,
ce nu prezintă vreun rol decorativ în interiorul casei. Cu toate acestea, piesele
constituente sunt de o înaltă valoare artistică, desenul lor apropiindu-se mai
mult de desen decât de pictură.
Un număr de 33 de piese din colecție evocă decorul tradițional. Dintre
acestea, 21 sunt intrate în muzeu în 1928 (11 au fost găsite la Vadu Crișului cu siguranță la un olar - iar 10 la Izvorul Crișului) și alte 12 piese provin de pe
Valea Călatei, de unde au fost colectate în 1942.
Ornamentația acestor vase aparține unei categorii de artă populară
românească ce nu face referire la nici o reprezentare realistă. Motivele,
abstracte, sunt compuse din linii drepte sau curbe, uneori ondulate, de spirale
singure sau ondulate și din câteva reprezentări mai elaborate, puține la număr.
Care este modul de formare al acestor motive? La această întrebare nu
se poate răspunde. Este posibil ca, în timpurile din vechime, ele să fi fost
figurative, dar, din nevoia de a fi simplificate, cu timpul s-au îndepărtat complet
de realitate. Simbolistica lor este, din această cauză, greu de explicat. Toate
decorurile pentru care a fost posibilă situarea lor în timp, datorită cunoașterii
datei de achiziție de către muzeu, sunt abstracte. Doar în a doua jumătate a
secolului XX și poate chiar mai târziu, au apărut câteva motive florale, rare,
care evocau natura.
Tipologia decorurilor pe care o propunem aici, se bazează pe observa
rea pieselor aparținând Muzeului Etnografic al Transilavaniei; este posibilă
totuși, și existența altor decoruri.
Linii orizontale, de obicei două, mai rar trei, structurează organizarea
decorului. O linie inferioară, simplă sau dublă, foarte marcată sau abia schițată,
este trasată la nivelul sau puțin deasupra îmbinării inferioare a torții. O linie
superioară, la baza gâtului în cazul cănților, sau ceva mai jos pentru ulcioare,
încheie marcarea zonei unde va fi trasat decorul. O a treia linie, mai groasă,
înconjură buza; totdeauna prezentă pe cănți, aceasta poate să lipsească uneori
pe ulcioare.
întâlnim patru tipuri de decor :
1. Decorul în arcade (PI. VIII, a) ce ornează ulcioarele și uneori cănțile. îl
întâlnim pe 10 piese din colecția (cu numerele de inventar: 2574, 2575,
2576, 2578, 2579, 2580, N.2993, N.2997, N.2998, N.3001) a cărei
achiziție a fost făcută în 1928 și în 1942.
2. Decorul în cruce (PI. VIII, b), care ornează cinci piese (2568, 2570,
2571, N.2991, N.2992) achiziționate în 1928 și 1942.
3. Decorul în friză orizontală (PI. VIII, c), pe care îl regăsim pe 11 piese.
Această friză este fie discontinuă (2572, 2584, 2586, 2589, 2590, 2591-
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piese achiziționate în 1928; N.2994, N.2995, N.2999, N.3000 - piese
achiziționate în 1942), fie continuă (B.6662).
4. Decorul „cu ouă” (PI. VIII, d) figurează pe două piese purtând
numerele de inventar N.2996 și B.6657.
Decorul în arcade (Pl. IX)
Este compus din patru arcade: două pe fațada vasului, și alte două pe
laterale, încadrând toarta. Văzute de deasupra, traiectoriile lor desenează un
romb ce pornește cu un vârf de sub cioc. Punctul de intersecție al arcadelor este
ornat cu un motiv, mereu același, care se regăsește în centrul fiecăreia dintre
fețele obiectului.
Partea inferioară a arcadelor se termină, în partea sa interioară, fie
printr-o sferă (Pl. IX, a, b, g, h), fie prin spirale (Pl. IX, c, d, e, f).
în unele cazuri, vârful arcadei nu este ornat (Pl. IX, c,d, e, f, g, h), în
altele, primește un decor din puncte sau bastonașe pe partea convexă (Pl. IX, a,
b), în timp ce partea concavă este ornată cu sfere (Pl. IX, a) sau cu un semicerc
colorat (Pl. IX, h).
în centrul spațiului circumscris de arcadă, se găsește: fie un motiv
constituit din una sau mai multe spirale (Pl. IX, c, d, e, f), fie o linie dublă
sinuoasă plasată pe verticală (Pl. IX, b), fie un cerc omăt în centrul său cu o
sferă și înconjurat de puncte (Pl. IX, h), fie deasemenea, motivul numit
„omuleț” (Pl. IX, a) sau, în sfârșit, un motiv orizontal oval conținând puncte
(P1.IX,£).
în partea inferioară a arcadelor, cel mai des este întâlnit motivul numit
„omuleț” (Pl. X, a, b, d, e), două linii sinuoase (Pl. X, f) sau un motiv de spirale
(PI. X, g);
Gâtul este decorat de cele mai multe ori printr-o alternanță de linii
verticale din puncte și de linii verticale din spirale (Pl. X, h, j, k), dar întâlnim
uneori și o alternanță de linii din spirale cu linii duble sinuoase (Pl. X, i). Buza
este cel mai frecvent ornată printr-o linie orizontală din spirale.
Torțile sunt decorate printr-o linie sinuoasă ce se termină la bază printro spirală (Pl. X, 1, m, n). Câteva puncte sau spirale mici se pot înscrie în
ondulările liniei (P1.X, o, p). Toate aceste desene sunt executate cu ajutorul
cornului.
Decorul în cruci (PI. VIII, b)
Trasat cu ajutorul pensulei, se compune din trei cruci separate printr-un
motiv liniar vertical. îl regăsim în special pe cănți și mai rar pe ulcioare, în
combinație cu motivul „cu ouă”. Cele trei cruci (Pl. XI,e) sunt dispuse una în
centru, două de o parte și de alta a torții și sunt separate prin două blocuri de
linii verticale (Pl. XI, f), pe care se grefează uneori mici linii orizontale (Pl. XI, g).
Gâtul este ornamentat prin două blocuri de linii paralele, lungi pe părțile
laterale ale piesei și printr-un bloc de linii scurte pe față.
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Decorul în frize orizontale (PI. VIII, c)
Poate fi continuu sau discontinuu. Singurul exemplu de decor în friză
continuă înfățișează o linie orizontală de spirale (Pl. VI, B.6662). Decorul
discontinuu este foarte variat. Se compune din spirale simple sau ornate,
singure sau în ansamblu, grupate câte două, câte trei, câte patru sau câte cinci;
numărul și poziția lor variază (Pl. XI, h, i, j, k, 1, m, n). în anumite cazuri, între
motive sunt intercalate sau o linie dublă verticală și sinuoasă (Pl.V, N.2999,
N.3000) sau un motiv în formă de S inversat, ale cărui curbe interioare sunt
ocupate de câte o mică spirală (Pl. IV, 2584 și Pl. XI, k).
Pe gât întâlnim linii duble sinuoase alternate cu linii din spirale și, întrun singur caz (Pl. III, N.2993) două linii orizontale din spirale. Toate aceste
ornamente sunt pictate cu cornul. O altă piesă decorată cu pensula, arată o friză
dublă din mici blocuri de linii paralele (Pl. II, 2573).
Decorul „cu ouă” (PI. VIII, d)
Două piese (Pl. V, B.6657 și N.2996) sunt decorate cu cornul și cu
pensula. Sub cioc se găsește un motiv compus din două ovale ornamentate fie
prin motivul unui S inversat, în curbele căruia apar spirale, fie prin linii semi
circulare îmbinate unele în altele. De-o parte și de alta a torții se găsește un bloc
de linii paralele. Gâtul este ornat la baza sa de multiple linii paralele și, sub lobi,
de o serie de linii mici, de asemenea paralele.

Interpretarea decorului
Nu deținem cunoștințe despre vreun studiu consacrat decorului;
deasemenea nu putem decât sa cităm cele câteva informații ce ne-au fost
furnizate de cei doi olari ce își desfășoară activitatea până în prezent.
Pentru motivul arcadelor, Géczi Juliánná ne-a spus că arcada este „o colină”,
punctele mici sau bastonașele de deasupra ei reprezintă „pădurea” (Pl. IX, b).
Motivul înscris în arcadă se numește „omuleț” (Pl. IX, a). Când întâlnim sub
arcadă o linie dublă sinuoasă (Pl. IX, b), ea ne-a dat două interpretări: este
vorba fie despre „un drum” fie de „urina boului” care curge (boul fiind
simbolul bunăstării).
Motivul numit „omuleț”, pe care îl regăsim în mod regulat în partea
inferioară a două arcade, reprezintă în accepțiunea ei „omulețul între două
coline” (Pl.XI, a); pentru Hasas Elisabeta acest motiv este „frunza”.
Tot Hasas Elisabeta interpretează motivul spiralei (Pl. XI, c) ca reprezentând
„un melc”. Linia exterioară este cochilia, spirala interioară, „animalul”. în ce
privește motivul asociat unei spirale (Pl. XI, d) reprezintă niște „ochi”.
In prezent pare imposibil a restitui simbolismul acestor motive, astfel că trebuie
să ne mulțumim cu aceste explicații.
în anumite cazuri putem să ne punem întrebarea dacă denumirile
inventate de fiecare meșter pentru a identifica un anumit decor, nu s-au
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substituit cumva tradiției. Astfel, după Géczi Juliánná motivul „cu ochi”a fost
denumit de tatăl său „motivul cu ochelari”- în acest caz este vorba în mod
vizibil de o interpretare modernă - în timp ce pentru Hasas Elisabeta acest
motiv reprezintă „ouă” (PI. VIII, d).

Producțiile moderne (Pl. VII)
Producția tradițională de Vadu Crișului consta în piese ceramice albe
neglazurate, dar după cel de-al doilea război mondial, în încercarea de a rivaliza
cu producțiile industriale care le făceau concurență, olarii începură să producă
piese glazurate cu un smalț de culoare verde (Pl. V, B.6657), brun sau roșu
închis, sau, și mai simplu, cu un smalț transparent. Alături de producția utilitară,
olarii vor adăuga repertoriului lor, spre anii 1930, piese miniaturale (Pl. VII,
B.9463 și B.9464).
Dacă pe piesele mai vechi desenul este de o mare calitate, pe cele
modeme acesta este mai sumar. Cinci piese din colecțiile muzeului, dintre care
patru sunt creația olarului Méhész János, fără îndoială de la finele anilor 80,
prezintă un decor a căror motive sunt simplificate. Pe un ulcior (Pl. VII,
B.9461) arcada a devenit un simplu semicerc în timp ce omulețul situat în
partea inferioară a arcadelor a fost schematizat. Un canceu (Pl. VII, B.9462) și
două piese miniaturale : un ulcior jucărie (Pl. VII, B.9463) și o oală cu toartă
(Pl. VII, B.9464) sunt ornate cu spirale, puncte și flori redate în manieră
naturalistă.
Un alt canceu (Pl. VII, C.2905), care datează, fără îndoială, din aceași
epocă, înfățișează o floare mare cu petale lungi încadrată de ramuri înfrunzite.
Astăzi, producția de ceramică a devenit la Vadu Crișului o activitate
secundară care se adaugă practicilor agricole. Formele produse sunt mai puțin
variate iar decorul mai schematic. In viața cotidiană ceramica a pierdut rolul său
utilitar și obiectul a câștigat un nou statut, decorativ și turistic. O artă seculară
este pe cale de dispariție și bogata colecție a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei îi conservă o mărturie strălucită.
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La ceramique de Vadu Crișului dans Ies collections du Musee
Ethnographique de Transylvanie
Historique
La poterie de Vadu Crișului occupe une place ă part dans l’art populaire
roumain. Si les formes ne différent guére de celles que l’on peut rencontrer
dans Ies autres centres de production, la terre d’un blanc éclatant, sur laquelle
des motifs abstraits apparaissent dessinés avec une extraordinaire habileté, lui
conferent une grande originalité.
L’importante collection de céramiques du Muzeul Etnografic al
Transilvaniei renferme un ensemble de 40 pieces en provenances de ce centre,
dönt la majeure partié a été acquise dans le deuxiéme quart du XXe siecle.
Nous emprunterons d’abord aux nombreux articles que Tereza Mózes a
consacre au sujet les éléments permettant d’esquisser l’histoire de ce centre4*
. La
premiere mention connue du viliágé de Vadu Crișului remonte ă 1256, mais il
faut attendre le XVIe siecle pour que l'activité potiére y soit attestée. Pour Ies
périodes anciennes, Ies informations sont rares et sporadiques. Au XVIIIe siecle,
Ies archives foumissent quelques indications sur l'activité qui semble encore
modérément développée : 2 potiers sont signalés en 1712, 6 en 1717, 4 en 1719,
6 en 1720. Au siecle suivant, elle est plus importante et le recensement de 1896
répertorie 50 potiers. Elle se maintient aux début du XX6 siecle comme l'indique
Barbu Slătineanu (Slătineanu, 1938: 196) qui dénombre 90 potiers en 1938, mais
le déclin s'amorce nettement aprés la seconde guerre mondiale, du fait de la
concurrence des produits industriels, qui améne Ies potiers a choisir des métiers
plus rentables. Certains s'emploient a la fabrique Ceramica (Vadu Crișului) ou
dans d'autres fabriques en relation avec la terre (Turda, Ploiești, Cluj), mais
produisent néanmoins lorsqu’ils rentrent chez eux, entre deux contrats.
4 La pârtie introductive de cette étude résume briévement les travaux que Tereza Mózes a conduit
pendant 30 années et publié â quatre reprises au moins. Mózes (1970: 85-91); Mózes (1976: 97102); Mózes (1980:106-109); Mózes (1984).
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Lorsqu'elle rédige són demier article, en 1980, T. Mózes recense encore
31 potiers (25 hommes et 6 femmes). Sur les 25 hommes, 17 seulement
travaillent, encore sont-ils pour la plupart ágés. Ainsi, entre 1975 et 1980 ont
dispăru Szilágyi Sándor (1908-1975), Gavriluț Lázár, Boer Toader, Halász
Ferenc, Méhész-Géczi János, Méhész-Géczi Sándor. Dans les années suivantes,
ce sera le tour de Domokos Miháily (1902-1983), Kosa Imre (1909—1990) et sa
fémmé Mária (1909-1991), Samu Imre (1906-1988), Hasas János (1909—
1994), Domokos Juliánná (1937-1998), Seres Sándomé Mária (1935-2002),
Hasas Péter (1928-2002). Aujourd'hui ne demeurent que deux artisans: Hasas
Péter fils, aidé par sa mére Elisabeta, et Géczi Juliánná assistée par són fíls Iosif
pour la cuisson.
La technique de fabrication, téllé que nous l'avons observée sur place,
n'a sans doute pás beaucoup évolué dans le temps. La térré de Vadu Crișului,
pauvre en oxyde de fér, donne aprés cuisson une poterie imperméable de
couleur blanche. Réputée pour sa qualité, on 1’exporte depuis longtemps vers
d'autres centres potiers: Crișana, Ineu, mais aussi plus lointainement, en
Moldavie et en Pologne. Aujourd’hui, Péter Hasas la puise dans les collines
environnantes tandis que Géczi Juliánná utilise une térré de Suncuiuș provenant
de la provision constituée par són pere Hasas Ioan.
Les pots sont fa^onnés au tour â roue puis reșoivent un décor composé
de térré mélangée ă de l'oxyde de fér qui produit á la cuisson des dessins de
couleur brun foncé. Ceux-ci sont exécutés ă l'aide du corn ou d'un outil
caractéristique de Vadu Crișului, la pensulă, sorté de pinceau fait de cinq ou six
touffes de soies de porc qui permet de tracer des séries de lignes paralléles.
La cuisson se fait dans un four de forme tronconique construit en
briques ma^onnées avec de la térré, qui présente une ou deux bouches (gurii
permettant d’introduire le bois. Les fours que nous avons pu observer mesurent
1,30 métres de haut environ pour un diamétre de mérne taille. Le fond est
occupé par une sole circulaire séparée de la paroi pár un couloir qui permet la
circulation de la flamme. Devant chaque bouche, une rigole de térré permet de
placer le bois.
Le chargement du four, opération qui dóit étre faite avec sóin, intervient
pendant la joumée. Les pots, simplement entassés les uns sur les autres sont
biens calés avec des tessons (pene) pour qu’ils ne glissent pas pendant la
cuisson. Autour du chargement, on a progressivement élévé un mur avec des
pots cassés (hârburi) pour ne pás risquer d’abímer les pots á cuire lorsqu’on
introduit les morceaux de bois.
En fin de joumée, le chargement terminé, on fait un couvercle de
tessons avec un peu de térré pour homogénéiser le tout, mais en veillant a ce
que la couche ne soit pás hermétique. La cuisson, qui se déroulera pendant la
nuit, peut alors commencer.
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Durant les trois premieres heures on fait, avec du bois de hétre, des feux
devant chaque entrée, de fagon â ce que l’air chauffe et desséche Ies pots, puis
on avance progressivement le feu vers rintérieur, en introduisant Ies morceaux
de bois, altemativement â gauche et á droite. On augmente progressivement et
réguliérement la quantité de bois pour produire un feu de plus en plus puissant.
Quand Ies flammes sortent par le couvercle, au bout de 8 ă 10 heures, la
température de 1000° est atteinte. Si un secteur du four semble mieux chauffé
que l'autre, on ferme une bouche pour rétablir l'équilibre. Au bout de 10 á 12
heures (l’opération est plus longue lorsqu'il y a beaucoup de petits pots que
lorsqu'ils sont gros), la cuisson est terminée et on enleve bois, braises et
cendres, on nettoie bien et on laisse reffoidir pendant 6 heures.
Les piéces émaillées font l’objet d’une double cuisson. On cuit d’abord
Ies pots de terre, pendant 10 heures environ (la température ne dépasse pas
800°) puis, aprés les avoir revétus d’émail, on Ies cuit de nouveau pendant 8
heures.
Les potiers de Vadu Crișului font actuellement de 4 â 6 cuissons par an.

LES FORMES
Les formes traditionnelles (Pl. I) produites â Vadu Crișului sont
ulcioarele, canceele, cănițele de apă, oalele înalte, ulcelele de lapte,
hîrboaicele, oalele de transportat mâncarea și blidele, blidul scufundos, sticla,
forma de copt cozonac, strecurătoarae, oala cu mănușă, cratița cu picioare et
des cruches á col fermé dénommées localement cu pălărie?
Dans leur majorité, les pots des collections du Muzeul Etnografic al
Transilvaniei6 appartiennent â deux catégories :
• Les cănți (Pl. II et III) qui sont des piéces de forme ovoîde, d'une
hauteur de 21 â 34 cm, munies d'une anse, et dont le col assez
largement ouvert présente ou ne présente pas de bec. Lorsque celui-ci
existe, il est trés petit.
On trouve un autre modéle de canta, de taille plus réduite (h. 22 â 25
cm) dönt le bec pincé plus volumineux remonte de la panse jusqu’au
col. A Vadu Crișului, il se nomme ciobancă.
• Les ulcioare (Pl. IV et V) qui sont des piéces hautes de 21 á 35 cm, de
forme ovoîde également, munies d’une anse et dönt le col, étranglé, se
termine par une lévre bilobée. Le liquide qu’elles contiennent est
protégé des impuretés par une grille (ciur), et une bille de terre placée â
l’intérieur permet de nettoyer les parois pár frottement.
On rencontre encore un modéle d’ulcior, d'une hauteur de 32,5 â 34 cm,
dont le col rond est muni d'un petit bee.
* L’illustration de la planche I est empruntée au livre de Tereza Mózes (1984:75).
Les numéros accompagnant les photos des planches II â VII sont les numéros d’inventaire du
Musée Ethnographique de Transylvanie.
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Les collections du musée renferment également une ulcica de petite
taille (h. 12,5 cm), une oala (h. 23 cm), un pot á sel (sărăriță) et quatre jouets :
strecurătoare, suport pentru ou, ulcior, vaza de flori (Pl. VI), ainsi que
quelques piéces modemes datant des années 1980 : une cruche, deux cancee et
deux piéces miniatures : ulcior et oală cu toartă (Pl. VII).
LE DECOR
La production de Vadu Crișului est une céramique rustique uniquement
fonctionnelle qui ne joue pas de rőle décoratif dans la maison. Elle est
néanmoins constituée de piéces d’une haute valeur artistique dönt le décor se
rattache plus au dessin qu’a la peinture.
33 piéces de la collection nous permettent d’évoquer le décor
traditionnel. 21 sont entrées au musée en 1928 (11 ont été trouvées á Vadu
Crișului - sans doute chez un potier - et 10 â Izvorul Crișului) et 12 autres
proviennent de Valea Călatei oú elles ont été collectées en 1942.
Leur omementation appartient â cette catégorie de Part populaire
roumain qui ne fait appel a aucune représentation réaliste. Les motifs, abstraits,
sont composés de lignes droites ou courbes, parfois ondulantes, de spirale
seules ou combinées, et de quelques représentations plus élaborées, peu
nombreuses.
Comment ces motifs se sont-ils formés ? On ne peut répondre á cette
question. Peut-étre, dans les temps anciens, étaient-ils figuratifs et, á force
d’étre simplifiés, se sont-ils complétement éloignés de la réalité. Leur
symbolique est donc difficile ă expliquer. Tous les décors qu’il est possible de
situer dans le temps, grâce â la connaissance de la date d’acquisition pár le
musée, sont abstraits. C’est seulement dans la deuxiéme moitié du XXe siécle et
peut-étre mérne plus tárd que sont apparus quelques rares motifs floraux
évoquant la natúré.
La typologie des décors que nous proposons repose sur l’observation
des piéces appartenant au Muzeul Etnografic al Transilvaniei; il peut
néanmoins en exister d’autres.
Des lignes horizontales, généralement deux, plus rarement trois
structurent l’organisation du décor. Une ligne basse, simple ou double, trés
marquée ou simplement esquissée, est tracée au niveau de l’attache inférieure
de l'anse ou un peu au-dessus. Une ligne haute, á la base du col pour cânți, un
peu au dessous pour ulcioare, achéve de déterminer la zone ou sera tracé le
décor. Une troisiéme ligne, plus épaisse, entoure la lévre. Toujours présente sur
cănți, elle est parfois absente sur ulcioare.
On rencontre 4 types de décors :
• Le décor ă arcades (PI. VIII, a) qui ome ulcioarle et, parfois, cănțile.
On le rencontre sur 10 piéces de la collection (inv. 2574, 2575, 2576,
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2578, 2579, 2580, N2993, N2997, N2998, N3001) dont l'acquisition a
été fairé faite en 1928 et en 1942.
• Le décor de croix (PI. VIII, b) qui ome 5 piéces (2568, 2570, 2571,
N2991, N2992) acquises en 1928 et 1942.
• Le décor de frise horizontale (PI. VIII, c) que l’on retrouve sur 11
piéces. Cette frise est, soit discontinue (2572, 2584, 2586, 2589, 2590,
2591, piéces acquises en 1928 ; N2994, N2995, N2999, N3000, piéces
acquises en 1942), soit continue (B6662).
• Le décor « aux oeufs» (PI. VIII, d) figure sur deux piéces portant Ies
numéros N2996 et B6657.
Le décor ă arcades (Pl. IX).
II se compose de 4 arcades : deux sur la fațade, deux autres sur Ies
cotés, encadrant l’anse. Vue de dessus, leurs trajectoires dessinent un losange
dont l'une des pointes est placée sous le bec. Le point de jonction des arcades
est ómé d'un motif, toujours le mérne, qui se retrouve au centre de chacune des
fațades de l'objet.
La retombée des arcades se termine dans sa partié intérieure soit par
une boule (Pl. IX a, b, g, h), soit par des spirales (Pl. IX c, d, e, f).
Dans certains cas, le sommet de l'arcade n’est pas ómé (Pl. IX c, d, e, f,
g, h), dans d’autres, il rețoit un décor de points ou de bâtonnets dans la pârtie
convexe (Pl. IX, a, b) tandis que la pârtie concave s'ome de boules (Pl. IX, a) ou
d'un demi-cercle coloré (Pl. IX, h).
Au centre de l'espace circonscrit par l'arcade, on trouve soit un motif
constitué d'une ou plusieurs spirales (Pl. IX c, d, e, f), soit une double ligne
sinueuse placée verticalement (Pl. IX, b), soit un cercle ómé en son centre d'une
boule et entouré de points (Pl. IX, h), soit encore le motif dit omuleț (Pl. IX, a),
soit enfin un motif horizontal ovale contenant des points (Pl. IX, g).
A la retombée des arcades on rencontre le plus souvent le motif dit
omuleț (Pl. X a, b, c, d, e), deux lignes sinueuses (Pl. X, f) ou un motif de
spirales (Pl. X, g).
Le col est le plus souvent décoré d'une altemance de lignes verticales de
points et de lignes verticales de spirales (Pl. X h, j, k), mais on rencontre parfois
une altemance de lignes â spirales et de doubles lignes sinueuses (Pl. X, i). La
lévre s'ome le plus souvent d’une ligne horizontale de spirales
Les anses sont décorées d'une ligne sinueuse se terminant â la base par
une spirale (Pl.X, 1, m, n). Des points ou de petites spirales peuvent s'inscrire
dans Ies ondulations de la ligne (Pl. X, o, p). Tous ces dessins sont exécutés â
l'aide du corn.
Le décor de croix (PI. VIII, b).
Tracé au moyen du pensulă, il se compose de trois croix séparées par
un motif linéaire vertical. On le trouve principalement sur cânte, et plus

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

44

Jean-Francois Garmier

rarement sur ulcioare, lorsqu’il est combiné avec le motif « aux oeufs ». Les
trois croix (Pl. XI, e), sont disposées, une au centre, deux de part et d’autres de
l'anse, et sont séparées pár deux blocs de lignes verticales (Pl. XI, f) sur lesquels
se greffent parfois de petites lignes horizontales (Pl. XI, g).
Le col est ómé de deux blocs de lignes paralléles longs sur les cőtés de
la piéce et d'un bloc court sur la face.
Le décor de frise horizontale (Pl. VIII, c).
II peut étre soit conținu soit discontinu. Le seul exemple de décor en
frise conținu montre une ligne horizontale de spirales (Pl. VI, B6662). Le décor
discontinu est trés varié. II se compose de spirales simples ou omées, seules ou
assemblées, par deux, pár trois, par quatre, pár cinq, dönt le nombre et la
position sont variables (Pl. XI, h, i, j, k, 1, m, n). Dans certains cas, une double
ligne sinueuse et verticale (Pl. V, N2999, N3000) ou encore un motif en forme
de S inversé dönt les courbes rentrantes sont occupés par une petite spirale (Pl.
IV, 2584 et P1.XI, k)), est intercalée entre les motifs.
Sur le col, on rencontre des doubles lignes sinueuses altemées avec des
lignes de spirales et, dans un cas seulement (Pl. III, N2993), deux lignes
horizontales de spirales. Tous ces omements sont peints avec le corn. Une autre
piéce, décorée avec la pensulă, montre une double frise de petits blocs de lignes
paralléles (Pl. II, 2573).
Le décor « aux oeufs »(Pl. VIII, d).
Deux piéces (Pl. V, B6657 et N2996) sont décorées au corn et á la
pensulă. Sous le bee on trouve un motif fait de deux ovales omés, soit d’un
motif en S inversé dans les courbes duquel apparaissent des spirales, soit de
lignes semi-circulaires emboítées les une dans les autres. De part et d’autres de
l’anse on trouve un bloc de lignes paralléles. Le col est ómé a sa base de
plusieurs lignes paralléles et, sur les lobes, d'une série de petites lignes
également paralléles.

L'interprétation du décor
Nous n'avons pás connaissance d’étude consacrée au décor, aussi nous
ne pouvons que citer les quelques renseignements qui nous ont été fournis pár
les deux potiers toujours en activité.
Pour le motif a arcades, Géczi Juliánná nous dit que l'arcade est une
„collíné”, les petits points ou bátonnets qui la surmontent représentent la
,.fórét” (Pl. IX a, b). Le motif inserit dans l'arcade se nőmmé „omuleț” (Pl. IX,
a). Lorsqu'on trouve sous l'arcade une double ligne sinueuse (Pl. IX, b), elle
nous donne deux interprétations : il s'agit soit d'un „chemin ”, soit de „1’ urine de
baiuf qui coule (le boeuf est „symbole de richesse ”).
Le motif dit omuleț que fon trouve réguliérement a la retombée de deux
arcades représente également selon elle, „omuleț entre les collines ” (Pl. XI, a);
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pour Hasas Elisabeta c’est, frunza
Pour Hasas Elisabeta, le motif spirálé (Pl. XI, c) représente un
„escargot”. La ligne extérieure est la „coquille”, la spirale intérieure,
„Y animal”. Pour la mérne, le motif que fon trouve associé â une spirale (Pl. XI,
d) représente des ..yeux
II semble qu'il soit aujourd'hui impossible de restituer la symbolique de
ces motifs et nous devrons nous contenter de ces renseignements.
Dans certains cas, on peut se demander si la dénomination inventée par
chacun pour identifier un décor ne s’est pas substituée ă la tradition. Ainsi,
selon Géczi Juliánná, le motif aux ceufs était nőmmé par son pere „motif ă
lunettes” - il s’agit visiblement dans ce cas d’une interprétation modeme tandis que pour Hasas Elisabeta ce motif représente des oeufs (PI. VIII, d).
LES PRODUCTIONS MODERNES (Pl. VII)
La production traditionnelle de Vadu Crișului consistait en céramiques
blanches non vemissées, mais aprés la deuxiéme guerre mondiale, pour essayer de
rivaliser avec les productions industrielles qui leur faisait concurrence, les potiers
commencérent á produire des piéces vemies de couleur verte (pl. V, n° B6657),
brune ou bordeau, ou encore simplement couvertes d’un émail transparent. A cóté
de la production utilitaire, les potiers ajoutérent á leur répertoire, vers les années
1930, des piéces miniatures (Pl.VII, n° B9463 et B 9464).
Alors que sur les piéces les plus anciennes, le dessin est d'une grande
qualité, sur les modemes, il est plus sommaire. Cinq piéces des collections du
musée dönt quatre sont l’ceuvre du potier Méhész János, sans doute á la fin des
années 80, présentent un décor dönt les motifs sont simplifiés. Sur un ulcior
(Pl.VII, B9461), l'arcade est devenue un simple demi-cercle tandis que 1’omuleț
situé á la retombée des arcades s’est schématisé. Un canceu (Pl.VII, B9462), et
deux piéces miniatures : un ulcior jucărie (Pl.VII, B9463) et une oală cu toartă
(Pl.VII, B9464), sont omées de spirales, de fleurs plus naturalistes, de points.
Un autre canceu (Pl.VII, C2905) qui date sans doute de la mérne époque
montre une grosse fleur á longs pétales encadrée de branches feuillues.
Aujourd’hui, la production de la céramique est devenue á Vadu Crișului
une activité secondaire qui s’ajoute á la pratique de l’agriculture. Les formes
produites sont moins variées et le décor plus schématique. Dans la vie
quotidienne, la céramique a perdu son role utilitaire et l’objet a gagné un
nouveau statut, décoratif et touristique. Un art séculaire est en train de
disparaítre et la riche collection du Muzeul Etnografic al Transilvaniei en
conserve un témoignage éclatant.
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Planșa I. Tipologia ceramicii de Vadu Crișului, după T. Mózes
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Planșa a III-a
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Planșa a V-a
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Ceramica de Vadu Crișului în colecțiile MET

51

N3007

B6662

2600

2601

2602

2604

2605

Planșa a Vl-a
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Planșa a VII-a
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Planșa a IX-a
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Planșa a XI-a
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PRONAOSUL BISERICILOR DE LEMN MARAMUREȘENE:
SPAȚIUL DE AMPLASARE AL TEMEI JUDECATA DE APOI
Raluca BETEA

Oamenii s-au întrebat mereu ce se întâmplă după moarte, care este
scopul existenței noastre și soarta finală a lumii. Creștinismul a acordat proble
maticii escatologice o însemnătate deosebită: „reprezentarea sfârșitului lumii, a
venirii lui Antichrist și a Marii Judecăți au zguduit gândul și fantezia oamenilor,
în Est cât și în Vest, cu aceeași intensitate” (Milosevic, 1963: 5). în confor
mitate cu rolul său în doctrina creștină, tema Judecata de Apoi ocupă un loc
aparte în cadrul iconografiei acestei arte.
în zona Maramureșului istoric Judecata de Apoi este o reprezentare
care nu a lipsit aproape din nici o biserică de lemn românească, fiind pictată
întotdeauna în spațiul pronaosului. în cadrul studiului de față voi analiza spațiul
de amplasare al acestei teme în cadrul ansamblurilor de pictură parietală din
bisericile maramureșene, încercând să răspund la următoarea întrebare: De ce
Judecata de Apoi a fost poziționată în încăperea pronaosului?
Preponderența cu care apare tema în Maramureș a fost semnalată de
către cercetători, însă se constată lipsa de studii și de lucrări științifice dedicate
compoziției din bisericile de lemn maramureșene. în ceea ce privește justifica
rea studiului pe care îl propunem, demersul de a analiza detaliat și sistematic
acest subiect este nou. Reprezentările Judecății de Apoi din Maramureșul
istoric au fost incluse în lucrări de specialitate care au avut ca subiect general
pictura bisericilor din zonă, fiind abordate doar parțial și adiacent. Trebuie
amintit de asemenea, că literatura de specialitate românească a acordat în gene
ral o atenție restrânsă temei. în comparație cu specialiștii străini, care au fost
interesați de evoluția temei, surprinzând nașterea ei în iconografia creștină,
formele sub care se întâlnește în pictură, sculptură sau manuscrise, majoritatea
teologilor și istoricilor de artă români au analizat doar adiacent în studiile lor
acest subiect. Semnalăm o excepție de la această regulă: cercetătoarea CosminaMaria Berindei a acordat o atenție deosebită Judecății de Apoi din spațiul româ
nesc. în cadrul lucrării sale ea analizează compozițiile iconografiei escatologice
românești, descriind desfășurarea următoarelor teme: Judecata de Apoi,
Apocalipsa, Scara lui Ioan Climax și Pilda celor zecefecioare (Berindei, 2008).
în ceea ce privește limitele studiului, trebuie specificat de la început că
cercetarea de față va analiza numai reprezentările Judecății de Apoi din biseri
cile de lemn din partea sudică a vechiului comitat al Maramureșului. S-a operat
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la această restrângere spațială pentru că volumul analizei ar fi depășit în caz
contrar cadrul unui articol. Localitățile în care se află aceste monumente fac
parte în prezent din județul Maramureș.
în anul 1786, în partea sudică a comitatului Maramureșului existau 60
de biserici de lemn, din care se mai păstrează în prezent 31 (Baboș, 2004: 140143). în urma cercetărilor efectuate pe teren și a studiului bibliografic am putut
stabili că, din acest număr de edificii, în cel puțin 21 de biserici a fost pictată
Judecata de Apoi. Tema se mai păstrează în 15 biserici, la Botiza, Cuhea (azi
Bogdan Vodă), Călinești-Căieni, Borșa, Săliștea de Sus, Desești, Ieud-Deal,
Poienile Izei, Dragomirești, Oncești, Ferești, Comești, Bârsana, Rozavlea și
Șieu. Din păcate în unele monumente ea se păstrează fragmentar, datorită
stadiului avansat de degradare al construcțiilor și a decorației interioare. Toate
aceste picturi datează din secolele XVIII și XIX. Bisericile de lemn au fost
decorate cu pictură parietală anterior veacului al XVIII-lea, însă urme ale temei
Judecata de Apoi care să dateze din aceste secole nu s-au păstrat.
Din punct de vedere metodologic, cercetarea va folosi metoda icono
grafică și apelul la instrumentele folosite de istoria culturală. Imaginile
Judecății de Apoi constituie „artefacte” culturale. Este necesar să examinăm
sistemul de producție, semnificație și receptare, care de fapt conduce la crearea
acestor artefacte și din care ele își dobândesc semnificațiile. Producția unui
artefact include autorul ei, modul în care acesta este făcut cunoscut publicului,
contextul ei contemporan istoric și cultural. Sistemul de semnificații constă în
convențiile formale pe care le implică producerea unui artefact, intențiile și
mesajele care sunt transmise. Receptarea unui artefact necesită studiul modului
în care acesta a fost primit, „citit” de către contemporani și reconstrucția
impactului său istoric (Ashplant - Smyth, 2001: 6).
Se impune pentru început prezentarea coordonatelor confesionale și
culturale contemporane. La sfârșitul secolului al XVII-lea are loc cucerirea
Transilvaniei de către austrieci, iar Maramureșul va rămâne în structurile
acesteia ca și până atunci (Oțetea, 1964: 487). Sub mitropolitul Atanasie
Anghel, prin Diploma din anul 1699, s-a realizat Unirea românilor ortodocși
din Transilvania cu Biserica Romei. Datorită evenimentelor politice și militare
de la începutul veacului al XVIII-lea, în Maramureș Unirea s-a realizat mai
târziu (Bărbulescu - Deletant - Hitchins - Papacostea - Teodor, 2002: 231). La
sfîrșitul anului 1711, recent investitul episcop al Maramureșului, Serafim din
Petrova, recunoaște Unirea. Cu toate că arhiereul român n-a putut rămâne fidel
angajamentului luat față de Sfântul Scaun, datorită opozițiilor locale, gestul său
„se reține ca primul act al anevoioasei pătrunderi a ideii unirii ecleziastice în
comitatul Maramureș” (Ghitta, 2001: 156). Prin decretul din anul 1732 s-a regle
mentat situația privind împărțirea comitatelor apusene, Aradul, Maramureșul și
jumătate din Zarand trecând la Ungaria (Oțetea, 1964: 487). începând cu
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același an, bisericile ortodoxe din Sătmar și Maramureș sunt trecute sub
jurisdicția Episcopiei greco-catolice rutene de la Muncaci (Bota, 2003: 329).
Deși Maramureșul istoric se afla la granița dintre două sfere cultural-artistice,
într-o zonă de contact cu lumea catolică, „a rămas fidel concepțiilor artistice
ortodoxe de tradiție bizantină, fiind contaminat doar vag de unele influențe
occidentale” (Porumb, 2003: 93).
Pentru a putea răspunde la întrebarea enunțată trebuie să analizăm mai
întâi cine au fost inițiatorii acestor reprezentări. Tema principală pictată în
pronaosul bisericilor din Maramureș este Judecata de Apoi (Ștefanescu, 1968:
122). în foarte multe cazuri compoziția este însoțită de alte teme cu semnificație
escatologică precum Pilda celor zece fecioare și Parabola bogatului nemilostiv
și a săracului Lazăr, accentuându-se caracterul didactic și etic al acestor scene
(Pop-Bratu, 1982: 98). Se observă așadar că criteriul de alegere pare a fi legat
de intenția didactică, iar Judecății de Apoi, cunoscută pentru rolul ei morali
zator, i se acordă dezvoltarea cea mai amplă (Ștefanescu, 1968: 123). Pronaosul
bisericilor maramureșene conțin alăturat temei Judecata de Apoi o serie de
reprezentări și scene care oferă enoriașilor modele demne de urmat, personaje
sfinte care au reușit să învingă în lupta împotriva răului. în primul rând trebuie
amintită imaginea deosebit de frecventă a Maicii Domnului, care are un rol
foarte important în calitate de mijlocitoare și apărătoare a credincioșilor. în
bisericile din Desești, Ieud-Deal, Șieu, Dragomirești și Rozavlea în pandant cu
reprezentarea lui Iisus Judecător, se află imaginea Maicii Domnului. La
Călinești-Căieni ea apare sub forma unei icoane, pictată direct pe perete. în
biserica din Poienile Izei ea este inclusă în scena Buneivestiri. Alți protectori
sunt considerați a fi Sfântul Christofor, ce apare la Ieud-Deal pe canatul ușii, iar
la Comești pe peretele sudic. Pe lângă aceste imagini de sfinți protectori s-a
dorit includerea unor teme care să ofere un model demn de urmat împotriva
veșnicei amenințări a răului. în acest sens se remarcă scena Ispitirea lui Iisus
din bisericile de la Bogdan Vodă și Comești, Sfântul Gheorghe ucigând balau
rul, Sfânta Paraschiva împărțind haine săracilor, pictate tot la Comești.
Mucenița Marina, cunoscută pentru lupta sa victorioasă împotriva exponenților
răului, este redată fie separat prin portrete la Ieud-Deal și Desești sau în cadrul
unei scene, precum Sfânta Marina martelând diavolul din biserica de la
Comești. Faptul că Judecata de Apoi este asociată direct în cadrul spațiului
pronaosului cu scene cu un puternic mesaj escatologic sau cu motive care oferă
enoriașilor modele demne de urmat, este un argument care ne confirmă că
asistăm la transmiterea unui discurs teologic complex, cu asocieri multiple.
Acest discurs putea să fie elaborat numai de către reprezentanții instituției
Bisericii, în cazul acesta reprezentată prin preoții satelor. Analiza iconografică a
scenelor ne oferă noi indicii pentru stabilirea inițiatorilor acestor reprezentări.
Studierea categoriilor de păcate care sunt pedepsite prin muncile veșnice ale

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

60

Raluca Betea

Iadului, ne arată faptul că asistăm la transmiterea unei viziuni teologice, care
aparține clericilor. Pe lângă cei care au comis păcate capitale, sunt condamnate
persoanele care nu se supun regulilor Bisericii: cei „care dorm duminica”, „care
lucrează în zi de sărbătoare”, care „au mâncat dulce în zi de post” sau „femeile
care cos marțea și vinerea”. Vocația Bisericii de a lua apărarea săracilor este
evidențiată prin acuzarea bogaților și a celor lacomi.
Revenind la întrebarea inițială - Ce a determinat amplasarea Judecății
de Apoi în pronaos? - în opinia noastră poziționarea în acest spațiu are la bază
două motive importante, luate în considerare de către membrii clerului: tradiția
iconografiei bizantine și postbizantine și intenția de a-i impresiona cât mai
profund pe enoriași.
Deoarece studiul de față are ca subiect o imagine de cult, se impune în
acest moment prezentarea semnificațiilor spațiului sacru în care aceasta se află.
Clădirile religioase au atât scopuri simbolice cât și funcționale, acestea fiind
exprimate în limbajul arhitecturii. Forma unei biserici bizantine trebuie
analizată în termenii formei liturghiei, deoarece există „o relație generală între
formă și funcție“(Ousterhout, 1998: 81).
Edificiul religios bizantin constituia atât Biserica cerească, casa lui
Dumnezeu, cât și biserica pământească, deoarece așa cum afirma Patriarhul
Germanus I al Constantinopolului, în capitolul de deschidere al comentariului
său liturgic „Biserica este raiul pe pământ, unde Dumnezeul cerurilor locuiește
și se mișcă” (Fahlbusch, 1999: 509). Există două axe de creștere progresivă a
gradului de sacralitate al spațiului bisericii, și anume una verticală, de jos în sus,
iar cealaltă orizontală, de la apus la răsărit, înspre sanctuar (Walter, 1982: 192).
Activitățile cele mai sacre sunt restricționate în zona sanctuarului (Ousterhout,
1998: 94-95): încăperea sa este destinată numai membrilor clerului, care
săvârșeau pe masa altarului jertfa euharistică. In termeni teologici sanctuarul
era văzut ca și echivalentul creștin al „Sfintei sfintelor” din templul antic
evreiesc (Kazhdan, 1991: 281). Din punct de vedere funcțional naosul este zona
unde congregația se adună pentru slujbele religioase, principalul loc de închina
re (Ousterhout, 1998: 94—95), iar ca simbolistică acesta reprezintă întruparea
pământească a universului creștin (Kazhdan, 1991: 1436). Ultimul spațiu înspre
ieșire este denumit nartex sau pronaos. în biserica bizantină arhitectura este însă
numai o parte din produsul final. Deoarece arhitectura este prin natura sa
abstractă, pentru a fi adusă într-un context inteligibil o biserică bizantină era
decorată cu fresce și mozaicuri (Ousterhout, 1998: 97). Pictura murală bizantină
se adaptează arhitecturii bisericilor, decorația ei legându-se organic de elemen
tele arhitecturale (Podlacha, 1985: 58-63); împodobirea pereților nu se făcea la
întâmplare, pictorii trebuind să urmeze o anumită ordine și reguli bine stabilite
consemnate în cărțile de pictură. Această decorație era consecventă și tradițio
nală, dar de asemenea adaptabilă la circumstanțele locului, consacrării sau
funcției (Safran, 1998: 9).
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Scenele pictate pe pereții bisericilor constituie un ansamblu, desfașurându-se ca paginile unei cărți. Asemenea filelor cărții, scenele se leagă între
ele, sunt dependente unele față de celelalte. începutul acesteia se află în scenele
pictate pe cupola naosului, după care se continuă pe bolta absidei altarului, pe
pereții absidei și ai naosului, în timp ce ultimele reprezentări ale cărții le găsim
în nartex (Ștefănescu, 1973: 55). Cupola naosului, punctul cel mai înalt într-o
biserică, reprezintă cerul, „ierarhia divină”, prin redarea Pantocratorului, a
îngerilor și profeților. Bolta și pereții sanctuarului sunt dedicați Fecioarei și
liturghiei divine (Rodley, 1996: 309-310), iar pereții naosului conțin scene
cristologice. Faptul că spațiul nartexului era considerat mai puțin sacru decât
cel al naosului este evidențiat de analiza lui Henry Maguire. Studiind dispoziția
mozaicurilor din biserica grecească de la Daphni (sfârșitul secolului al XI-lea și
începutul veacului următor) istoricul observă că cu o singură excepție scenele
din viața timpurie a Fecioarei erau amplasate în nartexul și porticul bisericii, în
timp ce episoadele copilăriei lui Iisus erau poziționate în naos. S-a dorit să se
evidențieze în acest mod importanța evenimentului nașterii Domnului Iisus
Hristos, ideea potrivit căreia „nașterea Maicii Domnului este deasupra speran
ței, însă nașterea lui Hristos este deasupra naturii” (Maguire, 1996: 157).
Pronaosul sau nartexul este spațiul care precede naosul într-o biserică
ortodoxă, furnizând tranziția din exterior spre interior. Nu toate bisericile bizan
tine aveau nartex, dar prezența sa se pare că era o trăsătură comună (Kazhdan,
1991:1438-1439). Din secolul al IV-lea până în veacul al VI-lea nartexul era o
sală în formă de patrulater alungit, în care avea loc pregătirea intrărilor liturgice
în naos. De asemenea pronaosul era destinat catehumenilor și penitenților,
cărora li se interzicea participarea la taina Euharistiei. în cazul catehumenilor,
„a celor chemați”, li se îngăduia „să asiste la liturghii în vederea pregătirii
pentru botezul lui Christos” (Ștefănescu, 1973: 55). După secolul al IX-lea
nartexul a devenit proporțional mai redus în mărime, dar numărul funcțiilor sale
- inclusiv botezul și comemorarea morților - au crescut. Pereții interiori ai
nartexului erau decorați cu un program iconografic special, care adeseori accen
tua funcția funerară a acestui spațiu (Kazhdan, 1991:1438-1439). Cu timpul
destinația nartexului ca loc pentru penitenți și catehumeni a dispărut, pronaosul
devenind locul rezervat femeilor. în marile biserici bizantine, femeile aveau la
dispoziția lor gineceul, care reprezentau galerii înălțate de-a lungul pereților
nartexului, însă în bisericile lipsite de gineceu, femeile stau în pronaos
(Ștefănescu, 1973: 54). în bisericile de lemn maramureșene pronaosul este
denumit de către localnici „biserica femeilor” (Pop-Bratu, 1982: 47), deoarece
din acest spațiu ele asistă la slujbă.
în erminia lui Dionisie din Fuma, se specifică că în cazul în care
pronaosul prezintă două cupole, acestea să fie decorate cu imaginea lui Iisus
însoțit de cetele îngerești și cu reprezentarea Fecioarei cu Pruncul alături de
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prooroci. Se recomandă ca pe bolți să fie pictați o parte din mucenicii de peste
ani, iar pe pereți Acatistul Maicii Domnului și cele șapte sinoade ecumenice.
Printre reprezentările redate în acest spațiu se mai numără Arborele lui lesei,
unele scene din Vechiul Testament precum Izgonirea din Rai, anumite pilde și
Scara lui Ioan Climax. Registrul inferior al pereților cuprinde de obicei
reprezentările sfinților și a melozilor (Dionisie din Fuma, 1979: 252-254).
Dionisie din Fuma descrie modul cum ar trebui redată scena Judecata de Apoi,
dar nu menționează unde ar trebui plasată. în trei dintre versiunile românești ale
erminiilor se specifică ca această scenă să fie redată în a doua turlă a nartexului
(Grecu, 1924: 52-69, Grecu, 1936: 25-35).
în comparație cu marile biserici de zid din lumea bizantină, bisericile de
lemn au dimensiuni mult mai reduse. Deoarece nu dispuneau de un spațiu
amplu de desfășurare, programul iconografic al acestora prezintă anumite parti
cularități: „situația se simplifică și se complică deopotrivă. Se simplifică din
perspectiva suprafețelor, care sunt de dimensiuni reduse, însă se complică
datorită faptului că se cere o selecție tematică, limitarea la un scenariu care nu
poate face abstracție de nevoile serviciului liturgic” (Chiriac, 1999: 27).
Ansamblurile de pictură parietală din pronaosul bisericilor maramureșene
cuprind unele scene pe care zugravii nu le-au putut picta în naos. întâlnim scene
precum Bunavestire, Adorarea magilor și a păstorilor, Fuga în Egipt, minunile
săvârșite de Hristos, Samarineanca la fântână, Vindecarea orbului, Ispitirea lui
Iisus, praznicul Intrarea Domnului în Ierusalim și scene care înfățișează
momente de după învierea Domnului, precum Necredința lui Torna,
Mironosițele la mormânt și Iisus se arată Magdalenei. S-a recurs la o selecție a
scenelor care vor fi redate, spațiul restrâns nepermițând să se înfățișeze toate
imaginile recomandate de tratatele de iconografie ale epocii. în Maramureș
întâlnim scene din Vechiul Testament, precum Proorocul Ilie hrănit de corb,
înălțarea proorocului Ilie (Pop-Bratu, 1982: 54), Isaac îl binecuvântează pe
Iacov, Judita și Holofern, Dávid omoară pe Goliath, Moartea lui Absalon
(Ștefănescu, 1968: 112). învățătura lui Iisus este reprezentată prin Pilda
bogatului căruia i-a rodit țarina și Pilda fiului risipitor. De asemenea sunt
prezente portretele mucenițelor și sfintelor, precum Varvara, Iuliana, Marina,
Sofia, Elena, Paraschiva, dar și scene din Acatistul Sfântului Nicolae, sau
episoade din viața Sfântului Dimitrie. în pronaosul bisericilor de lemn din
Maramureș lipsesc imnurile închinate Măriei și sinoadele ecumenice, iar tema
Adormirea Maicii Domnului este înfățișată rareori. Zugravii maramureșeni nu
au pictat nici portrete de ctitori sau frize ctitoricești (Ștefănescu, 1968:122-123).
Amplasarea Judecății de Apoi în spațiul cel mai apropiat de intrarea sau
ieșirea credincioșilor din biserică are o îndelungată tradiție în iconografia crești
nă, scena fiind redată frecvent în naos sau nartex pe peretele vestic sau uneori în
exonartex. Tema Judecata de Apoi a fost reprezentată în mod obișnuit, atât în
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bisericile bizantine cât și în cele din vestul Europei, pe peretele de vest, pe
partea unde soarele apune. Marea majoritate a Judecății de Apoi occidentale
decorează peretele de vest. în spațiul Bisericii Răsăritene, câteva exemple în
ordinea lor cronologică relevă aceași tradiție. Prima redare a Judecății de Apoi
care s-a păstrat în arta bizantină este fresca din biserica Sfântul Ștefan din
Kastoria, datând probabil din secolul al IX-lea. Tema este poziționată deasupra
intrării nartexului, fiind păstrată însă doar parțial (Brenk, 1966: 80-82). Aceeași
compoziție se află pe peretele vestic a naosului din biserica din Torcello
(secolul XII). Scenele Judecății de Apoi se află în cadrul mănăstirii Gracanica
în nartex, pe partea vestică, datată în secolul XIV (Christe, 2001: 21^44,
Kirschbaum, 1972, 520). La biserica Sfântul Dumitru din Mistra, programul
iconografic este pictat în mai multe faze începând cu sfârșitul secolului al XIIIlea până în prima pătrime a secolului al XIV-lea. Judecata de Apoi ocupă bolta
nartexului și registrul superior al pereților (Rodley, 1996: 309). Aceeași
amplasare, în spațiul nartexului, o întâlnim și în biserica Sfântul Gherorghe din
Kalyvia-tou-Kouvara, pictată în secolul XVIII (Gări des, 1985: 49-50).
în ceea ce privește spațiul românesc observăm aceeași tradiție. în cadrul
ansamblului mural al bisericii din Leșnic, peretele vestic al naosului este
dedicat în întregime temei Judecata de Apoi (Drăguț, 1970, 27-29). Din veacul
al XIV-lea s-au mai păstrat câteva fragmente ale Judecății de Apoi în pronaosul
bisericii domnești de la Curtea de Argeș (Drăguț - Florea - Grigorescu Mihalache, 1976: 16). Tema cunoaște o redare deosebită de-a lungul secolului
al XVI-lea, în cadrul picturii exterioare a bisericilor din nordul Moldovei.
Judecata de Apoi apare pentru prima dată în acest spațiu în cadrul ctitoriilor
domnești din veacul al XVI-lea la mănăstirea Probota, ocupând bolta și întreaga
suprafață a peretelui estic al exonartexului (Sinigalia, 2007: 17). Aceeași
amplasare se găsește și la bisericile din Humor, Moldoviția și Sucevița (Henry,
1984: 245, Drăguț, 1982: 28-30). La Râșca, Arbore și Voroneț tema cunoaște o
amplasare deosebită, fiind pictată în exterior, fie pe peretele sudic, unde se află
intrarea, sau pe cel vestic (Henry, 1984: 221). Prezența compoziției Judecății de
Apoi în exterior, în plină lumină, vizibilă în cele mai multe cazuri în momentul
intrării în biserică are scopul de a se impune cu o forță impresionantă privirii
credincioșilor (Henry, 1984: 224), observându-se totodată poziționarea sa cât
mai departe de sanctuar, zona cea mai sacră a edificiului bisericii. Judecata de
Apoi din biserica mare a ansamblului monahal din Hurez (1693-1694) este
redată într-o dezvoltare monumentală, pe peretele de est al pridvorului (Drăguț,
1971: 25). în spațiul Transilvaniei, al Partiumului și al Banatului tema este
prezentă atât în bisericile de zid cât și în cele de lemn. Se constată însă anumite
diferențieri în ceea ce privește poziționarea sa. Majoritatea bisericilor de zid din
zona sudică a Transilvaniei prezintă Judecata de Apoi pe peretele estic al
pridvorului, foarte rar pe fațada sudică sau în nartex. Se constată astfel influența
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artei de la sudul Carpaților, unde amplasarea temei în pridvor este tipică
(Porumb, 1998: 197). în cazul bisericilor de lemn, Judecata de Apoi este pictată
aproape întotdeauna în pronaos. Singura excepție pe care am semnalat-o până
în prezent este biserica din Boianu Mare (județul Bihor), unde Judecata de Apoi
este pictată în naos (Godea, 1996: 93).
Așadar inițiatorii picturilor din bisericile maramureșene au urmat
tradiția iconografică bizantină și postbizantină și au amplasat tema Judecății de
Apoi în partea vestică a bisericii, în spațiul pronaosului. Modul de repartizare a
compoziției pe pereții pronaosului nu este identic în toate monumentele reli
gioase maramureșene. în unele cazuri ea ocupă întreg peretele de est, alteori cel
vestic, uneori se întinde și pe cei de sud și nord, sau în unele cazuri se
desfășoară pe toți pereții încăperii pronaosului. Reprezentările Judecății de
Apoi din arta bizantină și postbizantină se desfășoară în general pe verticală. în
Maramureș ampla compoziție a Judecății de Apoi a putut fi redată pe un singur
perete doar în bisericile din Borșa și Cuhea, datorită dimensiunilor mari ale
acestor edificii. însă în celelalte reprezentări maramureșene nu a fost posibilă
desfășurarea mai multor registre pe verticală, deoarece pereții acestor biserici
de lemn sunt foarte scunzi. De aceea s-a optat pentru reducerea numărului
registrelor, dar extinderea lor pe pereții alăturați, creându-se astfel o accentuată
dezvoltare a compoziției pe orizontală. Din descrierea iconografică făcută
pentru fiecare biserică în parte, am observat că există aceea ordonare stabilită a
motivelor, după care într-un mod asemănător se compun toate reprezentările
Judecății de Apoi. Tema se construiește pe o axă mediană, în punctul cel mai
înalt se găsește figura lui Iisus Hristos, iar Raiul și Iadul, la dreapta și la stânga
Judecătorului, sunt poziționate vizavi, în mod antitetic (Grötecke, 1997: 2).
Compoziția Judecata de Apoi din Maramureș conține principalele motive ale
redacțiunii bizantine și postbizatine. Iisus Judecător este în toate cazurile
punctul central al compoziției, de la care se desfășoară înspre partea inferioară
scena. în majoritatea bisericilor maramureșene, precum Bogdan Vodă,
Dragomirești, Comești, Ieud-Deal, Poienile Izei, Săliștea de Sus, Oncești, Șieu
și Rozavlea, desfășurarea Judecății de Apoi pornește de pe peretele vestic, unde
este pictat Iisus. La Borșa, Călinești-Căieni și Desești centrul temei se află pe
peretele estic, iar doar în cazul bisericii din Ferești acesta este poziționat pe
partea sudică a pronaosului. Judecătorul este flancat de Maica Domnului și
Sfântul Ioan Botezătorul care mijlocesc pentru omenire în fața Sa, formând
scena Deeisis. Iisus este asistat la judecată de apostoli și de îngeri care formea
ză tribunalul ceresc. în registrul inferior se află în unele biserici imaginea
Etimasiei: tronul gol, pe care se află Biblia, iar împrejur instrumentele
patimilor. Tot în această zonă este redată în foarte multe cazuri cântărirea
sufletelor {Psyhostasiaț. JAtq loc adunarea celor aleși, redați în partea dreaptă a
lui Iisus, împărțiți în diferite grupuri: împărați, împărătese, episcopi, patriarhi,
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mucenițe, mucenici, preoți. Reprezentarea Raiului este poziționată întotdeauna
la dreapta judecătorului: în mijlocul grădinii paradisiace se află cei trei
patriarhi cu sufletele aleșilor în brațe. Unele compoziții maramureșene conțin
diverse scene, precum Vămile Văzduhului, „Cele patru vânturi”, învierea
morților și reprezentarea popoarelor care, conduse de Moise, se îndreaptă spre
scaunul de judecată. în stânga lui Hristos se desfășoară fadul veșnic. în acest
loc este pictat râul de foc, iar damnații, torturați de către diavoli, își primesc
pedeapsa în mod personal, în funcție de păcatul săvârșit.
O biserică ortodoxă ca un tot simbolizează eterna concepție divină
asupra lumii, astfel încât între Paradis spre est și Judecata de Apoi spre vest,
centrul bisericii oferă o platformă deschisă pentru acțiunea cultică pe care
iconostasul o exprimă din punct de vedere teologic. Simbolismul misterului
liturgic este în centru (Fahlbusch, 1999: 509). în opinia noastră prezența multor
personaje nesfinte, malefice, dar și a unor elemente laice în cadrul compoziției
Judecății de Apoi, a determinat poziționarea temei în spațiul care se situează cel
mai departe de masa altarului. S-a observat că în bisericile maramureșene Raiul
cunoaște o desfășurare mult mai redusă în comparație cu ampla dezvoltare a
Iadului. Locul muncilor veșnice este înfățișat într-o manieră complexă. Pictorii
au încercat să zugrăvească în Iad reprezentări cât mai relevante, care să trans
mită un mesaj direct și pătrunzător, impresionând în primul rând prin redarea
diversificată a imaginilor fantastice ale monștrilor, diavolilor și a morții. în
unele biserici Iadul este populat de însuși Satana și de monstrul Leviathan. O
reprezentare originală este includerea morții în scena Iadului, deși erminiile și
caietele de modele nu prevăd acest lucru. Mortea apare frecvent în pictura
maramureșeană, în cadrul a nouă reprezentări ale compoziției Judecata de
Apoi. în toate imaginile păstrate, moartea este pictată într-o manieră
supradimensionată în comparație cu celelalte personaje, dorindu-se să se scoată
în evidență rolul și puterea sa. Rolul amplei desfășurări a Iadului era acela de ai atenționa pe oameni că spațiul caznelor veșnice este un loc terifiant, destinat
celor care s-au îndepărtat de la calea Domnului, care nu respectă preceptele
creștine. Datorită acestui fapt, Raiul nu trebuia să fie pictat într-o manieră
edificatoare, fiind suficientă o formă simplificată a acestuia.
Compozițiile din Maramureș includ și alte elemente profane. Lumea
Iadului maramureșean este mult mai bogat populată decât prevăd descrierile
tratatelor de iconografie: întâlnim reprezentări inedite, precum Foamea și
Ciuma. S-a recurs la includerea acestor imagini deoarece momentele de
foamete și epidemiile de ciumă au devastat frecvent regiunea Maramureșului,
conducând la pierderea multor vieți. Printre cele mai importate elemente laice
pe care pictorii le-au inserat în cadrul scenelor Iadului se numără aspecte ale
vieții sociale specifice lumii rurale. în ampla dezvoltare a Iadului, se observă
includerea unei varietăți impresionante de damnați, în care se evidențiază
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reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale: meșteșugari precum morarul,
crâșmarul, fierarul, țesătorul sau cizmarul, funcționarii prin imaginea primaru
lui, judelui, comitelui precum și țăranii, dascălii sau preoții. Pictarea acestora
demonstrează o constantă a discursului teologic: egalitatea în fața judecății
finale, unde nu se va ține cont de statutul social ci toți vor trebui să dea seamă
de faptele pe care le-au făcut. în aproape toate ansamblurile parietale maramu
reșene se află reprezentarea neamurilor conduse de Moise, care se îndreaptă
spre tronul de judecată. Pe lângă evrei sunt pictați turcii, tătarii, „nemții”,
„francii”, armenii, „arapii” și țiganii, alteritatea acestor popoare fiind subliniată
în special prin vestimentație și elementele fizionomice.
Peter Bürke afirma că deși textele oferă importante puncte de reper,
imaginile însele sunt cel mai bun ghid spre puterea reprezentărilor vizuale din
viața religioasă și politică a culturilor trecute (Bürke, 2001: 13). Imaginile
aveau menirea să înfățișeze într-un mod expresiv predicile preoților adresate
comunității, să facă cuvântul și mai accesibil prin intermediul vizualului.
Reprezentările vizuale ale Judecății de Apoi au jucat un rol deosebit de
important în transmiterea și receptarea mesajelor discursului religios.
Prin intermediul imaginilor Judecății de Apoi Biserica dorea transmi
terea unor mesaje didactice. Li se prezenta credincioșilor învățătura Noului
Testament, potrivit căreia a doua venire a lui Hristos se poate produce oricând:
creștinii ar trebui să trăiască într-o așteptare zilnică tocmai pentru că data când
va avea loc Judecata finală nu poate fi cunoscută. Unul dintre scopurile redării
ample a temei este acela de a le insufla enoriașilor sentimente cât mai puternice
de neliniște sufletească și frică, de a-i determina să trăiască conștient cu gândul
la Judecata de Apoi. Reprezentarea compoziției are și rolul unui „Memento
Mori”, cu scopul de a le aminti oamenilor nestatornicia și efemeritatea vieții ca
și iminența și veșnicia morții. Prezența Judecății de Apoi alături de teme
auxiliare, cu semnificație escatologică, accentuează semnificația funerară a
acestui spațiu (Pop-Bratu, 1982: 18). Atanasie Popa observând faptul că
Judecata de Apoi este prezentă mereu în pronaosul bisericilor de lemn, a
încercat să explice acest fenomen prin următoarele cuvinte: „dacă altarul nu are
un caracter didactic ci mai mult sacerdotal, naosul este școala vieții active
creștinești, iar tinda femeilor este școala credinții în viața viitoare” (Popa,
1932-1938:143).
S-ar putea face o analogie cu crucile irlandeze despre care Bemard
McGinn afirma că au rolul „să aducă Judecata de Apoi din viitor în prezent,
adică să redea într-o formă vizuală ceea ce am numit iminența psihologică a
sfârșitului”( McGinn, 1999: 94-95).
Pronaosul reprezintă ultimul spațiu liturgic traversat de credincioși
înspre ieșirea din biserică. Putem să recurgem la un simplu exercițiu de
imaginație: scenele Judecății de Apoi erau ultimele imagini pe care enoriașii le
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vedeau când părăseau biserica, li se impregnau cel mai bine în minte și
produceau impactul dorit.
Reprezentarea Iadului veșnic, transmisă prin intermediul picturii într-o
modalitate directă și foarte expresivă, a marcat profund sesibilitățile lumii
rurale, insuflând sentimente de angoasă și frică. Probabil „nimic nu a influențat
atât de mult mentalitatea populară decât înfricoșătoarele imagini ale Judecății
de Apor (Ofrim, 2001: 74). Impactul imaginilor Judecății finale a fost major:
reprezentările de pe pereții bisericilor de lemn au fost descrise în texte populare,
legende și povești. Oferim spre exemplificare următoarele două texte. O
legendă românească conține următoarea descriere a Iadului: „Văzui balauri
căscând/Și din gură foc vărsând/Curgând ca n râu întins/In flacără și
nestins;/Și-n frunte-i un drac ședea/Cu Iuda-n brațe și-ardea” (Marian, 2008:
345), iar într-un cântec la om mort se specifică: „...și iadul deșchisă gura sa ca
u[n] leu flămând și zbierând și păcatele noastre aducând înaintea noastră
vrăjmașii oamenilor, dracii” (Dumitran, 2006: 277).
Așadar poziționarea temei Judecății de Apoi în spațiul pronaosului nu a
fost întâmplătoare. Preoții satelor maramureșene, inițiatorii programului
iconografic, au urmat canoanele tradiției bizantine și postbizantine, amplasând
compoziția în partea vestică a bisericii, în spațiul cel mai îndepărtat de sanctuar,
unde o temă încărcată cu atât de multe elemente laice trebuia să își aibă locul,
însă această poziționare le-a oferit preoților și ocazia de a transmite mesajele
didactice și etice ale Judecății de Apoi într-o manieră extrem de eficientă.
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The Narthex of the Wooden Churches from Maramureș:
The Localization of the Last Judgment Theme
Abstract

In the southem part of Maramureș County, the Last Judgment theme is a
representation that finds its place in almost every Románián wooden church,
being always located on the walls of the narthex. This interesting type of visual
composition and localization is still found in fifteen wooden churches, more
specifically in the churches from: Botiza, Cuhea (today Bogdan Vodă), CălineștiCăieni, Borșa, Săliștea de Sus, Desești, Ieud-Deal, Poienile Izei, Dragomirești,
Oncești, Ferești, Comești, Bârsana, Rozavlea and Șieu. Chronologically all these
representations date back to the 18* and 19* centuries.
My objective is to fmd out why the Last Judgment has always been
painted, in all of these churches, in the narthex space. In this respect, I’m
leaving from the assumption that this localization is by no means aleatory. It is
clear that the priests, they being those who have initiated this iconographic
program, have followed the praxis of Byzantine and Post Byzantine tradition,
placing these compositions, füled with secular scenes, on the western part of
the churches, as far away as possible from the sanctuary. This manner of
localization would have offered the priests a chance to transmit in an efficient
manner the ethical message linked with the Last Judgment scenes.
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Fig. 1. Pronaosul bisericii din Borșa,
peretele estic Caieni,

Fig. 3. Pronaosul bisericii din Desești,
peretele sudic

Fig. 5. Pronaosul bisericii din Rozavlea,
peretele sudic

Fig. 2. Pronaosul bisericii din Călinești
peretele estic

Fig. 4. Pronaosul bisericii din
Bogdan Vodă, peretele vestic

Fig- 6. Pronaosul bisericii din Șieu,
peretele de sud
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LOCUL ICONOGRAFIEI ESCHATOLOGICE ÎN PICTURA
BISERICILOR. DE LA IMPERATIVUL ERMINIILOR
LA OPȚIUNEA PICTORILOR
Cosmina-Maria BERINDEI

Temele eschatologice își găsesc un loc însemnat în iconografia
românească, cu toate că subiectul este delicat, dacă ne gândim, coborând
departe în timp, la aversiunea și controversele pe care le-a generat textul
eschatologic din Biblie, neglijat multă vreme de canon. Textului sacru creștin i
s-a adăugat Apocalipsa lui Ioan Teologul abia în anul 419 (Kembach, 1995:
82), în urma Conciliului de la Cartagina. Acest text, care vorbește despre
sfârșitul istoriei și al umanității, despre Parusia și despre Judecata de Apoi, dar
și despre postexistență într-o lume spiritualizată, a fost ultimul inclus în Biblie.
Pe de altă parte, iconografia eschatologică este un subiect delicat, deoarece
implică prezența Celui Rău (a Diavolului, a Dracului, a lui Nefârtate), iar
suportul pe care sunt reprezentate aceste scene, a fost, nu de puține ori, peretele
bisericii, spațiu de securitate pentru credincioși, atât în raport cu existența
cotidiană, cât și în raport cu destinul postum. Iconografia pe teme eschatologice
va fi reprezentat și odinioară, la fel ca astăzi, punctul cel mai important de
atracție și de uimire din întregul program iconografic al bisericilor. în fața
acestor reprezentări locuitorul satului de odinioară va fi trăit uneori, la fel ca
turistul de astăzi, sentimente de teamă și speranță, iar alteori contemplarea
acestor imagini i-a îngăduit un exercițiu de exorcizare.
Este un lucru recunoscut că iconografia religioasă trebuia să se supună
unor norme precise privind locul destinat pictării anumitor scene, precum și
modul lor de realizare. Deoarece în Biserica Răsăritului a apărut de timpuriu
obiceiul de a împodobi pereții cu pictură, aceasta a devenit, în timp, o artă cu
program, la fel cum se întâmplă, de altfel, cu orice artă religioasă. Pentru a oferi
zugravilor un ghid în privința realizării picturii s-au instituit niște reguli, în
urma unor dezbateri ocazionate de sinoadele ecumenice. Normele erau cuprinse
în erminii, veritabile manuale prin care pictorilor le erau indicate temele care
trebuiau incluse în programul iconografic al bisericii, precum și locul unde
acestea trebuiau așezate. Uneori, aceste manuale de pictură conțineau chiar și
indicații de detaliu, referitoare la fizionomia sau la costumul fiecărui personaj,
alteori lăsau pictorului posibilitatea de a stabili singur aceste detalii. Erminiile
nu erau niște scrieri canonice, de la care pictorilor să li se interzică cea mai
mică abatere. Ele păstrau tradiția canonică de pictură bisericească (Grecu,
1939-1941: 514), fără a constitui, totuși, niște șabloane care așteptau să fie
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umplute cu culoare, îngrădind, în totalitate, talentul zugravilor. Fiind scrieri
neoficiale, manuscrisele cuprinzând erminiile erau compilate și prelucrate de
către pictorii de biserici, fiind diferite între ele, dar păstrând, de fiecare dată,
modelele acceptate de către autoritățile de cult, unele considerate ca fiind de
origine divină.
învățătura despre felul în care se cuvenea să fie pictate bisericile s-a
transmis, multă vreme, pe cale orală, apoi a început să fie transcrisă. Erminiile
cristalizează tradiția ce s-a format în pictura bizantină și care a supraviețuit
Căderii Constantinopolului sub turci în 1453. Având o largă circulație, prin
intermediul pictorilor care n-ar fi putut lucra în lipsa acestor modele, erminiile
au asigurat unitatea și stabilitatea ansamblurilor de pictură în întregul Orient
ortodox.
Erminiile bizantine au intrat în atenția specialiștilor începând din 1839
(Grecu, 1932: 3), când M. Didron și Paul Durând au inițiat o cercetare a
mănăstirilor de la muntele Athos. Cu această ocazie au descoperit un manuscris
din care călugărul Ioasaf, care picta în pridvorul mănăstirii Esfigmenu, a
mărturisit că își ia învățătură (Grecu, 1932: 6). O copie a manuscrisului le va
parveni în 1840, iar în 1845 vor publica, în traducere franceză, acest Manuel
d'Iconographie chrétienne greque et latine (Grecu, 1924: 6), primit cu mult
interes de către cercetători și considerat un act de mare importanță în cunoaște
rea culturii bizantine. în precuvântarea adresată pictorilor există o informație
privitoare la autorul acesteia. El este „cel dintre pictori prea umilitul ieromonah
Dionisie din Fuma“ (Grecu, 1939-1941: 502). Această versiune a erminiilor,
din perioada 1729-1733, a devenit celebră, fiind tradusă în numeroase limbi.
Cu siguranță, manualul de pictură al lui Dionisie din Fuma a fost precedată de
multe alte manuscrise (Grecu, 1939-1941: 511). Unele dintre acestea au fost
traduse în limbile popoarelor ortodoxe din Răsărit mult înainte ca Occidentul să
le fi descoperit. Nu de puține ori, traducerile acestui ghid de pictură au primit
influențe locale sau din folclorul popoarelor respective. Deoarece ne interesează
în mod special spațiul românesc, în continuare vom oferi câteva date privitoare
la vechimea manuscriselor românești conținând erminii bizantine. Dintre cele
opt erminii cunoscute în manuscrise românești, cea mai veche este din 1740,
însă conține puține indicații scrise, fiind mai degrabă o carte de pictură biseri
cească ilustrată. Un alt manuscris cuprinzând o erminie bizantină, datat în mod
sigur în 1775 (Grecu, 1932: 8), este mai prețios și mai complet, iar cel care pare
să fie în cea mai mare măsură fidel manualului de pictură atribuit lui Dionisie
din Fuma a fost terminat de tradus în anul 1805, la Mănăstirea Căldărușani
(Grecu, 1931: 52). Prima editare a Erminiei de la Athos în traducere româneas
că s-a realizat în anul 1979 la Editura Meridiane.
Această erminie începe prin a oferi câteva informații tehnice privind
meșteșugul zugrăvirii de biserici, pentru ca apoi să descrie, în detaliu, fiecare
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scenă iconografică. Spre sfârșit oferă un model de program iconografic,
sugerând tema ce ar trebui pictată în fiecare spațiu disponibil din interiorul
bisericii. Scenele iconografiei eschatologice la care se referă Dionisie din Fuma
au în vedere atât eschatologia individuală, cât și eschatologia universului.
Acestea sunt, în ordinea în care apar în erminie, următoarele: Moartea lui Moise,
Pilda celor zece fecioare, Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr,
Apocalipsa, A Doua Venire a lui Hristos, Judecata de Apoi, Viața monahului
adevărat, Scara lui Ioan Climax, Moartea celui drept și Moartea păcătosului.
Temele eschatolgice nu sunt deloc neglijate în descrieri, însă există
puține informații concrete pe care Dionisie din Fuma le oferă în programul
iconografic pe care îl propune în ceea ce privește locul în care acestea pot fi
pictate. Astfel, în interiorul bisericii propune zugrăvirea temei Deisis, care se
află în directă legătură cu Judecata de Apoi și care prezintă pe Iisus, având de o
parte și de alta, pe Fecioara Maria și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Iisus, apare în
calitatea sa de drept judecător, însă scena Deisis, în această formulă, nu mai are
aceeași intensitate ca și atunci când este reprezentată în contextul Judecății de
Apoi, unde apar accesoriile iadului, balanța sufletului, râul de foc și monstrul
Leviathan, în opoziție cu raiul, care inspiră dă impresia de liniște și siguranță. In
interiorul bisericii nu sunt propuse astfel de scene înfricoșătoare. în pronaos, în
partea stângă, pot fi înfățișate pilde și „scara ce mântuie sufletele și urcă spre
cer“ (Dionisie, 1979: 254), temă cu accentuat conținut moralizator teologal,
elaborată în mediul monastic al muntelui Sinai, care ilustrează treptele virtuții
în drumul spre mântuire.
Scena care se bucură de cea mai amplă descriere, comparată cu toate
celelalte scene descrise în această erminie este Apocalipsa. Atenția specială
acordată acestui subiect se datorează, cu siguranță, dorinței pictorului de a oferi
suficiente detalii celor care se încumetau să picteze o scenă inspirată dintr-un
text alegoric, extrem de subtil. Astfel, aproape pentru fiecare capitol al textului
eschatologic biblic se propune un model de reprezentare. în programul icono
grafic se propune ca Apocalipsa să fie pictată pe pereții trapezei, spațiu din
mănăstire destinat pentru servirea mesei. Nici Apocalipsa, nici Judecata de
Apoi nu își găsesc, conform programului propus de Dionisie din Fuma, loc de
reprezentare în interiorul bisericii. Spațiul securizant, salutar, biserica nu putea
să conțină, pe pereții interiori, o imagine atât de înfricoșătoare: cei care au intrat
în biserică au ales calea dreaptă și se numără printre aleși. în interiorul bisericii
trebuiau să găsească încredere, speranță, mântuire.
Nu de puține ori realitatea iconografică românească demonstrează că
respectarea erminiilor de pictură bizantină a fost relativă. în privința progra
mului iconografic am putut să constatăm unele diferențe majore. Astfel, în
bisericile din Maramureș, în pronaos, pe partea interioară a peretelui vestic,
prelungindu-se și pe pereții de sud și nord, iar alteori pe peretele estic, cu
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prelungire pe cei de nord și sud, este aproape nelipsită reprezentarea Judecății
de Apoi. Am identificat-o la Desești, Ieud-Deal, Poienile Izei, Dragomirești1,
Șurdești, Rogoz, Călinești (biserica din Căieni), Ferești, Comești, Rozavlea,
Cuhea (astăzi Bogdan-Vodă), dar tema apare fragmentar, datorită deteriorării în
timp, și în bisericile altor sate maramureșene. De asemenea, poate fi găsită în
pronaosul altor biserici, precum unele din actualele județe Alba, Bihor, Arad. O
constatare superficială ar fi aceea că zugrăvirea acestei teme în pronaos se
datorează arhitecturii acestor biserici de lemn, care neavând pridvor, loc rezer
vat, de pildă, în mănăstirile din Oltenia Judecății de Apoi, s-a ales pronaosul
pentru reprezentarea ei. Dacă numai acesta ar fi fost motivul, mult mai firesc ni
se pare să se fi renunțat la această temă. Dacă n-a fost așa ci, dimpotrivă
reprezentarea ei în pronaos, a cunoscut o largă răspândire, motivația trebuie să
fi fost mai complexă: în tradiția bisericii se știe că pronaosul era spațiul destinat
păcătoșilor sau celor care nu primiseră încă botezul. Prin imaginea înfricoșată a
Judecății de Apoi li se sugera acestora că nimeni nu se poate sustrage acestui
moment și că locul pe care fiecare îl va primi pe cealaltă lume diferă în funcție
de virtuțile sau viciile care, așezate pe balanța sufletului, o vor înclina într-o
parte sau în cealaltă. Imaginea era văzută în momentul părăsirii bisericii, așa
încât credincioșii trebuia să ia aminte, intrând în lume, la fiecare faptă pe care o
vor săvârși,
niciuna trecând neobservată.
A
A
In bisericile de lemn din Țara Crișurilor scena reprezentând Judecata
de Apoi se afla, de asemenea, în tindă. Lângă aceste biserici de lemn se
desfășurau, în vechime, procesele de judecată, la care participa, de obicei, și
preotul (Godea, 1996: 117-122). Locul destinat săvârșirii pedepselor era perindele, din care se ieșea direct în tindă. Acest spațiu funcționa ca o închisoare, în
care cei vinovați trebuiau să stea un anumit număr de zile, uneori puși în
genunchi sau într-un jug de perinde. Pedeapsa era una care avea un accentuat
caracter moralizator și nu era atât o pedeapsă fizică: aceasta consta în expune
rea vinovatului în perinde, de unde era văzut de către toți oamenii din sat care
veneau la biserică. Miza acestei pedepse era aceea de a-1 îndrepta pe făptaș de
la faptele rele. Pe lângă sancționarea de ordin psihic provocată de faptul că era
văzut de către toți sătenii veniți la biserică, vinovatului i se propunea și un alt
exercițiu: din închisoarea sa, acesta putea contempla imaginile înfricoșătoare ce
făceau parte din compoziția Judecății de Apoi. I se amintea astfel care sunt
păcatele și ce pedeapsă va primi fiecare păcătos în Lumea de Dincolo pentru
faptele săvârșite. Inventarul de păcate și de pedepse inclus în aceste picturi era
unul foarte bogat și el reflecta, cu fidelitate, condițiile social-istorice și orizontul
mentalitar al vremurilor în care au fost realizate. Oferim în continuare o sinteză1
1 Din 1936 biserica se află în Muzeul Satului din București.

Multe dintre aceste biserici de lemn, fiind construite dintr-un material perisabil, au dispărut în
timp. Pentru unele dintre ele avem mărturii în acest sens.
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a inventarului păcatelor cuprins în picturi aparținând unor biserici pe lemn din
Țara Crișurilor. Categoriile principale de păcătoși erau cei care fură sau înșeală,
între aceștia apare hoțul, morarul și cârciumarul, dar și cei care fac lege
nedreaptă sau judecă strâmb. între păcătoși apare, întotdeauna, femeia păcă
toasă în diferite ipostaze: cea care a săvârșit păcatul adulterului, cea care „strică
pruncii“, sau cea care, apelând la magie, ia mana câmpului sau a laptelui. între
păcătoși se mai găsea și fumătorul sau bețivul (Godea, 1972: 37).
Discutând despre conformarea iconografiei eschatologice românești cu
indicațiile cuprinse în erminii, este necesar să ne referim și la pictura de pe ușa
bisericii. Pe partea interioară a acesteia, Dionisie din Fuma sugerează să fie
pictați arhanghelii Mihail și Gavril: primul în partea dreaptă, având în mână o
sabie și ținând un pergament cu inscripția: „«Căpetenie a oștirilor Domnului
sunt; purtând sabia, pe cei care intră aici cu frică îi apăr și îi păzesc; iar pe cei
care vin cu sufletele necurate cu sabia aceasta îi tai». La stânga, Gavril ține un
sul și scrie cu o pană slovele acestea: «Ținând în mână o pană care degrabă
scrie, cetele celor care vin le prenumăr; pe cei ce îndură îi păzesc, iar de nu,
repede nimicesc»“ (Dionisie, 1979: 252).
între această sugestie de manual iconografic și programul iconografic al
bisericilor românești există deosebiri semnificative. Astfel, la biserica din
Cuhea (Bogdan-Vodă) și la cea din Botiza se află, pe ușa interioară, în locul
celor doi arhangheli pe care Dionisie din Fuma sugerează pictorului să-i
reprezinte în acest loc, Moartea cu coasa. Dacă arhanghelii Mihail și Gavril au
o conotație eschatologică, aceștia amintind de moarte într-un mod mult mai
discret și sugerând, prin pergamentele desfășurate, posibilitatea salvării prin
credință și supunere, figura Morții accentuează tensiunea pe care scena
Judecății de Apoi, reprezentată, de cele mai multe ori, pe peretele de apus al
pronaosului, o creează. Ușa bisericii separă, în chip simbolic, viața aceasta de
viața viitoare, spre care trecerea se face prin moarte, dar separă și lumea
drepților de cea a păcătoșilor.
Dacă am consemnat până acum o diferență semnificativă față de
erminii, în ceea ce privește reprezentarea arhanghelilor pe ușa de intrare, în
continuare ne vom ocupa câteva reprezentări care se apropie de indicațiile date
de acestea. La biserica din Oncești3, pe una dintre ușile diaconești este
reprezentat arhanghelul Mihail, păzitor al intrărilor, călcându-1 în picioare pe
diavol, sugerând biruința împotriva păcatului și, implicit, a morții. în două
dintre bisericile din Oltenia, la biserica de lemn din Brezoi și la biserica din
Urșani, arhanghelul Mihail este reprezentat în interiorul bisericii, foarte aproape
de ușa de intrare în pridvor, respectiv deasupra intrării în naos. Inscripțiile care
însoțesc figura îngerului sunt sugestive: „Cine va intra intr'această biserică
3 In prezent biserica de lemn din Oncești se află în Muzeul Satului din Sighetul Marmației.
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necurat, de sabie va fi tăiat“ (Brătulescu, 1934: 43), respectiv: „Cine va intra în
biserică necurat de această sabie va fi tăiat“ (Brătulescu, 1937: 99).
Apocalipsa este tema eschatologică cel mai puțin frecventă în iconogra
fia românească, deși în erminii, așa cum am arătat, beneficiază de o foarte
amănunțită descriere. Cea mai curajoasă îndepărtare față de programul sugerat
de Dionisie din Fuma, care-i rezerva pentru reprezentare trapeza mănăstirii,
este cea pe care am identificat-o în bisericile din Șurdești și Plopiș, în
Maramureș. în aceste biserici Apocalipsa este reprezentată în naos, ocupând
partea de sud a boitei acestuia și peretele sudic. Cele două compoziții iconogra
fice aparțin aceluiași pictor, care se pare că a avut o preferință aparte pentru
reprezentările eschatologice. Aceleiași excepții se înscriu și reprezentările
Judecății de Apoi în naosul câtorva bisericii de lemn: la biserica din Boianul
Mare, în Bihor (Godea, 1972: 92), la cea din Oci (Petranu, 1927: planșa 26), în
județul Arad și, probabil, la biserica din Moisei, în Maramureș, unde se mai
păstrează doar vagi urme dintr-o veche reprezentare - credem noi - a Judecății
de Apoi.
Cu excepția celor două biserici maramureșene despre care am vorbit
mai sus, nu am identificat apocalipsa în nicio altă biserică în naos, atât de
aproape de bolta altarului. Dacă iconografia bisericii ar fi comparată cu o carte,
comparație care s-a făcut deseori, filele reprezentate în naos, ar constitui file din
prima parte a acestei cărți, care începe cu bolta altarului. De aceea, urmând
logica Bibliei, al cărui text sacru se află la sfârșit, iconografia eschatologică,
ocupă, de obicei, pereții pronaosului, ai exonartexului sau chiar fațadele exte
rioare. Astfel, în paraclisul Bunavestire al Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii
Brașovului, Apocalipsa decorează bolta și pereții pronaosului, iar în Biserica
Krețulescu din București este reprezentată în exonartex, deasupra și de o parte
și de alta a ușii de intrare. La Sucevița compoziția iconografică ce cuprinde
Apocalipsa se află pe bolta și pe pereții pridvorului deschis al mănăstirii.
Ar mai fi de amintit că unele dintre reprezentările descrise în erminiile
de la Athos apar în iconografia românească în compoziția complexă a Judecății
de Apoi. Astfel, Pilda celor zece fecioare, Pilda bogatului nemilostiv și a
săracului Lazăr, Moartea celui drept și Moartea păcătosului sunt integrate, nu
de puține ori, în contextul acestei teme ample. Judecata de Apoi face parte
uneori, din programul iconografic exterior sau din acela al pridvorului. în
Moldova, începând cu domnia lui Petru Rareș, în secolul al XVI-lea, mănăsti
rile au fost pictate și pe exterior. în erminia lui Dionisie din Fuma nu găsim
informații referitoare la picturile exterioare ale bisericilor deoarece aceasta
datează dintr-o perioadă în care se renunțase la acest procedeu. Totuși, grija pe
care Dionisie din Fuma o acordă descrierii scenelor eschatologice și locul
restrâns rezervat acestora în programul iconografic pe care pictorul îl oferă
drept exemplu ne îndreptățește să credem că aceste reprezentări fuseseră
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cândva rezervate împodobirii exteriorului bisericii. La aceeași concluzie
ajungem și dacă luăm în considerare numeroasele compoziții iconografice
realizate pe fațadele exterioare, în care apare ca temă Judecata de Apoi, și care
sunt identificabile în întregul spațiu creștin. Fascinați de această reprezentare,
dar nedispunând de posibilitatea de a o realiza pe fațade exterioare, deseori
zugravii români au introdus-o în programul iconografic din interiorul bisericii.
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The Place of the Eschatological Iconography in the Paintings of Churches.
From the Books of Paintings to the Artist’s Options
Abstract
The present study intends to highlight the way in which the
eschatological iconography from the Románián cultural space is according to
the iconographic pattems as described in the manuals of painting.
As an expression of the Byzantine art, the Románián religious iconography
represented all the eschatological motifs for that the Byzantine representations
provide instructions regarding the way they were realised. Hereby, the most widely
spread eschatological theme is Judgement Day, but we can alsó identify The Scale
of Ioan Climax, The Apocalypse as well as The Death of the good one and the
death of the sinner, The illustration of the rich and merciless and ofpoor Lazăr or
The illustration of the tens maids, the last one of them being frequently integrated
in the iconographic composition oi Judgement Day.
These motifs appear much more frequently in the paintings that
embellish the walls of churches, rather that in icons intended for private spaces.
The role of the painting on the church’s wall was to interpret the lessons of the
Gospels to the faithful, who were often unlettered, and to educate them in a way
that the life spent on earth is the path towards etemal life.
If the iconographic programs of the Byzantine manuals of painting
proposed painting the eschatological scenes outside the proiective space of the
church, as they are present in the churches fforn Maramureș and Bihor, the
painters created the eschatological scenes in the nave of the churches.

Judecata de Apoi, biserica de lemn din Oci,
(reproducere după Coriolan Pctranu, Bisericile de lemn din județul Arad, Sibiu,
Tipografia și Institutul de arte grafice los. Drotleff, 1927, planșa 26)
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UN MEȘTER POPULAR DE SEAMĂ DIN MARAMUREȘ:
ION TIPLEA
9
Pamfil BILȚIU
Din galeria marilor meșteri nordici constructori de porii, alături de
nume celebre, precum Gheorghe Borodi din Vadul Izei, Ion Neag Ardelenaș
din Botiza, Sas Chifor a Șpanului din Săliștea de Sus, Găvrilă Hotico Herenta
din Ieud, ocupă un loc aparte și Ion Țiplea a lui Ștefan din Ferești. Potrivit
tradiției, este clasificat ca „meșter de meserie”, adică care stăpânește pe deplin
tainele meseriei.
Așa cum arată cercetările, Ion Țiplea a reușit să se impună prin
frumusețea ansamblului arhitectural al porților, precum și prin particularitățile
ornamentale ale acestora (Vlăduțiu, 1981: 116).
Acest meșter, de mare talent și de aleasă modestie, s-a născut în 1909 la
Ferești, pe Valea Cosăului. încă pe la 25 de ani a început să confecționeze porii,
dar fără nici un fel de ornament. Porii ornamentate a început a lucra prin 1968.
Nu a învățat meserie nici de la tatăl său, meșter iscusit, mai ales în
confecționarea căruțelor, nici de la vreun maistru din sat, ci singur, având mare
pasiune și dragoste pentru prelucrarea lemnului. Așa cum el însuși a mărturisit,
ceea ce vedea cu ochii putea să facă cu mâna, așa încât a lucrat porii fără prea
mari dificultăți, la cererea unor gospodari din sat (Vlăduțiu, 1981: 117).
Prin 1980, avea deja lucrate peste patruzeci de porii, care au devenit
anexe ale gospodăriilor de pe Valea Maréi: Berbești, Giulești, Sat-Șugătag,
Hoteni, Breb, Mara, dar și de pe Valea Cosăului: Budești, Sârbi, Călinești,
Comești. Dintre porțile remarcabile, lucrate de către meșter, putem aminti pe
cele de la Biserica din Budești - Josani, cea de la Căminul Cultural din Budești,
cele din Ferești ale gospodarilor Pătru Țiplea și Gheorghe Moiș. Porii lucrate de
către meșter mai întâlnim în Maramureș la Valea Stejarului, Sighetu Marmației
și Șișești (Vlăduțiu, 1981: 117).
Din căsătoria cu Ileana Sasului, au rezultat patru băieți și o fată, dintre
care cel mai mic, Ion, urmează tradiția tatălui său, executând porii, dar și lucrări
de dulgherie precum case, șuri, garduri etc. S-a stins din viață în 1993, la vârsta
de 84 de ani, după șase decenii de activitate pusă în slujba îmbogățirii artei
populare maramureșene.
în procesul de elaborare de către meșter a unei porii, cercetările ne
argumentează că existau două etape. Mai întâi, meșterul croia toate părțile
componente ale porții, după care se apuca de „împistrif ’ (executarea ornamen
tului). Și în privința realizării omamenticii, distingem la Ion Țiplea trei etape.
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Mai întâi executa torsada (funia) pe suprafața stâlpului, în așa fel încât obținea
două părți simetrice. într-o altă fază, contura cu compasul celelalte motive,
cercul sau colacul. Cu un creion și o bucată de hârtie fixa apoi conturul frunzei
de stejar sau a unor motive avimorfe, precum perechea de porumbei așezați
față-n față (Vlăduțiu, 1981: 118).
în procesul de elaborare a porților sale, meșterul folosea scule puține:
ferăstrăul, securea, barda, „ghinul” (un tip de daltă semirotundă). Mai folosea
„șparga” (sfoara) și compasul (Vlăduțiu, 1981: 118-119).
Meșterul lucra porțile după normele și canoanele tradiției. Drept
urmare, confecționa porti de factură clasică pe trei stâlpi, cu două aripi, portiță,
fundătură și cu acoperiș în patru ape. Mai rar, în funcție de preferințele
beneficiarilor, lucra și porti pe cinci stâlpi (fig. 1).
Omamentica porților lui Ion Țiplea ne edifică asupra preocupării
meșterului pentru diversitate, apoi pentru echilibrul compoziției, eleganța și
frumusețea motivelor. Ca și alți meșteri maramureșeni, Ion Țiplea a decorat
întreaga suprafață a stâlpilor, ffuntarul porții și al portiței, „chitușii” (contrafișele),
a dat o importanță aparte și decorării fundăturii și chiar a aripilor porții (fig. 2).
Motivul de bază din cadrul omamenticii meșterului este torsada, prin
care transfigurează o mare gamă de motive, din categoria celor de largă răspân
dire în arta populară maramureșeană și românească: crucea închisă în cerc,
sfeșnicul cu brațele încovoiate în partea de sus, crucea în X, rombul, unghiuri
deschise, cercul „colacul”, rozeta mică, denumită în grai local „purpurei”,
dintele de ferăstrău, frunza de stejar. Dintele de ferăstrău, așezat în benzi,
îndeplinește și rolul de chenar-contur . Uneori, la baza stâlpului, descoperim un
romb în torsadă, doi „purpurei” (rozete mici din petale de flori scoase-n relief),
motive despărțite de restul ornamentului prin trei benzi paralele cu motivul
funiei (fig. 3).
Modul în care este decorat ffuntarul porților sale ne argumentează
aceeași preocupare pentru varietatea ornamentală. Descoperim cercul, care
circumscrie o rozetă, torsada cu dintele de ferăstrău. în partea de sus,
transfigurează cruci în X cu brațele încovoiate, în alternanță cu cruci tot în X,
cu brațele drepte (fig. 2). La unele porti, deasupra rombului care circumscrie o
rozetă mică, „purpulelul” stilizează o „ruje” (floare) (fig. 4).
Pe unele porti, lucrate de Ion Țiplea, grație aceleiași preocupări pentru
varietate, dar și ca urmare a respectării unei tradiții, meșterul stilizează, în mod
aparte, un motiv cu valoare de unicat, neîntâlnit în Maramureș. Este vorba de
perechea de șerpi care beau dintr-un pocal. Motivul devine semnificativ pe linia
evidențierii substratului mitico-magic al porții maramureșene, așa cum este el
oglindit în omamentică (fig. 5).
Sub aspectul semnificației, trebuie să subliniem că simbolismul paharu
lui se prezintă sub două aspecte: cel de vas al belșugului și cel de vas conținând
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elixirul nemuririi. Cupa folosită la libațiile rituale, cât și la ospețele profane, a
servit unui simbolism dezvoltat, atât în tradițiile iudaice, cât și în cele creștine
(Chevalier - Alain, 1995: 416-417).
Este interesant cum în acest motiv pocalul intră în relație cu șarpele.
Cum majoritatea recipientelor erau destinate păstrării substanțelor lichide, ele
au fost asociate cu stihia apei și au participat la riturile fertilității, fecundității și
purificării (Evseev, 1998: 225).
Pe de altă parte, se știe că șarpele este simbol polimorf, purtând în el
forțele stihiale ale naturii (Evseev, 1998: 448). Așa ne putem explica prezența
lui între motivele de acest gen în omamentica porților maramureșene.
Prezența perechii de șerpi, fără ca aceștia să bea din același pocal, a fost
atestată de către cercetările noastre la Valea Stejarului, precum și la un fruntar
al unei vechi porii de la Ieud (Biltiu, 2007: 247). Motivul ne dovedește o dată în
plus bogăția substratului mitico-magic al porții maramureșene.
La unele porii ale lui Ion Țiplea, contrafișele sunt decorate cu cercul în
torsadă sau cu dintele de ferăstrău. Fruntarul portiței este decorat cu torsada
boltită, dar și cu dintele de ferăstrău, deasupra căruia stilizează perechea de
porumbei affontați (fig. 6). La alte porii, fruntarul portiței, decorat cu torsada
boltită, are la mijloc un motiv central, des folositul de către meșter „colacul”
(cercul) care circumscrie o rozetă mică, „purpuréiul”. La alte porii descoperim
transfigurate pe fruntarul portiței cele trei rozete circumscrise, cele laterale fiind
din petale de flori (fig. 7). Gheorghe Aldea denumește acest motiv rozeta-boltă
stelară (Aldea, 1996: 59). La unele porii descoperim ca motiv decorativ al
portiței „cârja ciobanului”, de largă răspândire în arta și arhitectura populară
maramureșeană și românească (fig. 8).
Ion Țiplea a dovedit preocupare și pentru decorarea fundăturii porții, în
care descoperim aceeași intenție de varietate. La unele exemplare de porii,
contrafișele, care dau o formă romboidală fundăturii, sunt decorate cu motivul
lujerilor, și el de largă răspândire în arta maramureșeană și românească, fiind
prezent mai ales pe crucile mortuare de lemn sau chiar de piatră (IonescuTârgoviște, 2003: 107). Cu siguranță, motivul este un substitut al pomului
vieții, o variantă a acestuia (fig. 3).
în decorul realizat prin traforare, meșterul include lujerii, alături de
rozetele din petale de flori, triunghiurile, precum și pistomicul, semnul unirii în
viață a întregii familii cu strămoșii, foarte frecvente în decorul prin traforare al
fundăturilor porților maramureșene (fig. 3).
Față de alți meșteri, Ion Țiplea a dat importanță decorării chiar și a
aripilor porților pe care le-a lucrat. Decorul acestora este simplu și aparține
geometrismului artei populare (Vlăduțiu, 1981: 118), fiind format din linii
paralele punctate și triunghiul, tot din linii, și ele punctate (fig. 8).
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Punctul, alături de bulină, sunt motive larg răspândite în arta populară
maramureșeană și românească. El simbolizează, ca și bulina, starea limită de
abstractizare a volumului, centrul, originea, focarul, principiul emanației. El
desemnează puterea creatoare și sfârșitul a toate câte sunt (Chevalier Gheerbrant, 1995: 132).
Prin tăiere și decupare, meșterul realizează decorul aripilor porților,
transfigurând semicercuri perechi, motiv solar, care în mitologia populară
semnifică „soarele rupt”, simbolizând sfârșitul lumii (fig. 1-2 și 4). Tot la
aripile porții mai folosește, în decorul realizat prin traforare, motivul inimii,
simbol al dragostei, al rozetei, precum și semnul unirii pe viață a familiei cu
strămoșii dispăruți (fig. 1-2).
Așa cum arată cercetările, adrenții milenariști cred că lumea va fi
distrusă și creată din nou. Ca în multe escatologii iudeo-creștine, această nouă
creație a lumii va fi precedată de o serie de catastrofe cosmice (Eliade, 1978:
166). Astfel de concepții au pătruns și în folclor. „Sfârșita atunci a si, / Când
soare n-a răsări, /Nici lunăpă cer n-a si” (Săpânța).
Ion Țiplea a lucrat și balustrade, mai mult pentru locuințele membrilor
familiei sale. Stâlpii acestora sunt decorați în întregime în torsadă, cu care
descrie, în partea de sus, cercul cu rozeta mică circumscrisă („purpuréiul”),
unghiuri deschise, romburi, rozete circumscrise zimțate. O porțiune de la mijloc
a stâlpilor are formă cilindrică, ușor galbată la mijloc, este decorată în caneluri
tăiate oblic. Motivul în grai local se numește „sucitură” și este frecvent întâlnit
în decorul porților mai noi din Maramureș. în arta populară românească a fost
atestat și în Oltenia de Nord (Aldea, 1996: 57).
Două brățări pătrate despart porțiunea de stâlp decorată în caneluri de
cea de la bază, decorată cu motivul fagurelui, și el generalizat în arta populară
maramureșeană, fiind frecvent mai ales în decorul porților și al troițelor. Gardul
balustradei este și el decorat prin traforare cu motive geometrice (fig. 9).
Ion Țiplea a fost un meșter care, prin opera sa, ne-a dovedit că este și
unul original, care respingea seria, aplecat deopotrivă către varietate și care a
știut fauri o operă de certă valoare.
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An Important Tradition Folk Craftsman of Maramureș: Ion Țiplea
Abstract

Our study is mainly based on field research, and its main purpose is to
underline the distinct features of this remarkable folk artist, one of the tradition
bearers and creators of the tradițional Maramureș gates.
The first part is destined to offering biographical data of the artist,
where we highlight the main stages of his artistic work in folk art, which started
back in time sixty years ago.
In the second part, we describe de process and the techniques used by
the artist in making of a Maramureș gate, and the tools he uses in the process,
as well.
The last and also the largest part of our research is saved for a detailed
description of the gates made by the artist; we proceed to a morphological and
comparative analysis of the symbols used in the artistic composition of these
gates. From the analysis made to the omaments used, we draw conclusions
regarding the artist’s work’s originality and creative spirit, things that
characterize and settle him in a distinct place of the contemporary folk art in
Maramureș.
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„MIORIȚA” CĂLĂTOARE.
OBSERVAȚII
PE MARGINEA UNOR TEXTE
5
Augustin MOCANU
Performarea cântecelor epice la români se realiza atât solistic de către
rapsozi, cât și coral de către cete. „Ceea ce trebuie avut în vedere și reținut este
faptul că atât interpretarea solistică (cu sau fără acompaniament instrumental),
cât și cea corală datează din preistorie, tracii practicându-le pe amândouă.”
(Medan, 1979: 38). Interpretarea individuală „... s-a păstrat în tradiția popoa
relor din Peninsula Balcanică până în zilele noastre și nu e greu să vedem în
arta gustărilor sârbi, a cobzarilor și lăutarilor noștri un fenomen de continuitate
menținut peste secole.” (Medan, 1979: 29). „Neîndoielnic, interpretarea corală,
în ceată, a acestor cântece epice, în maniera colindelor, trebuie considerată, de
asemenea foarte veche, fiind legată de manifestările magico-rituale din comuna
primitivă” (Medan, 1979: 29). „Așadar, [în Transilvania, Crișana și Maramureș,
n.n.] colindatul reprezintă forma ritualică de interpretare a eposului cântat, așa
cum în Muntenia și Oltenia balada se cântă, tot cu funcție rituală, în cadrul
ceremonialului nupțial, la masa mare.” (Medan, 1979: 31).
Având în vedere o serie de note caracteristice cum sunt: tradiția, prefe
rințele ascultătorilor, stilul și ambianța performării, observăm că se disting două
mari arii ale circulației baladei românești - aria sudică, cuprinzând Banatul de
sud-est, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, și aria nordică cu
Banatul de nord, Crișana, Transilvania, Maramureșul și nordul Moldovei
(Bilțiu - Mocanu, 2007:11-12).
Cântecul epic s-a dezvoltat, s-a conservat mai bine și în structuri mai
variate și mai complexe în aria de sud a spațiului lingvistic românesc, iar în
partea de nord, cântecul povestitor a fost mai puțin reprezentativ. Aici multe
subiecte narative s-au scuturat de epic, au migrat către cântecul liric, pierzânduși specificul și interpretându-se în intimitate ca și cântecul propriu-zis. Mai
amintim că, pe o arie întinsă a Transilvaniei, anumite balade s-au refugiat în
colinde, căpătând forma oarecum hibridă de balade-colinde, dacă nu cumva
acestea n-au avut niciodată statut de balade în spațiul în discuție din moment ce
acolo chiar creații baladești celebre cum sunt Miorița și Meșterul Manole au
existență de colinde, fiindcă se cântă de către cete în seara de Crăciun, au
începuturi și refrene specifice genului și se încheie cu urări declamate în
continuarea cântării.
în monumentala sa operă Miorița, 1964, pe baza criteriului funcției
sociale și rituale îndeplinite, Adrian Fochi clasifică creațiile mioritice în două
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mari categorii funcționale: versiunea-baladă, caracteristică regiunilor extracarpatice ale limbii române, și versiunea-colindă, specifică regiunilor intracar
patice, nordului și vestului acestor munți. La rândul ei, versiunea-colindă se
clasifică în două cicluri diferențiate după criteriul măsurii versurilor: ciclul I
cuprinde piesele create în măsura 7-8 silabe și ciclul II pe cele compuse în
măsura de 5-6 silabe. Pentru ciclul II, un tip reprezentativ e cel bazat pe motivul
fata de maior.
Dorin Ștef este de părere că tipul colindei mioritice Fata de maior are
„...o autonomie certă, personalitate proprie, un mesaj clar, care esențializează
teme și motive folclorice dintr-un segment larg: cântecele erotice, colindele
premaritale, de dragoste, de pețit (Mă luai, luai...), motivul/mitul Zburătoru
lui, motivul Stâna prădată, prezența feminină la stână (superstiții, prejudecăți)
ș.a.m.d.” (Ștef, 2005: 150).
Atras de frumusețea colindei Fata de maior, i-am dedicat o carte de
peste 400 pagini, în care am adunat 206 variante culese din 1885 până în 2006
(Mocanu, 2007).
Unitatea tipului este asigurată de motivul fata de maior care generează
un conflict nou și specific, în stare să individualizeze colinda noastră în raport
cu toate celelalte creații cu subiecte mioritice.
Motivul fetei, care apare ca din pământ înaintea păcurăreilor, îi ispitește
cum fac Ielele, stârnește neînțelegeri între ei și aduce moartea celui care o
iubește mai mult și pe care ea îl alege, deoarece e un ins deosebit, asemenea lui
Făt-Frumos, este prezent în toate variantele. Personajul feminin ni se înfățișează
cu mai multe chipuri și nume care, probabil, reprezintă tot atâtea momente și
ipostaze ale unei îndelungate evoluții în timp, de la mitic către real. Seria fetelor
din colindă se împarte în două grupe: una de origine mitică, posedând vizibile
atribute solare - Sora Soarelui și a Pământului, Zâna, Fata de împărat, Fata de
maior, alta fără aceste atribute și aparținând lumii comune - fata cea strină,
fata fecioară, fata frumoasă, fata de păstor.
în corpusul de texte al lucrării noastre Colinda „Fata de maior", perso
najul mitic, solar și htonian în același timp, Sora Soarelui și a Pământului, este
prezent în șapte variante, din care în cinci e vorba de câte doi păcurărei și în
două de câte trei. Indiferent de număr, ei întotdeauna sunt frați buni, ceea ce
înseamnă că ne aflăm în prezența unei realități foarte vechi, anterioare situației
din baladele mioritice extracarpatice în care ciobăneii poartă nume provenind de
la denumiri geografice și istorice românești nu prea îndepărtate, care evocă
provinciile noastre din evul mediu și de mai târziu. De altfel, chiar prezența
termenului păcurar, moștenit din latină, față de împrumutul turcesc cioban
constituie o notă forte de arhaicitate, arătând că textele ardelenești ale colindelor
sunt anterioare baladelor din aria extracarpatică a spațiului limbii române.
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în aceste note însemnate în fuga condeiului, ne oprim puțin la variantele
în care personajul feminin este Sora Soarelui și a Pământului, iar păcurăreii sunt
doi frați adevărați. Am ales aceste piese, fiindcă una, deși este transilvăneană, a
fost culeasă în județul Ialomița. Dăm în continuare lista cu datele de identitate
ale celor cinci creații, așezate în ordinea cronologică a înregistrării sau a
publicării fiecăreia:
1. Colindă, Uric, HD, 1933, culeg. Ilarion Cocișiu, apărut în Ad. Fochi,
Miorița, 1964, p.687, reprodus în Aug. Mocanu, Colinda "Fata de maior",
2007, n. 179, p. 326^327.
2. Colindă, Valea Lupului, HD, 1938, culeg. Ilarion Cocișiu, apărut în
Ad. Fochi, Miorița, 1964, p. 687-688, reprodus în Aug. Mocanu, Colinda
„Fata de maior”, 2007, n. 185, p. 345-346.
3. Balada Miorița, Sudiți, IL, apărut în Cântece de pe Ialomița,
Slobozia, 1971, p. 87-88.’

4. Text fără titlu, Peteritea, MM, Țara Lăpușului, 1980, culeg. Vasile
Latiș, apărut in Antologie de folclor dinjudețul Maramureș, Voi. I, Poezia, Baia
Mare, 1980, p. 107, reprodus în Aug. Mocanu, Colinda „Fata de maior", 2007,
n. 11, p. 106-107.
5. Doi păcurărei, Frunzeni, MȘ, culeg. Ion Apostol Popescu, apărut în
Poezii populare din Transilvania, Editura Minerva, București, 1986, n. 11, p. 411,
reprodus în Aug. Mocanu, Colinda „Fata de maior”, 2007, n. 177, p. 323-324.
Titlurile sub care apar textele nu sunt folclorice. Poate că au fost date de
către culegători. Primele trei trimit la funcția socială a genului și nu la
conținutul subiectului narativ. Ultimul titlu dă numărul păcurăreilor, doi, aflat,
oarecum, în opoziție cu Trei păcurărei, denumire care copleșește prin repetarea
ei obsedantă. Varianta din Peteritea nu are titlu, căci așa se obișnuiește în
folclor, unde, după obicei, primul vers este considerat drept titlu.
Geografic, situația celor cinci variante se prezintă astfel: două au fost
culese acasă, în Țara Hațegului, una a fost descoperită tocmai sub Țibleș, în
Țara Lăpușului, alta a urcat la Frunzeni pe Mureș către Călimani și o alta a
coborât cu turmele maierilor ardeleni până sub soarele fierbinte din inima
Bărăganului ialomițean, poposind la Sudiți. Deci, pornind de la origine, Țara
Hațegului, trei variante au călătorit și au ajuns în alte zone folclorice, departe, la
zeci și sute de kilometri distanță. Credem că la baza formării fiecăreia dintre
creațiile călătoare au stat piese foarte apropiate de cea din Uric, pe care noi o
luăm ca izvor de netăgăduit și, în discuția de față, îi conferim rolul de martor.
Legătura de necontestat dintre variantele călătoare și martor se susține
prin existența unui însemnat număr de versuri comune, care merge până la două
treimi din total: 26 din 37 în varianta din Frunzeni, 21 din 33 în colinda din
Peteritea și 29 din 37 în piesa din Sudiți.
Din cauze ce țin de înzestrarea nativă a performerilor, de cunoașterea
profundă a creației folclorice zonale, precum și a limbii vorbite acolo, dar, poate,
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și de circumstanțele și de starea emoțională a acestora în momentul înregistrării,
variantele din Peteritea și Sudiți sunt inferioare celei din Uric, căci conțin expresii
și versuri neclare, iar curgerea epicului nu respectă clar logica narațiunii.
Pentru a demonstra unitatea și individualitatea acestui mic grup de
creații mioritice, aparținând tipului fata de maior, răspândite pe o arie atât de
largă, discutăm, în continuare, câteva aspecte privitoare la conținutul și arta
exprimării lui, tară a avea pretenția epuizării acestei problematici.

Subiectul
Pe un picior de munte merg nouă sute de oi. Textul nu precizează că
urcă, adică este primăvară, sau coboară, fiind toamnă. înaintea oilor sunt Doi
păcurărei,/ Doi frățiorei. Cel mai mare, având, probabil, funcția de baci, îi
spune celui mai mic să rămână cu oile, că el se duce, fiindcă el a iubit pe Sora
Soarelui și a Pământului. Micul îi răspunde exact cu aceleași cuvinte, zicând să
rămână cel mare cu oile, fiindcă el se duce la Sora Soarelui și a Pământului pe
care a iubit-o înaintea celui mai mare.
Fiecare păcurărei aspiră să aibă o mireasă nemaipomenită, din lumea
miturilor, despre care nu se poate spune nimic în afară de a-i pronunța numele,
căci ființa respectivă nu e prezentă în lumea întâmplărilor povestite în colinde.
Fără alte vorbe sau încercări, cei doi frați sunt hotărâți să lupte,
omorându-se pentru a cuceri inima bizarei lor iubite.
Sub amenințarea unei morii probabile, unul dintre păcurari își face
testamentul, care se referă numai la ceremonialul propriei înmormântări, dacă
va fi omorât de către frate.

Compoziția
Organizarea acestor texte este lineară, în concordanță cu desfășurarea în
timp și spațiu a epicului folcloric, și se constituie din două episoade ca aproape
toate variantele ce alcătuiesc modelul ritualistic al Mioriței.
Primul episod este narativ. Se deschide cu imaginea etnografică a
mișcării turmelor Pe-un picior de munte.
Fiecare dintre cei doi păcurărei-frați dorește să plece de la oi ca să se
însoare cu Sora Soarelui și a Pământului, dar intră în conflict, fiindcă amândoi vor
aceeași mireasă bizară, din pricina căreia intenționează să se omoare unul pe altul.
Episodul al doilea este liric. Unul dintre păcurărei își dezvăluie
gândurile și trăirile determinate de moarte, care ar putea veni în orice moment,
în acest discurs-testament, păcurărelul își exprimă dorințele privitoare la ritualul
propriei înmormântări, care va avea loc în condiții neobișnuite, nu în
comunitatea satului, ci departe, în mijlocul naturii montane. Motivele
testamentului sunt cele comune tuturor creațiilor mioritice: locul îngropării,
obiectele îngropării, bocitul oilor, căci tânărul este preocupat de înmormântare
și nu de moarte.
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Narațiunea
Funcția socială a colindei și practica ardelenească a obiceiului nu permit
cântarea unor texte lungi. Epicul, eliberat de amănunte nesemnificative, devine
pur. Trăind, personajele acționează. Se relatează dialogat o singură întâmplare neînțelegerea dintre cei doi frați din cauză că amândoi vreau aceeași mireasă și
intenționează să părăsească stâna, încălcându-și legământul de stânaș.

Personajele

Actanții colindei sunt concepuți după normele nescrise ale clasicismului
folcloric. Nu sunt individualizați numai vag prin nume simbolice - Sora
Soarelui și a Pământului - sau prin apartenența la o anumită categorie umană
sau profesională cum sunt păcurăreii. în acest fel, personajele apar ca nișe idei
sau simboluri.
Cei doi păcurărei sunt frați buni și diferă unul de altul numai ca vârstă:
cel mai mare și cel mai mic, neavând alte note deosebitoare, nici chiar nume de
botez, așa cum găsim și în basme, unde feciorii sau fetele de crai și împărați, ba
chiar și zmeii se numesc - cel mai mare, cel mijlociu, cel mai mic.
Apelativul păcurărei, urmat de precizarea relației de rudenie, frățiorei,
arată că sunt tineri de vârsta colindătorilor și se bucură de simpatie în
comunitatea rurală. Ei se ocupă cu creșterea oilor, evocând nu numai o profesie
ancestrală, ci și o epocă foarte îndepărtată când proprietatea era comună, căci
amândoi păstoresc o mare turmă și nu fiecare pe a lui. Cel mai mare ar putea
deține funcția de baci al stânei. Deși e mai mic, adică mai tânăr, al doilea are
statutul de stânaș, nu este un simplu neofit supus celui dintâi. De aceea, poate
rivaliza cu primul, posedând orgoliul de a declara deschis că el a iubit-o mai
întâi pe Sora Soarelui și a Pământului și de a-i spune clar „baciului” că dacă nu
va rămâne la oi, cum i s-a cerut, ei se vor lupta până la moarte pentru ființa
iubită: - De nu-i rămânea / Noi ne-om d-omorî. (Uric)
Sora Soarelui și a Pământului este un personaj mitologic, solar și
htonian deopotrivă. Păcurăreii, fiecare aspiră să se căsătorească cu ea și chiar că
se duc, fiindcă au iubit-o. Nici unul nu spune însă unde se duce s-o întâlnească
și nici cum arată chipul ei, de sunt în stare de sacrificiul suprem pentru a-i
obține iubirea. De fapt, trebuie să nu uităm că în folclor numele este suficient
pentru a ne spune totul despre orice personaj. Chiar numele acestui bizar
personaj feminin, alcătuit din soare și pământ, lumină și întuneric, simbolizează
viața și moartea, de aceea personajul se identifică perfect cu acea ... mândră
crăiasă, /a lumii mireasă din varianta Alecsandri a baladei Miorița.
Pentru cei interesați reproducem mai jos varianta martor din Uric, HD și
varianta călătoare din Sudiți, IL.
Notă: Versurile comune se dau cu litere aldine, cele asemănătoare se
scriu cu italice și cele diferite, cu caractere obișnuite.
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COLINDĂ
Pe picior de munte
Merg oile-n frunte,
De multe nu-s multe,
Numai nouă sute.
Da naintea lor
Cine mi-ș era-re?

Doi păcurărei,
Doi frațiorei.
Grăi cel mai mare
Cătră cel mai mic:
- Rămâi, frate,-aici,
Că eu mă mai duc,
Că eu mi-am iubit

Sora Soarelui
Ș-a Pământului.
Grăi cel mai mic:
- Rămâi, frate,-aici
Că eu mă mai duc,
Că eu mi-am iubit
Tot naintea ta
Sora Soarelui
Ș-a Pământului.

De nu-i rămânea
Noi ne-om d-omorî.
- De mi d-omorî,
Pe min să mă-ngropi
în târla oilor,
în jocu mieilor.
Și la cap să-mi pui
O cruce de brad;
în vârful crucii,
Dalba fluierice.
Văntu-mi d-abura-re,
Oile-mi porne-re:

Cele lăi pe văi,
Cele mai cornute
Pe vârfuri de munte,
Cele ochișele
Pe cel' mărginele
Cântându-mi cu jele
Pe urmele mele.
Uric, Hunedoara,
cules în 1933

BALADA MIORIȚA
Pe picior de munte,
Merg oile-n frunte,
De multe nu-s multe,
Numai nouă sute.
Dinaintea lor
Cine era oare ?

Doi păcurărei,
Doi frățiorei.
Grăi cel mai mare
Către cel mai mic:
- Rămâi, frate, aici,
Că eu mă mai duc,
Că eu am iubit

Sora Soarelui
Ș-a Pământului.
Grăi cel mai mic:

- Rămâi, frate, aici
Tot în urma ta.
De voi rămânea
Noi ne-om omorî.
- De m-oi omorî
Pe mine să mă-ngropi
în târla oilor,
în jurul oilor
Și la cap să-mi pui
O cruce de brad,
Iar în vârful crucii,
Dalba fluierice.
Văntu-mi de-o bătea,
Oile-mi pornească:

Cele lăi pe văi,
Cele mai cornute,
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Cântându-și de jele
Pe urmele mele.

Pe vârfuri de munte,
Cele ocheșele,
Pe cele măgurele,

Sudiți, Ialomița, apărut în 1971
Glosar
abura, vb. - a bate o boare de vânt
maier, maieri, s. m. - mare proprietar de oi
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The Traveller „Ewe”. Comments on texts

Abstract
At Romanians, the performance of the epic songs was made both
individually by the rhapsodes and chorally by groups.
In this article the author presents some aspects related to a series of
“mioritic” epic works belonging to the type “major girl” (topic, composition,
narration, characters).
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O VARIANTĂ MARAMUREȘEANĂ
A PIESEI DE TEATRU POPULAR „ADAM ȘI EVA”
PamfilBILTIU

Cercetările de teren efectuate de către noi și la orașe ne-au facilitat
descoperirea unor manifestări tradiționale spirituale de mare importanță, unele
având statutul de unicat. Din categoria acestora face parte piesa de teatru
popular „Banda lui Pintea” în care cunoscutul haiduc, spulberat de către popor
într-o infinită gamă de tradiții este erou dramatic. Pe această linie capătă
importanță și piesa de teatru popular „Pomul lui Adam”, vie încă în două
sectoare ale cartierului Femeziu - Baia Mare, Limpedea și Lunci.
Piesa se reprezintă sub forma unui spectacol închegat, coerent, cu certe
valențe dramatice, în noaptea și ziua de Crăciun în sectorul Femeziu-Lunci, în
noaptea și ziua de Crăciun, în care manifestarea are o tradiție păstrată din moșistrămoși. Regizorul Titel Wolfart ne-a vorbit cu aplomb despre atracția de care
se bucură piesa în rândul locuitorilor din cartier, grație recuzitei, confecționate
cu grijă și pricepere, pregătirea cu grijă a actanților, care sunt promovați pe
bază de talent dramatic. Titel Wolfart reprezintă piesa din 1994, care a preluat-o
de la tatăl său Grigore, păstrând în general cam aceiași actanți și aceeași
recuzită, doar, pentru mai multă atractivitate, colindele de la începutul și finele
spectacolului se schimbă an de an, trupa preluând și funcția celor de colindători.
Trupa a prezentat spectacole și la Baia Mare și Sat Săsar. Prin 1986 piesa s-a
reprezentat și la Tăuții de Sus de lângă Baia-Sprie.
Potrivit documentelor, piesa este o variantă a versiunii de teatru popular
intitulată „Adam și Eva”, copiată, prelucrată și adaptată după manuscrisul lui
Andrei Culic, din Băiuț, originar din Cavnic, care în manuscrisul său poartă
titlul „Cu Adam și Eva”. Comparând versiunea de la Femeziu cu cea din
manuscrisul lui Andrei Culic, copiat de către acesta de pe un caiet mai vechi al
său (Mușlea, 1972: 265), constatăm izbitoare asemuiri, dar și eliminări de
versuri, deci prescurtări, șlefuirea unora, atât în privința fluidității textului cât și
în privința eliminării unor forme lexicale greoaie și care aparțin vremii în care
s-a alcătuit textul.
Ion Mușlea întreprinde o anchetă în anul 1940 pe aceste meleaguri.
Ajungând la Baia Sprie și Băiuț, află de la învățătoarea Lucia Goga că la Băiuț
un miner bătrân are scrise într-un caiet mai multe piese, între care „Irozii”, o
„Susana biblică”, două Viflaime și un „Joc cu Constantin din istoria românilor”
și „Adam și Eva” (Mușlea, 1972:275).
Așa cum arată cercetările, la Băiuț și Cavnic, localități cu o populație
amestecată, formată din germani, maghiari și români, localnicii umblau cu
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„Irozii”, „Susana” și „Adam și Eva”. Maghiarii au luat obiceiul de a umbla și
piesele de la germani, iar de la maghiari românii (Oprișan, 1987: 138).
în studiul său „Cântare și joc la Constantinu” Ion Mușlea amintește că
la Cavnic minerii germani reprezentau o piesă cu „Adam și Eva”, una cu
„Susana Biblică” și niște Irozi (Mușlea, 1972: 275). Despre existența piesei în
acest spațiu amintește și Iuliu Sebestyen, folclorist maghiar cunoscut, care în
1908 face cercetări printre minerii de la Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic și Băiuț,
pentru a descoperi piesele maghiare care se jucau la Crăciun. Deplasându-se în
aceste localități descoperă, alături de „Irozi” și piesa biblică „Susana” și
misterul cu „Adam si Eva”. Constată că la Băiuț, localitate pe cale de
românizare, nu se joacă numai piese ungurești, ci și românești, între care și un
joc intitulat „Constantinu” (Mușlea, 1972: 284).
Autorul versiunii de pe care s-a copiat piesa intitulată „Pomul lui
Adam”, descoperită de către cercetările noastre la Femeziu, este Andrei Culic,
care în însemnarea de la finele versiunii din manuscrisul său, care se păstrează
la Institutul-arhivă de folclor din Cluj, notează că el l-a alcătuit și că varianta s-a
copiat de patru ori. „în Cavnic baie (sic !) la 21 novembrie 1886 s-a alcătuit de
Andrei Culic. A patra oara s-a scris în Băiuț la 24 ianuarie, 1934, Andrei Culic
Cond., pensionat de Șteampuri și Edile, prim curator și cantor diplomat de
Gherla”.
Este clar că prin copieri repetate textul a suferit modificări, piesele de
teatru popular având același statut ca și alte categorii de plăsmuiri folclorice,
beneficiind de modificări în procesul de circulație.
Dacă piesa s-a reprezentat la Cavnic nu este dificil de argumentat
pătrunderea ei în repertoriul de la Femeziu. La Femeziu a funcționat o topitorie
care prelucra minereu de la Exploatarea Cavnic, iar o parte dintre locuitori au
fost mineri care lucrau la minele din apropiere: Herja, Baia Sprie, Cavnic chiar,
care au preluat această piesa din repertoriul mineresc de teatru popular.
Potrivit cercetărilor, versiunile care au circulat în Ardeal, erau texte
simple, scurte și în proză, presărate cu cântece, ceea ce a dus la deformarea lor,
deoarece proza se ține minte mai anevoie față de vers (Oprișan, 1987:131). Așa
ne putem explica de ce a folosit Andrei Culic versul în alcătuirea piesei sale,
specific și altor piese din caietul său precum „Joc cu Constantinu”, „Irozii”,
„Viflaimu”. Desigur, versul are un efect artistic mai mare si imprimă spectaco
lului dinamism și o mai liberă desfășurare.
Un prim argument al faptului că versiunea este o copie de pe
manuscrisul lui Andrei Culic ni-1 slujește numărul mare de replici identice,
chiar dacă de la unele anumite versuri sunt eliminate, altele au suferit ajustări,
doar finalul suferind modificări radicale față de textul original (sunt numeroase
versiunile pieselor de teatru popular, care se datorează procesului de circulație.
Villáimul, Irozii, Adam și Eva, sunt câteva din aceste exemple).
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Piesei i s-au adus prescurtări, i s-au adăugat colinde pentru a rezulta în
final un spectacol sincretic, mai atractiv și care să răspundă nevoilor publicului
de ordin spiritual. Să amintim că piesa se reprezintă și în bisericile locale sau
cele din Baia Mare, așa încât ea a suferit adaptări, a luat o formă hibridă față de
textul original.
Tema piesei este izgonirea din Eden a oamenilor primordiali, ca urmare
a încălcării interdicției de a gusta din pomul cunoașterii. Sursa de inspirație a
temei este Biblia, pe care autorul o cunoștea ca om al bisericii școlit la școlile
confesionale din Gherla.
Mitul biblic a fost interpretat diferit, ca urmare a încărcăturii sale mitosimbolistice. în partea lui simbolică, mitul are ideea complexă a emancipării
omului pe pământ, prin setea de cunoaștere și prin sacrificiul dobândirii
cunoștințelor. Interdicția cunoașterii de la baza mitului e asociată cu primejdia
morții (Kembach, 1995: 564).
Călcarea poruncii a fost adesea interpretată ca o descoperire a erosului,
șarpele considerându-se, ca și în alte mitologii, ca un simbol falie, dar
principalul filon legat de șarpe se referă la înțelepciune (Kembach, 1995: 564).
Pătrunderea mitului în teatrul popular se datorează caracterului sau puternic
didactic-moralizator.
Titlul diferit al piesei, față de versiunea lui Andrei Culic, „Pomul lui
Adam”, față de „Adam și Eva”, se datorează aceluiași proces de modificare a
textului folcloric, datorită circulației. De altfel cercetările ne dovedesc faptul că
versiunile din Ardeal ale piesei circulau cu denumiri diferite: „Adam și Eva”,
„Cu pomul”, „Pomul paradisului”, „Pomul oprit”, „Pomul de Crăciun”, „Cu
lumea” (Oprișan, 1987:131).
Piesa urmează tipicul și structura celorlalte versiuni din Transilvania,
așa cum ne-o certifică mai întâi personajele, care aparțin fondului comun. Ca și
în alte versiuni acestea sunt: îngerul, Dumnezeu, Eva, Dracul II. Nevoia de
spectacular a generat amplificarea numărului mare personaje, așa încât în
versiunea de la Femeziu întâlnim trei draci și trei morii, morțile având caracter
de figurație. Același proces de transformare a piesei este verificabil și la nivelul
denumirii unor personaje. în versiunea Andrei Culic îngerul sau Lauferul în
sarcina căruia cade cererea acordului gazdei pentru reprezentarea spectacolului,
se numește „Conchemător”.
Dacă comparăm cele două versiuni observăm, mai întâi, că formulele
de adresare a Lauferului către gazdă sunt mai ample, având drept țintă punerea
în temă.
„Onorați domni din această casă
De voiți să auziți versuri frumoasă
Și o adevărată întâmplare
De care vom face arătare,
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

O variantă maramureșeană a piesei de teatru popular „Adam și Eva”

99

Despre Adam cum a greșit
De au mâncat din pom oprit
Fiind prin șarpe înșălați
Cum au fost din iad țipați,
Prin joc frumos și versuri vom spune
A ne primi de ați face bine”.

Această formulă de început în versiunea de la Femeziu are menirea
doar de a cere acordul gazdei în mod direct
„Bună sara lui Crăciun,
Vă rugăm cu umilință,
Dacă-i lucru cu putință,
Slobozâți pomul?”.

Textul din versiunea Andrei Culic, fiind prea lung, prin circulație, în
varianta de la Femeziu, înregistrăm o serie de prescurtări. La replica înger 1, de
exemplu, versurile sunt similare ca și în multe alte replici, un argument în plus al
faptului că textul original de pe care s-a copiat versiunea este cel al lui Andrei
Culic. înregistrăm și schimbări ale unor personaje din anumite replici ale piesei.
Astfel în replica Craiul către Adam, din versiunea Culic, în versiunea de la
Femeziu personajul devine Dumnezeu, dar ceea ce este important este textul
replicii aproape identic dintre cele două versiuni. Din nevoia realizării unui
spectacol sincretic textului narând episodul biblic i s-au adăugat anumite cântări,
care sunt și ele unele aproape identice în cele două versiuni. Așa este cântarea a
doua, la care înregistrăm modificări doar la cele patru versuri din final.
Versiunea Andrei Culic
„Vesălă e grădina ta
Frumoasă-i ca lumina
Vie în împărăția ta
Până-n veci totdeauna”.
Versiunea Femeziu
„Crede-mă grădina ta,
Frumoasă-i ca lumina
Vie în împărăția ta,
Până-n veci totdeauna”.

Cum observăm primul vers doar a fost înlocuit. Cele mai multe
deosebiri între cele două versiuni le înregistrăm la nivelul prescurtării replicilor
prin eliminarea mai multor versuri. în replica Craiul către Adam, în versiunea
de la Femeziu înregistrăm eliminarea a patru versuri, în rest descoperim ușoare
stilizări la nivel artistic. Replica lui Adam în versiunea de la Femeziu este și ea
prescurtata, având stilizate unele versuri din final.
Procesul de modificare a textului prin circulație, a versiunii Femeziu
este evident. Versurile din Cântarea a Il-a și a IV-a conțin modificări, fiind
identice începuturile și versurile finale, fiind eliminate un mare număr de

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

Pamfil Bilțiu

100

versuri.

Există multe replici și cântări comune între cele două versiuni, cum ar fi
replica Diavolului cu cea a Dracului care sunt identice, Cântarea a doua este și
ea identică cu cea din versiunea originală, la fel și replica Craiul Către Adam.
Tot identice sunt textele replicii Eva către Crai, apoi replicile Diavolului, în
care întâlnim mai mult stilizări la nivel de lexic. Textele replicii Tânguirea lui
Adam sunt și ele identice, toate argumentându-ne sursa de copiere care este
versiunea Andrei Culic.
Finalul nu a corespuns preferințelor celor ce au reprezentat piesa, de-a
lungul vremii, substituind această parte cu unul mai fluid și mai coerent prin
introducerea unui dialog între Adam - înger - Dumnezeu - Dracul, precum și
un joc al dracilor menit a potența spectacolul, printr-o cotă mai pronunțată de
sincretism specific creației populare.
Textul de încheiere constituie un pasaj cântat în colectiv menit și el a
potența valențele dramatice ale spectacolului, fiind axat pe sublinierea tragediei
care le-a fost hărăzită oamenilor primordiali, ca urmare a păcatului săvârșit:
„Veniți toți cei din Avram,
Cu toți fiii lui Adam
Să cântăm versuri de jale,
Pentru a lui Adam întâmplare,
Căci Adam dacă a greșit,
Domnu din rai l-a gonit
-Ieși, Adame, de la mine,
Dacă te-ai lipsit de bine”.

Preluând prerogativele unei cete de colindători, dacă avem în vedere
colindele rostite de către ceată, la început și în final, spectacolul se încheie cu
urarea adresată gazdei, identică cu cele din repertoriul colindătorilor.
„Aceasta zi preamărită,
Sărbătoare fericită,
Vă dorim ce să vă fie,
La mulți ani cu bucurie,
La mulți ani, s-aveți folos,
De nașterea lui Cristos”.

Spectacolul s-a menținut în circulație tocmai datorită adaptărilor și
modificărilor suferite, putând răspunde preferințelor consumatorilor
spectacolelor de acest gen de astăzi. Spectacularul rezidă în frumusețea și
expresivitatea costumației, rod al fanteziei actanților și priceperii lor, talentului
dramatic al interpreților, versați ca urmare a reprezentării piesei an de an, la
care se adaugă jocul scenic plin de pitoresc și liber desfășurat al mascaților
(jocul dracilor), mult savurat ascultători, el fiind menit a sparge dramatismul
piesei, creând bună dispoziție la casa gazdelor. Recuzita contribuie și ea la
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reușita spectacolului, ea ca și costumația imprimă pitoresc și farmec
spectacolului.
Potrivit documentelor, în unele localități din Ardeal piesa era
performată de către trupe de fete, între 14-19 ani, care interpretau rolurile
masculine în travesti (Oprișan, 1987: 131), dar existau localități în care piesa se
reprezenta de către băieți și flăcăi (Oprișan, 1987: 130). La Femeziu piesa este
performată de către ceata flăcăilor, rolul Evei fiind interpretat în travesti.
Piesa cu tema izgonirii oamenilor primordiali, odinioară, se reprezenta
doar în Transilvania de vest, în localitățile Cavnic, Copalnic-Mănăștur, Băiuț,
Strâmbu-Băiuț, Seini. A mai fost atestată în părțile Sătmarului, în zece sate. în
Bihor s-a reprezentat în 13 sate. A mai fost atestată în ținutul Aradului, pe
Valea Mureșului, în 26 de sate, în părțile Hunedoarei în 9 sate, precum și în
patru sate din Banat. în total a circulat în 71 de sate (Oprișan, 1987: 130).
Horia Barbu Oprișan subliniază apariția piesei în Transilvania în a doua
jumătate a veacului al XIX-lea, aproape simultan, dar independentă în ceea ce
privește regiunile. Potrivit afirmațiilor sale în nordul țării piesa a pătruns din
părțile Sătmarului de unde s-a extins în Banat (Oprișan, 1987: 130).
Acțiunea este simplă și urmează în miezul ei mitul biblic. în partea de
început Dumnezeu ne este prezentat în postura de ziditor al lumii, o dovadă în
plus că sursa ei este Geneza biblică.
„Toată lumea am zidit,
Toate la loc le-am tomnif’.

Omul primordial este și el produsul lui Dumnezeu și al soției sale, pe
care îi așează în rai, ca loc de supremă fericire, având interdicția de mânca din
pomul oprit.
Miezul piesei îl constituie călcarea interdicției, având drept consecințe
izgonirea din rai. El se realizează printr-un amplu dialog între Dumnezeu,
oamenii primordiali, înger și Drac. Caracterul didactic-moralizator al pasajului
rezidă în săvârșirea păcatului, ca urmare a călcării poruncii divine. Lamentările
lui Adam potențează încărcătura morală a piesei. Bucuria diavolului semnifică
triumful răului asupra binelui.
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Une variante de la zone Maramureș de la piéce de theâtre populaire
„Adam et Eva”
Résumé
Notre étude, basée sur des recherche de terrain corroborées aux celles
d’archive, se propose de traiter la piéce de théátre populaire intitulée „L’arbre
de Adam”, que nous avons découverte a Femeziu, Lunci, un quartier du
Municipe Baia Mare.
Dans la premiere partié, on a fait des considérations sur l’ancienne
tradition de la représentation de cette piéce â Femeziu, sur Pintérét dönt cette
piéce se réjouit parmi les gens du quartier, gráce á sa représentation comme un
spectacle complexe et attractif, renforcé aussi pár la beauté des masques et des
accessoires.
Dans la premiére partié on a analysé et on a trouvé des arguments pár
lesquels on a décidé qu’on se trouve devant une copie faite d’aprés la version
d’Andrei Culic, copiée pár celui-ci, en 1886, á Cavnic. On a mis Faccent sur les
modifications subies pár cette piéce, dues â sa circulation et aux nombreuses
reproductions successives et á són adaptation aux goúts actuels du public, le
résultat étant un texte abrégé, plus fluide, car on a éliminé les expressions
lourdes de la variante d’aprés laquelle on a copié, de mérne que les anciennes
formes du lexique.
On y a analysé ensuite la diffusion de cette piéce, autant au Maramureș
que dans d’autres zones de la Transylvanie et au Banat.
Pour exemplifier les différences existantes entre les deux versions, on
les a reproduit entiérement au fínal.
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Preliminarii
înainte de a desfășura o astfel de temă, credem că se impun câteva
precizări cu caracter preliminar.
Mai întâi, un fapt cert, legat de criza culturii tradiționale, mai acută ca
oricând în acest început de mileniu - în condițiile în care asistăm cu toții la o
nouă paradigmă a înțelegerii culturii în general, și nu doar a culturii tradiționale:
mai exact, perioada în care ne aflăm este marcată de mutații semnificative la
nivelul culturii tradiționale, al înțelegerii și al interpretării acesteia. Practic,
fenomenul globalizării, ce-și face simțită prezența inclusiv în spațiul nostru,
impune în prim-plan o nouă viziune asupra societății și asupra valorilor de
ordin cultural, cu plasarea într-un plan secund a tradițiilor și a reperelor, stabile
cândva, pe care acestea se sprijineau. Informatizarea globalizată, individualis
mul exacerbat - cu pulverizarea moralei tradiționale într-un spațiu al eticilor
profesionalizate -, pragmatismul și consumerismul universalizat, toate acestea
par a domina existența cotidiană a omului începutului de mileniu, lăsând undeva
într-un spațiu marginalizat (sau, în cel mai bun caz, doar în seama unui grup
restrâns de specialiști) tradiții ancestrale și ceremonialul adiacent acestora1.
Asistăm, cu alte cuvinte, în momentul actual, la o complexificare a
vieții de zi cu zi, în condițiile în care, așa cum remarcă unul dintre sociologii de
marcă ai prezentului, Antony Giddens, „modurile de viață generate de moder
nitate ne-au dislocat din toate tipurile tradiționale de ordine socială, într-un mod
fără precedent. Atât prin extindere, cât și prin intesitate, transformările
implicate de modernitate sunt mai profunde decât cele mai multe tipuri de
schimbare ce au caracterizat perioadele anterioare. în planul extinderii, ele au
servit la generarea de interconexiuni sociale care au cuprins întreaga planetă; în
ceea ce privește intensitatea, ele au contribuit la modificarea unora dintre cele
mai intime și personale trăsături ale existenței noastre de zi cu zi” (Giddens,
2000: 12).
O astfel de modificare în planul existențial al vieții cotidiene, despre
care vorbește A. Giddens, impune, evident, o revizitare a unor concepte precum
cele de națiune, comunitate, ruralitate, sacralitate - cu toate determinabile pe
1 Asupra unor astfel de mutații vizavi de societatea tradițională - apărute în ultima parte a secolului
trecut și în acești primi ani ai noului mileniu - fac apel nenumărate studii, dintre care am remarca
aici, selectiv: Guenon, 1993; Todorov, 1999; de Konick, 2001; Zinoviev, 1991; Boia, 2005;
Verdery, 1994; Marga, 2004; Giddens, 2000; Hintersteiner, 2001; Lipovetski, 2007.
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care le desfășoară acestea - și, totodată, o raportare a lor la noile concepte ale
prezentului, precum cele de alteritate, multiculturalitate, globalizare. Cel din
urmă dintre aceste concepte, globalizarea, este, în ultimii ani, printre cei mai
discutați (și disputați), într-o ecuație de genul societatea globală vs. societatea
tradițională, în spațiul modernității târzii pe care o trăim astăzi.
Face acest lucru un gânditor de marcă din spațiul nostru cultural actual,
Andrei Marga, într-o relaționare a societății actuale cu ceea ce era cel mai
specific societății tradiționale, respectiv spiritul religios (Marga, 2003:13) („Se
poate discuta îndelung dacă avangarda umanității actuale a trecut într-o
societate ’postmodemă’, într-una ’postindustrială’ sauîntr-una ’postcapitalistă’.
Cel mai sigur este faptul - afirmă Andrei Marga - că umanitatea a intrat într-o
societate globală sau pe cale de globalizare”).
Același fenomen al globalizării îl are în vedere și unul dintre studiile
cele mai recente privind cultura tradițională sălăjeană, respectiv lucrarea Repere
de cultură tradițională sălăjeană, aparținând cercetătoarei Camelia Burghele unde este luată în discuție, încă din debutul lucrării, problematica identității
culturale tradiționale în contextul globalizării și unde se impune apoi ideea
unei culturi globale actuale cu consecințe precum: omogenizarea culturală
(ilustrând „generalizarea unei forme unice de cultură”), dezintegrarea culturală
(presupunând „abandonarea unor tradiții culturale reprezentative și substituirea
acestora cu forme prefabricate, artificiale, lipsite de reprezentativitate”),
sincronizarea culturală („difuzarea unidirecționată a produselor culturale prin
minimalizarea importanței modelelor culturale particulare, locale”), hibridiz
area culturală (care „generează produse culturale artificiale, fără o prea mare
reprezentativitate pentru identitatea de grup”), uniformizarea culturală (văzută
ca „efect al asimilării unor valori sau instanțe străine de cultura-mamă, dar
produse de o societate occidentală preluată ca model”) și, în sfârșit, consumatorismul cultural1 - înțeles de autoare ca „generator al situațiilor de macdonaldizare și de cocaco/(a)-izare generalizată, ca efect al pătrunderii în cele mai
variate medii și societăți a unui American life style, care s-a suprapus categoric
peste substratul economic local, în funcție de disponibilitatea de adaptare a
mediului vechi la unul nou, consumatorist” (Burghele, 2006: 8-9).
Astfel de consecințe ale globalizării impun o repoziționare față de
cultura tradițională în ansamblul ei, ținându-se seama de noul context al
timpului pe care îl trăim și, drept urmare, de luarea în calcul a unor realități pe
care mai nimeni nu le mai poate contesta. Astfel, conceptul de globalizare și
globalizarea culturii pe care un astfel de concept o presupune, necesită o redefinire a Jocului” dintre „identitate și alteritate” prezent în imaginarul tradițional,
cu alte cuvinte, o redefinire a paradigmelor centrate pe dialogul cultural și pe*
Vezi Lipovetsky, 2007
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toleranță, o dată cu noua înțelegere a politicilor identitare sau a unor concepte
precum societatea informațională sau multiculturalismul. Și aceasta, în
condițiile în care, după cum subliniază Camelia Burghele: „Globalizarea este
echivalentă cu o imensă mutație civilizațională, cu efecte dintre cele mai
intense asupra naturii umane, prin faptul că sfidează toate paradigmele în care
omul societății modeme evolua. Din perspectivă morală, acest fenomen se
opune într-o mare măsură moralei creștine și, în general, valorilor promovate de
societatea tradițională coagulată în jurul unor valori moral-identitare.
Comunitatea globală adună în granițele sale grupuri diferite de oameni
cu religii diferite și cu tradiții diferite, dar care, din perspectiva uniformizării
culturale pe care mondializarea o impune, aderă la o singură religie, care pare a
fi a unui dumnezeu impersonal și general valabil”, ilustrând, în fapt, formula
unui ..sincretism religios'" ce constă dintr-un „melanj de credințe și ritualuri”
impunând în dreptul instituției bisericii, tocmai de aceea, o misiune cu totul
aparte, menită să înțeleagă fenomenul globalizării „în serviciul omului și în
mod particular, în serviciul tuturor persoanelor” (Burghele, 2006: 9-13).
Fără a intra în detalii privind mai cu seamă ultima dintre ideile subli
niate de Camelia Burghele, cea legată de religie - o problemă extrem de
complexă în era globalizării (Marga, 2003) - să notăm totuși, că o astfel de
problematică este desfășurată și într-un studiu relativ recent, semnat de Norbert
Hintersteiner și intitulat Către o depășire a tradițiilor. Contribuții anglo-americane la o hermeneutică interculturală a tradiției. Concret, Norbert Hintersteiner
subliniază, încă din Introducere la studiul său, necesitatea unui „concept
teologic intercultural al tradiției, care să țină pasul, din punctul de vedere al unei
teorii și al unei teologii a tradiției, cu pluralitatea diverselor forme ale unei
tradiții creștine, datorată largii răspândiri și adaptări a creștinismului. Pe de altă
parte - continuă Hintersteiner - situația teologică a lumii contemporane,
datorată prezentei dezbateri interreligioase, se înfățișează, acum mai mult ca
oricând, ca un set de tradiții globale. Este necesară, și în cazul acesta, desem
narea unui concept intercultural și inter-religios corespunzător al tradiției”
(Hintersteiner, 2001: 15-16).
în aceste condiții - și aceasta ar fi o altă remarcă preliminară pe care
dorim să o facem -, este clară necesitatea ca studiul culturii tradiționale să țină
seama de fenomenul globalizării, în care se înscrie umanitatea actuală. într-o
atare situație, ceea ce se impune cu precădere, în aria cercetării culturii tradițio
nale, este, credem noi, tocmai necesitatea de a regândi apropierea de spațiul
tradițional al spiritualității noastre și, implicit, de a acomoda acest spațiu cu noile
paradigme în care viețuim astăzi. Mai concret, simplificând lucrurile, este vorba,
pe de o parte, de a valorifica tezaurul încă prezent al spiritualității tradiționale și,
pe de altă parte, de a încerca păstrarea acestuia o dată cu racordarea existenței
noastre la noile valori ce par a domina viața trăită în noile timpuri.
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în fapt, în spațiul cercetării culturii noastre populare, s-a atenționat încă
de acum câteva decenii asupra schimbărilor ce se impun tocmai în acest sens.
Este cazul profesorului Ion Șeuleanu, o personalitate marcantă în domeniu, care
avertiza încă din anii ’80 ai secolului abia trecut - analizând tocmai Poezia
populară de nuntă - asupra faptului că, în lipsa unor preocupări susținute în
spațiul culturii populare, care să atragă după sine „imperativul cercetării
sistematice”, valorile noastre spirituale „sunt amenințate cu pieirea” (Șeuleanu,
1985: 9-43). La fel cum, într-o lucrare mai recentă, intitulată, semnificativ,
Dincoace de sacru, dincolo de profan - același autor pledează pentru o
„perspectivă analitică” a culturii populare, care să țină seama de diversitatea și
complexitatea direcțiilor unui astfel de studiu în arealul cercetărilor de ultimă
oră, înscrise într-o „perspectivă multi- și interdisciplinară” sau în „viziunea de
tip holistic, singurele în măsură a da seama de complexitatea culturii orale, ca
întreg, ca sistem ale cărui componente se condiționează reciproc și se
sincronizează impecabil, încadrându-se în tiparele mai încăpătoare ale culturii
naționale. Cultură căreia îi imprimă un număr de mărci inconfundabile, poate
chiar pe cele primordiale, care țin de specific, de sunetul unic prin care aceasta
se înscrie în armonia celei universale”. Și aceasta, cu sublinierea unei convin
geri ce ține de faptul că, în spațiul nostru, cultura populară „este încă, în multe
privințe, o cultură vie, rezemată pe o realitate folclorică aflată, e drept, în
schimbare, și situată undeva la răscrucea dintre sacru și profan, dar care mai
conservă încă suficiente pattern-un în baza cărora să-i putem decoda stadiile
străbătute și interpreta sensurile capitale”. Acest fapt nu poate fi întreprins însă
fără a se avea în vedere „deschiderile metodologice” și tipurile de „abordări
contemporane”, ce presupun, între altele, „o recuperare a perspectivei de
abordare complexă și (pe cât posibil) completă a fenomenului folcloric, inclusiv
în plan ontic și epistemologic”.Se va depăși, în acest mod, „limitarea de tip
structuralist, care privea univoc faptul ori evenimentul folcloric și care judeca
textul propriu-zis doar în sine și prin sine, detașat de orice condiționare
contextuală” și îmbrățișându-se „noile orientări” ce „tind să lărgească, uneori cu
totul imprevizibil, unghiul de abordare și să regândească totul prin prisma
complexității, a pluridimensionalității, polivalenței și a multifuncționalității
folclorului” (Șeuleanu, 1994: 5-27).
Necesitatea unei cercetări riguroase a spațiului nostru etnograficfolcloric este subliniată și de o altă personalitate în domeniu, profesorul Ion
Cuceu („cercetarea etnografico-folclorică românească este datoare să abordeze
cu toată seriozitatea obiceiurile populare, să ajungă la cunoașterea temeinică a
obârșiei lor îndepărtate și la relevarea caracterului lor organic, în contextul larg
al spiritualității românești”), atenționând, între altele, asupra faptului că „mai
mult decât în alte științe, în cercetarea etnografico-folclorică adâncimea investi
gației este determinată de gradul de stăpânire a materialului documentar, de
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nivelul atins în cunoașterea varietății și bogăției lui, a răspândirii lui geografice,
de unde marea importanță a instrumentelor de lucru în asigurarea unor progrese
ritmice și constante ale științei” (Cuceu - Cuceu, 1988: 11-13).
Necesitatea „complexificării” demersului în studiul culturii noastre
populare este subliniată, în studiul amintit ceva mai sus, și de cercetătoarea
Camelia Burghele (Burghele, 2006: 8-21). în același sens, am reaminti aici
poziția aceluiași Norbert Hintersteiner, ce se pronunță pentru elaborarea unei
teorii interculturale a tradiției, cu luarea în calcul a unor problematici complexe
de natură epistemologică (implicând modalitățile de cunoaștere), culturală
(generate mai cu seamă de contextul diferențelor culturale) sau socială (inclu
zând cadrul structurilor comunicaționale ale societății), în condițiile în care
„contextul socio-cultural al globalizării și al modernizării reflexive a suscitat un
nou interes științific pe tema tradiției” - situație ce face ca teoriile sociologice
să vorbească acum „despre procese de conservare a tradiției, de ’retradiționalizare’ și de construire a unei noi tradiții, procese ce au loc împreună sau paralel
cu ’detradiționalizarea’ modernă ce le precede” (Hintersteiner, 2001: 9-25).
în același sens al discuțiilor, merită, credem, reținută și poziția unui
teoretician din spațiul nostru cultural actual, Lucian Boia, care, dat fiind faptul
că societatea actuală este „supusă unor teribile presiuni uniformizatoare”,
subliniază, tocmai „ca reacție la globalizarea în curs, ca și față de primejdiile
unei civilizații tehnologice, ruptă de natură și poluată”, posibilitatea de a se
vorbi despre „o nouă mitologie, a entităților mici, la scară umană, capabile să
armonizeze tradiția cu modernitatea” (Boia, 2005:113-114).
Dincolo de toate aceste mutații pe care le-am subliniat mai sus, vizavi
de valorile tradiționale, credem că se impune și o altă remarcă, necesară în
abordarea culturii tradiționale, și anume faptul că, astăzi poate mai mult ca
oricând, cultura populară și, în speță, folclorul, ca fapt etnografic și literar, pot
reprezenta, în continuare, o necesitate menită a defini o componentă esențială a
spiritualității noastre, în condițiile în care globalizarea și pluralismul valorilor
actuale nu ar trebui să marginalizeze o componentă esențială a culturii noastre,
respectiv cultura tradițională. Dimpotrivă, cercetarea riguroasă a acesteia poate
contribui la o mai bună cunoaștere și afirmare a ceea ce ne individualizează și
totodată a ceea ce ne apropie de celelalte mari culturi europene.
Concret, analizând riturile de trecere, sub aspectul structurii și al
semnificațiilor, ca fapte ale existenței noastre de tip tradițional - cu prelungiri
însă până în prezentul imediat -, putem înțelege mai ușor anumite semnificații
ce țin de un simbolism general-uman, depășind granițe contextuale de timp sau
de spațiu. Un simbolism ce trebuie înțeles - pentru a prelua una dintre formu
lele cuprinzătoare ale profesorului Ion Șeuleanu, cu privire la obiceiurile
populare de nuntă - inclusiv prin prisma unor „modele comportamentale și
mijloace de transmitere a valorilor”, valori „create de generațiile anterioare” și
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care „mijlocesc o translație între acestea și prezent” (Șeuleanu, 1985: 44—50).
Pentru a ne opri la tema pe care o avem în vedere, orațiile de nuntă nu
presupun doar o simplă schemă ceremonială înscrisă în tiparul nupțial al ritului
pe care-1 marchează, ci dezvoltă, în plus, semnificații profunde legate de dorința
dintotdeauna a ființei umane de a se armoniza cu colectivitatea din care face
parte, dar și cu cosmosul, ca și cu sine însăși, în parcurgerea unor trepte
inițiatice pe care le presupune împlinirea vieții umane în general. O armonizare
ce presupune însă o serie de praguri ce fac posibilă trecerea, „deschizătura”
(despre care vorbește Mircea Eliade, referindu-se tocmai la riturile de trecere )
„de la un mod de a fi la altul, de la o situație existențială la alta” (Eliade, 2003:
166-170).
în plus, pentru a prelua o subliniere din chiar finalul studiului amintit,
semnat de profesorul Ion Șeuleanu, „se desprind din textele nupțiale nu numai
un crez de viață și o viziune particulară despre împlinirea sinelui, ci liniile unui
ethos generos, ce stă la temelia întregii existențe. Din perspectiva lui a fost
gândit modelul considerat ideal de civilizație țărănească. Este un ethos ale cărui
valori fundamentale sunt omenia, munca onestă, exemplaritatea în relațiile cu
semenii, buna-cuviință și, înainte de orice, grija de a întemeia o familie și de ași prelungi numele prin copii, de a transmite experiența moștenită ori nou creată
generațiilor viitoare, întru dăinuire” (Șeuleanu, 1985: 216).
în sfârșit, am spune, ca o ultimă remarcă preliminară, că abordarea
temei de față se izbește de câteva dificultăți, știute de altfel. Una dintre acestea
ține de faptul că cercetarea amănunțită a temei în zona etnografică pe care o
vizăm lipsește, practic, până în acest moment. în plus, curgerea anilor nu face
decât să adâncească și mai mult pierderea unor repere importante pe care se
poate așeza cercetarea de natură etnografic-folclorică a acestui vechi ținut
românesc. Pe de altă parte, o astfel de carență se constituie, pentru noi, într-un
motiv în plus pentru a ne apropia și mai mult de cercetarea acestei teme. O
cercetare pe care o gândim pe mai multe paliere: o prezentare în linii generale a
temei, legată de structura și semnificațiile pe care le dezvoltă; o identificare,
apoi, a specificității temei în acord cu zona pe care ne-am ales-o; o analiză a
câtorva dintre textele ce ilustrează tema, cu evidențierea elementelor de
structură și semnificație constitutive; prezentarea, în cele din urmă, a unui
corpus de texte pe tema pe care o cercetăm.
Prezentarea temei

Orațiile de nuntă se încadrează, tipologic, într-una din temele majore ale
poeziei noastre populare, respectiv tema nunții. Este o temă complexă, cu
determinații majore în existența atât individuală, cât și colectivă, și cu
semnificații ce țin de zonele cele mai profunde ale vieții noastre - în tentativa
fiecăruia de a-și armoniza ființa, atât cu colectivitatea din care face parte, cât și
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cu o anume sacralitate legată de o anume ordine cosmică a lumii. Tocmai de
aceea, o astfel de temă s-a constituit în obiect de studiu nu doar pentru folclorul
propriu-zis, ci și pentru alte zone întinse de cercetare a culturii populare, de la
etnografie și sociologie, până la antropologie și psihologie.
La noi, interesul pentru prezentarea obiceiurilor legate de nuntă poate fi
regăsit încă din scrierile cronicarilor, capătă apoi specificitatea studiului la
Dimitrie Cantemir, în Descriptio Moldáviáé (cu prezentarea riturilor nupțiale și
a comportamentului actanților, a mentalităților colectivității, a spectacolului
nupțial și inclusiv a orațiilor de nuntă), tema în sine căpătând apoi o consistență
aparte, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului următor,
prin aportul unor cercetători de marcă, precum Nicolae Popoviț, Iuliu Bugnariu,
S. FI. Marian, Elena Sevastos (cei doi din urmă, cu două studii istoricoetnografice de referință), N. Cartojan, Ion Pop Reteganu, Artúr Gorovei, G. Fira
și C. Brăiloiu, continuând , în secolul abia încheiat cu nume de marcă precum
Gheorghe Vrabie, Ov. Bârlea, Adrian Fochi, Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu,
Emest Bemea și, nu în ultimul rând, Ion Șeuleanu (Șeuleanu, 1985: 9-43).
Amploarea obiceiurilor legate nuntă, ca și spectacolul aparte pe care îl
antrenează, fac ca această temă să se constituie într-una dintre manifestările
noastre tradiționale cele mai importante - fapt subliniat cu acuitate, de pildă, de
Emest Bemea: ,,Atât prin proporțiile ce le ia, cât și prin conținutul ei deosebit
de bogat și complex, nunta poate fi socotită drept cea mai însemnată dintre
manifestările noastre artistice populare. Muzica și dansul, poezia și jocul scenic,
se îmbină aici într-o deplină armonie. în forma ei clasică, nunta țărănească este
un interesant și pitoresc spectacol, în cadrai căruia momentele solemne și
tragice se topesc în cele de petrecere, de joc și voie bună” (Bemea, 1967: 37).
Despre o aceeași complexitate putem vorbi și în ceea ce privește nunta
și întregul ceremonial pe care îl desfășoară în ținutul sălăjean. Obiceiurile și
plăsmuirile literare folclorice, care țin de nunta sălăjeană, reprezintă un adevărat
spectacol, ale cărui proporții trădează rolul și locul ei aparte în sânul
colectivității. Semnificațiile ei adânci fac din nuntă o manifestare etnografică de
amploare, așa cum se cuvine, de altfel, să fie sărbătorit acest moment de
maximă importanță din viața fiecărui om.
De remarcat, de la bun început, o serie de asemănări între nunta din
zona Sălajului și nunta din alte părți ale țării. Contactul dintre oameni a sporit
permanent moștenirea de veacuri, creându-se o legătură indelebilă între zonele
etnografice, așadar și sub acest aspect al menținerii unor similitudini privind
ceremonialul de nuntă. Totuși, nunta sălăjeană are un specific de o excepțională
concretețe. Populațiile străvechi vor fi avut aceleași materializări ale interesului
major acordat nunții, îmbogățite, însă, de-a lungul veacurilor, cu noi și noi
semnificații. Straturile străvechi se păstrează, elementele de persistență
întrezărindu-se dincolo de straturile ce s-au adăugat pe parcurs, coerente și
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remarcabile prin diversitatea și complexitatea simbolurilor ce le traversează
țesătura. Nunta din Sălaj aduce prin ea însăși un elogiu vieții, trăirii plenare,
nemijlocite, în mijlocul semenilor, cu care omul conviețuiește armonios. Nunta
vorbește și azi, ca odinioară, despre un cod etic imuabil, ce promovează valori
etem umane, binele, frumosul, adevărul, demnitatea, onestitatea, altruismul,
recunoștința, datoria de a sluji celorlalți. Aceste puternice principii sunt
vehiculate alături de imperative privind echilibrul din sânul noii familii, echili
bru atât de necesar pentru trăinicia dragostei, sursă permanentă de viață.
Componentele ritualului de nuntă au o finalitate îndreptată tocmai în
acest sens, de a puncta necesitatea respectării unui cod etic moștenit de la
antecesori și transmis de generații. Elementele fiecărei secvențe posedă multă
încărcătură simbolică, etică, oglindă extrem de grăitoare a purității sufletului
celor mulți. Deși anonimi, autorii creațiilor artistice performate în cadrul nunții
au fost răsplătiți pentru efortul și generozitatea lor, prin suflul uman, prin
coerența elementelor ce compun acest ansamblu rafinat, îmbogățit cu fiecare
manifestare, până la râvnita desăvârșire peste timp. Farmecul a sporit, peste
veacuri, creația literară folclorică ce ține de acest moment important din viața
omului și care și-a văzut lărgită semnificația profundă, până într-acolo încât să
constituie subiect de viu interes și, în consecință, subiect de intense cercetări.
Spiritul creator al țăranului sălăjean și-a pus, și în acest context, amprenta, pe
cât de inedită și de amplă, pe atât de statornică.
Această manifestare devine astfel nu numai de interes spiritual, moral,
etnografic, ci și artistic; ea se desfășoară pe largi paliere de semnificații și de
rosturi adânci, ce se cer decriptate. Ceremonia nunții capătă așadar atenția
cuvenită, fapt ce reiese și din înlănțuirea rafinată și complexă a segmentelor ce
o compun, tot atâtea elogii aduse traiului în sânul familiei, pe temelii morale și
etice solide.
în ciuda specificității fiecărei nunți în parte, sau a nunții sălăjene, privită
în contextul vast al nunții la români, reiese remarcabila concretețe a unor
similitudini bazate pe o moralitate solidă, nealterată, și aceasta datorită persis
tenței de veacuri ale acelorași credințe și convingeri etice privind familia și
viața, în general. Rostul familiei este același, rolul omului în mijlocul seme
nilor, datoria sa față de sine și față de ceilalți este neschimbată, imperativele
etice sunt statornicite de veacuri.
Creațiile legate de obiceiurile nunții vorbesc despre alese moravuri,
despre comuniunea sufletească și despre rostul căsătoriei, despre trăinicia vieții
familiale. Este necesară, în acest sens, multă virtuozitate din partea performe
rilor, care au rolul de a potența, cu fiecare rostire, rolul și farmecul acestora.
Sub aceeași incidență intră și orațiile, care presupun, din partea colăcarilor, o
abilitate declamatorie, un talent artistic aparte, care să certifice gustul pentru
frumos al colectivității tradiționale dintotdeauna. Replicile trebuie să fie
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antrenante, vii, autentice, efectul scenic este, evident, pitoresc. Pentru ca efectul
să fie cel scontat, crearea unei atmosfere aparte, cu implicarea afectivă a tuturor
celor prezenți, este nevoie ca performerii să posede acea artă a „zicerii”, apanaj
doar al celor înzestrați și recunoscuți ca atare. Orațiile pretind de la staroste și
darul improvizațiilor, al expresiei care să capteze și să captiveze, replici
spontane, care să facă față spontaneității celorlalți participanți la dialog, ca o
competiție. Deși improvizațiile țin de libertatea proprie orațiilor, creatorul
popular va avea grija versului, o realitate lăuntrică, de altfel. Participanții vor fi
delectați , antrenați, chemați să se implice afectiv în cadrul secvențelor de
ceremonial, mai ales a celor ce facilitează un dialog savuros, comic, până la
pitoresc.
Orațiile nu-și pierd funcția incantatorie, cu versuri de o netăgăduită
plasticitate, joc al minții, desfătare a sufletului, dată fiind preponderența
umorului, menit, de această dată, nu să critice, ci să potențeze acele contururi ce
țin de o moralitate inalterabilă și de un cod etic imuabil. Prin orații se văd astfel
elogiate frumusețile sufletului, hărnicia și capacitatea de jertfa a omului,
verticalitatea morală, integritatea spiritului, buna-cuviință în toate, etern dorita
inocența a inimii și nepervertire a fondului profund uman.
Am remarcat deja valoarea etică a creației folclorice de nuntă, în
general, și a orațiilor, în particular, pe lângă calitățile lor expresive și prospe
țimea spontaneității cu care sunt rostite cu fiecare prilej. Rapsozii se întrec și
azi, deși nu ca altădată, în „ziceri” adesea tăioase, iscusite recitări ce trădează
înzestrarea celor aleși și recunoscuți de o colectivitate întreagă. Starosti,
socăcițe, colăcari - toți permit, prin intermediul orațiilor rostite, un contact viu
cu realitățile spațiului rural, reflectând în permanență talentul creator al
autorului popular, preocupat mereu de reconfortare artistică, estetică, sensibilă,
înălțătoare, consistentă.
Se impune să punctăm câteva secvențe ce anticipează această mare
manifestare folclorică - nunta - așa cum se prezintă ea în Sălaj. Nunta
reprezintă si aici, trecerea tinerilor, accederea într-o altă categorie socială,
moment la care participă afectiv întreaga comunitate. întemeierea unei noi
celule sociale pretinde acordul celorlalți, în primul rând al părinților, și sprijinul
acestora. Colectivitatea sătească este conștientă de rolul pe care îl are în viața
noii familii, în întemeierea ei și a noii gospodării. De la secvențele pregătitoare
(similitudini de ordin general la tema noastră - Șeuleanu, 1985: 78-94), până la
momentele ce succed nunții, colectivitatea participă conștient și responsabil,
impregnând nunții, în ansamblul ei, aspectul unui real și autentic fenomen
folcloric, de o vibrantă specificitate.
De savoarea acestei realități, ce marchează puternic viața colectivității
rurale, ține și persistența de-a lungul timpului, a unor practici de natură
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magică3, ce ar facilita, în concepția tinerilor, cunoașterea perechii hărăzite.
Diferite perioade ale anului prilejuiesc, îndeosebi fetelor, găsirea unor
răspunsuri cu privire la starea materială a viitorului soț, la aspectul său fizic sau
la alte trăsături.
Vârsta medie la care se căsătoresc tinerii în satele sălăjene este, pentru
fete 18-22 de ani, iar pentru băieți, 22-26 de ani. Ca în urmă cu decenii, și azi
trecerea acestor vârste dă de gândit celor rămași necăsătoriți. Aceștia trec în
rândul fetelor și al flăcăilor „bătrâni” și „trecuți”, pe seama cărora se țes
numeroase, și nu mai puțin tăioase, versuri ironice.
Locurile care prilejuiesc întâlnirile tinerilor, ca prim pas înspre o
prietenie sortită căsătoriei erau șezătorile, clăcile, horele, azi mai puțin acestea
și mai mult alte oportunități de cunoaștere, precum școala sau organizarea unor
activități culturale, la care se adaugă larga deschidere a satului sălăjean înspre
alte orizonturi - ea în sine o oportunitate. Noile coordonate ale satului românesc
în general, reprezintă, cum am remarcat, o vastă deschidere spre un amplu
orizont, nicidecum închidere în autosuficiență, fapt ce prin el însuși facilitează
cunoașterea. Persistă însă, preferința pentru a rămâne în satul natal, pentru o
căsătorie în sat, nu la „străin’i”. Aceasta se susține prin fermitatea convingerii
tinerilor că “n’icăiri nu-i mai bin’e ca acasă”, alături de familie, de consăteni, de
locurile dragi. Se întâmplă, însă, ca tânăra sau tânărul să meargă în alt sat, să-și
lase casa părintească și satul, pentru a intra în altă gospodărie, unde se impunea
dintru început, adaptare și înțelegere, pentru bună conviețuire cu noua familie,
înstrăinarea fetei, mai ales, a dat naștere la o poezie unică, de un farmec aparte,
inconfundabil, poezie ce dă glas unor tristeți ce au apăsat de veacuri umerii
fetelor date în sat străin.
în acest context, se merge „pă vid’ere”, cu tatăl, în general, în vederea
stabilirii unor condiții precum zestrea, logodna, alegerea nașilor, pregătirile
vizând nunta și altele. Această vizită prilejuiește organizarea unei mese
îmbelșugate, un „uăspăț”, pe marginea căruia discuțiile au puterea de a schimba
starea de dinainte, în cazul în care apar diverse nemulțumiri, cauzate de diverse
pricini, în primul rând de ordin material. Interesele materiale ghidează adesea,
ca și cu ani în urmă, întemeierea unei noi familii. O gospodărie bine întemeiată
este un gaj bun pentru o căsătorie sigură, „a hi d’int-on n’eam bun” este și azi o
condiție esențială, prin aceasta se înțelege, pe lângă cinste și oameni de omenie,
și o stare materială cât mai solidă, care să garanteze, în concepția colectivității
sătești, viitorul bun și trăinicia familiei nou întemeiate.
Se menține convingerea că fiii și fiicele trebuie să se căsătorească în
ordinea descrescătoare a vârstei, „să-nceapă de la cel mare”. Consimțământul
părinților este vital pentru ca noul cămin „să hie înt-on ceas bun”.
3 Vezi, în acest sens, Șișeștean, 1999
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O dată luată decizia de a se căsători, se succed o suită de obiceiuri
tradiționale, dată fiind amploarea acestei manifestări. Tradiția impune în acest
sens, ca fata să fie pețită. Se obișnuiește ca mirele cu tatăl său să discute cu
această ocazie, pe marginea zestrei și a celorlalte aspecte privitoare la logodnă
și nuntă. Și cu această ocazie sunt prezente pe masă bucate și pălincă, menite sa
faciliteze căderea la învoială a ambelor părți.
în eventualitatea unor dezacorduri și, dacă tinerii doresc, cu orice preț, să
se căsătorească, are loc și azi, dar mai puțin ca în alte dăți, răpirea fetei. Aceasta
pricinuia rușine familiei sale, nevoită, în cele din urmă, să accepte noile circums
tanțe și să-și dea consimțământul, însă fără a se mai face logodnă sau nuntă.
încredințarea se încununează cu schimbul de inele, preotul onorează cu
prezența lui, atmosfera este una de veselie, cu masă bogată, dans, muzică.
Demersurile următoare vizează fixarea zilei nunții, alegerea „nănașilor”, timp
în care se fac pregătirile necesare. Datina cere să se vestească în biserică, în trei
duminici consecutive, căsătoria tinerilor, cu scopul mărturisit de a ieși la iveală,
din vreme, eventualele piedici. Strigările se fac și într-un sat și în altul, dacă
tinerii provin din localități diferite.
Nunta în Sălaj își dovedește caracterul sincretic, farmecul ei rezidă
dintr-o împletire de excepție de culoare, eleganță, muzică, dans, poezie, simbio
ză ce recomandă această manifestare înspre desăvârșire. Atmosfera este, încă
de la început, străbătută de solemnitatea unor momente de tristețe, cauzată de
despărțirea de familie, de cei dragi, de casa părintească, dar și de bucuria
întemeierii noului cămin.
Nunta se poate face în orice perioadă a anului, cu excepția posturilor
rânduite de peste an. Câșlejile, perioada cuprinsă între Crăciun și Postul Paștilor,
numără cele mai multe nunți, cu atât mai mult cu cât, în acest interval, muncile
agricole au încetat și este răgaz și pentru îndeplinirea celorlalte îndatoriri. Se
aleg „Temătorii” din rândul celor mai apropiați, care urmează să anunțe
evenimentul și să invite la participare, rostind, în acest sens, o formulă de
invitație, urmată de o închinare în cinstea tinerilor, cărora li se spune „Noroc să
le deie Dumn’ezo!”. Vestimentația chemătorilor răspunde importanței momen
tului, ei au bâte împodobite cu panglici, flori, verdeață, semne ale statutului lor
privilegiat.
Perioada până la nuntă este marcată de intense pregătiri și la casa
mirelui, unde, de obicei, are loc nunta, dar și la casa miresei. Se aleg cele mai
fiumoase țesături, dovezi concludente ale talentului și ale îndemânării gazdelor,
se decorează interioarele, se amenajează curtea, întreaga gospodărie se pregă
tește de sărbătoare. Consătenii ajută cu „cinste”: came de porc, de vită, găini,
ouă, produse lactate, alimente de diverse feluri, legume, băutură. Socăcițele își
dovedesc, cu fiecare ocazie, priceperea, la pregătirea mâncării și la servirea ei.
Se fac din vreme „păturile”, supa, sarmalele, prăjiturile, cozonacii, se pregătesc
recipiente pentru vin și țuică.
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în fruntea alaiului, un apropiat al mirelui va purta o cunună de sasău,
împletită la casa mirelui, cu panglici viu colorate. Cununa va însoți alaiul înspre
nași, la mireasă, la cununie, la masa mare. Sasăul se culege mai ales de pe lângă
fântâni, de către fete, numite „surorile d’e mn’ireasă”, azi „domnișoare de onoare”.
Nașa și fetele sunt cele care o ajută pe mireasă să se gătească, pe
fundalul unor versuri și cântece care impresionează prin substanța lor densă.
Ele vorbesc despre despărțirea fetei de universul copilăriei ei, unde spațiul
matern protector o ferea de rele, pentru ca acum să se apropie de alt spațiu,
străin ei, și care, ca atare, trebuie îmblânzit, apropiat.
Mirii nu mai sunt azi îmbrăcați în costumul popular local, ci vestimen
tația lor este „ca pă la uăraș”, costum de mire, respectiv, rochie de mireasă.
Portul tradițional al satului nu se mai îmbracă, esențial este, însă, voalul prins
pe cap, simbol al frumuseții, purității, feminității. Alături de cântecele ce
înduioșează prin mesajul lor, dar și ironizează ușor, miresei i se fac și urări, în
așteptarea mirelui, care, între timp, cu alaiul său, se duce după „nănași”. în tot
acest timp, nuntașii se cinstesc cu diferite gustări, prăjituri, țuică. Grăitorul are
un rol foarte important, rostește iertăciunile, orație asupra căreia ne vom opri în
demersul de față. După acest moment, care emoționează pe toți cei prezenți,
tulburător prin substanța versurilor rostite, alaiul se îndreaptă înspre casa
nașilor, unde îi așteaptă mâncare și băutură.
în drum spre casa miresei, alaiul este salutat de sătenii care stau în
poartă, după obicei, cinstindu-se cu țuică. în frunte se află mirele și flăcăii săi,
frumos îmbrăcați, „gătați”. „Oștile” se întâlnesc la poarta miresei unde, cu
multă ironie și savoare „se luptă” reprezentanții fiecărei părți, de o parte și de
alta a porții, devenit obstacol de trecut, o probă menită să evidențieze, încă o
dată, destoinicia flăcăilor, și mai ales, a mirelui, virtuțile sale de netăgăduit.
O secvență de un umor consistent este cea în care mireasa adevărată
este ascunsă, se lasă greu găsită, în schimb, alaiului mirelui îi este adusă o
mireasă falsă, un bărbat sau o femeie cu umor, deghizați. Dialogul crește gradat
în savoare, după care, la găsirea miresei, se pregătesc pentru a pleca la cununia
religioasă, oficiată la biserică. „Iertăciunile la mireasă” marchează puternic
acest prag de despărțire de părinți, de frați, surori, rude, prieteni, moment ce
surprinde prin sobrietate și emoție. Strigăturile însoțesc drumul până la biserică,
unde tânăra pereche primește binecuvântarea creștinească. Componenta magică
este și aici prezentă, prin practici și superstiții, care au dăinuit și au pătruns
dincolo de țesătura densă a timpului care a trecut. Ele subzistă, continuă să
trezească interesul, să suscite o atenție vie, atât din partea celor care cred, cât și
a celor rezervați. în timpul cununiei religioase, de pildă, mireasa îl calcă pe
picior pe mire, în speranța că, în noua familie, „va cânta găina și nu cocoșul.”
La ieșirea din biserică, îi întâmpină pe miri, din nou, dans și voie bună,
care îi vor însoți până la locul unde s-a întins masa mare.
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Un loc de cinste, alături de miri, îl ocupă nașii, părinții, frații, surorile,
rudele apropiate. Grăitorul întreține atmosfera, prezintă darurile, îmbie în
permanență la mâncare, băutură și joc. Nașii sunt învestiți cu un rol aparte, dar
nu sunt scutiți de ironia și satira strigăturilor.
Servirea mâncărurilor și a băuturilor alese este încununată de „grăitul
darurilor”. Grăitorul mulțumește pentru „cinste”, ajutor substanțial acordat
tinerilor aflați la început de drum.
La miez de noapte, mireasa ia alte veșminte, îmbracă acum haine de
nevastă, nașa o ajută să-și facă un „conci”, semn că a ieșit din rândul fetelor,
moment urmat de dans și petrecere, până în zori. La plecare, nuntașii sunt
cinstiți cu pălincă sau vin și cu prăjituri.
în următoarele zile, se invitau la ospăț cei mai apropiați, în vreme ce
petrecerea se încheie cu „ospățu’ socăcițelor”. „Danțu mn’iresii” iese din
contextul actual de nuntă,însă capătă mare interes cântecul găinii. O femeie
iscusită dăruiește, cu descântec, nașului, o găină friptă, frumos împodobită și
plătită pe măsură, de către acesta.
în cinstea finilor, nașii dau, după nuntă, un ospăț, dar și finii, la rândul lor,
ca semn al recunoștinței față de părinții spirituali, organizează „ospățu’ fin’ilor”.
Elementele de urbanizare pătrund din ce în ce mai mult în ceremonialul
nupțial, începând cu vestimentația mirilor și terminând cu darurile oferite
mirilor, azi îndeosebi bani, incluzând schimbări majore privind rolul
domnișoarelor de onoare, care iau locul surorilor de mireasă, sau locul de
organizare al nunții, care se face mai ales la căminul cultural. Doar în cazuri
izolate se mai acordă ceremoniei religioase complexa importanță de altădată,
întregul ceremonial, de altfel, pierzând din vechile-i semnificații, ale căror
contururi se estompează de la an la an.
în pofida modificărilor de substanță sau de nuanță, survenite în plan
ritualic, nunta își păstrează cu orgoliu statutul de privilegiată, în rândul celor
mai valoroase manifestări culturale ale satului sălăjean. Pretinzând
responsabilitate maximă întregii comunități rurale, angrenând instituția
bisericii, familia și nu numai, spectacolul nunții tinde spre desăvârșire, împletire
plină de armonie, în ciuda unor neînsemnate dezacorduri de nou și vechi,
modem și arhaic, dogmă creștină și interpretarea ei mai nouă, credință în
puterea datinii și răstălmăcirea ei curajoasă.
La crearea unui spectacol folcloric de mare amploare, concură toți
membrii colectivității rurale, mai cu seamă cei apropiați noii familii, călăuze la
început de drum, temelie noului cămin.
Interpretarea teniei

Dincolo de ceremonialul nupțial expus mai sus, păstrat în liniile sale
configurative până astăzi și pe care oricare dintre locuitorii mai vârstnici ai
satului sălăjean îl poate reda cu ușurință, se impun câteva sublinieri privind
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Orații de nuntă din zona etnografică Sălaj

117

căutarea unor semnificații de profunzime ale acestui ceremonial și al orațiilor ce
îl însoțesc - lucru pe care ni-1 propunem în cele ce urmează.
Să notăm mai întâi că obiceiurile de nuntă, înțelese ca „fenomene
complexe socio-culturale care definesc viața colectivităților umane” (Șeuleanu,
1985: 50) se încadrează arhetipal, alături de naștere și moarte, în ceea ce se
numește - cu o sintagmă consacrată de aproape un secol de către etnologul
Amold van Gennep - riturile de trecere (van Gennep, 1996), care au ca
principală funcție o mediere între factori ce țin de natura și cultura umană, între
biologic și social, între fiecare individ și grupul din care face parte, consacrând,
prin diverse ceremoniale, identitatea și experiența de viață, schimbarea sau
continuitatea unei astfel de experiențe, totul însemnând, în cele din urmă, o
trecere succesivă „de la o vârstă la alta, de la o ocupație la alta” (Gennep, 1996:
16). Mai clar spus, cu sublinierea profesorului Ion Șeuleanu, etnologul francez
are în vedere, ca obiect al cercetării sale, „așa-numitele ’ crize’ pe care le înregis
trează existența individuală înlăuntrul colectivității integratoare arhaic-tradiționale. Existență marcată de etape precis delimitate, deosebite calitativ una de cealaltă.
Omul străbate de la naștere până la ne-ființă un itinerar exprimat în
cicluri existențiale, parcurgând succesiv fazele copilăriei, adolescenței, căsăto
riei, maturității, senectuții”. Mai mult, Amold van Gennep are în vedere nu atât
aceste etape, cât mai ales „spațiile incerte, aflate la confluența a două perioade,
când omul, găsindu-se la capătul unui drum, depășind deci o fază, este pe cale
să intre într-una nouă și, în același timp, inevitabilă”. în felul acesta, are loc „o
trecere, o translație între două moduri existențiale deosebite, între două condiții
umane”, sau, cu termenul folosit de Gennep, între două stări, „cu efecte în plan
biologic, socio-cultural, psihic etc.”, funcția principală a acestori rituri de
trecere fiind „tocmai de a face ca ieșirea din vechea etapă și intrarea în cea
următoare să se facă normal, în limitele impuse de sistemul de reprezentări al
colectivității respective” (Șeuleanu, 1985: 50-52).
Despre o trecere vorbește și Mircea Eliade, atunci când are în vedere
aceste rituri, cu sublinierea unei componente esențiale ce le însoțește, respectiv
componenta de natură religioasă - sens în care astfel de rituri ,joacă un rol
considerabil în viața omului religios” (căsătoria fiind, tocmai în acest sens,
„prilej de trecere de la un grup socio-religios la altul”). Astfel de rituri
presupun, în concepția lui Mircea Eliade, „o inițiere” a fiecărui individ, ele
sprijinindu-se pe „o schimbare radicală de regim ontologic și de statut social”, o
inițiere ce „comportă în general o triplă revelație: a sacrului, a morții și a
sexualității” (Eliade, 1992: 170-177). Vom putea observa, analizând ceva mai
încolo câteva orații din zona sălăjeană, că o astfel de componentă a sacralității
se păstrează, chiar dacă în forme alterate, până astăzi.
Trebuie remarcat apoi faptul că, în cadrul ceremonialului nupțial,
orațiile se constituie într-o specie aparte, marcând cel mai bine, inclusiv în
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

118

Mihaela Rotaru

spațiul sălăjean, ceea ce sublinia, încă din deceniile trecute Emest Bemea, „...
momentele mari ale nunții și care îi imprimă totodată acea măreție epică
specifică.” (Bemea, 1967: 42)
încercând o înțelegere a structurii și a semnificațiilor orațiilor de nuntă,
vom urmări mai întâi o rezumare a acestora, urmărind considerațiile, cât se
poate de consistente, ale profesorului Ion Șeuleanu, cărora le este dedicat, în
studiul amintit, un capitol special (Șeuleanu, 1985: 137-181). Astfel, orația, „ca
specie a poeziei rituale de nuntă”, este „prezentă în aproape toate zonele
folclorice românești”, suferind însă de-a lungul timpului anumite „reducții”,
unele chiar dispărând sau îndreptându-se „înspre alte secvențe, adaptându-se,
bineînțeles, noilor contexte”. Referențial, orațiile, „rostite de actanți specializați
(vornici, grăitori, starosti, diveri etc.)” „concurează la reliefarea dominantelor
semnificative ale momentului, ajutând la proiectarea în plan mitic și poetic a
realității”. De adăugat că „amplitudinea discursului epic, configurația dramatică
a unor pasaje, tonul grav folosit de actanți, precum și limbajul alegoric,
imprimă solemnitate momentelor din ceremonial, contribuind astfel la crearea
unei atmosfere adecvate receptării mesajelor transmise prin orație.
Rostite înainte sau în timpul desfășurării secvențelor rituale, orațiile
ajută substanțial la realizarea dimensiunii sărbătorești a ceremonialului”, funcția
de căpetenie a acestora (pe lângă cele „așa-numite funcții ascunse”) rămânând
„cea de urare”.
Cât privește structura, este de menționat diversitatea acestora: orația de
colăcărie, care marchează „o secvență importantă, cea mai semnificativă din
cadrul fazei de așteptare, înainte de a se realiza trecerea propriu-zisă, căsătoria”,
referindu-se „la sosirea alaiului mirelui la casa socrilor mici și la cererea
miresei” - ceremonialul fiind unul deseori „fastuos”, cu diverse „improvizații”,
desfășurând o serie de motive (al luptei, al vânătorii, al urmei de fiară, al
descălecării simulate, al zeflemelelor sau al urării directe), „esențial și
semnificativ” fiind aici examenul la care sunt supuși însoțitorii mirelui în ceea
ce privește răpirea miresei, în fapt, „o expresie a prețului care trebuie plătit
pentru a obține darul râvnit” și „un elogiu adus miresei”.
Orația schimburilor, cu „o funcție compensatorie” de această dată,
menită „a reface echilibrele temporar deteriorate prin formarea noului cuplu, a
noii familii și a tempera conflictele de ordin psihic între neamul miresei și cel al
mirelui, între cei din grupul căsătoriților și ceata feciorească (feminină), între
aceasta din urmă și tinerii care s-au decis să opteze pentru un alt statut
existențial, deosebit de cel al vârstei premaritale”, menită și să ajute „la
realizarea trecerii celor doi tineri în categoria căsătoriților”. Momentul
„schimburilor”, semnificativ pentru acest tip de orație, „se așază hotărât sub
incidența riturilor de unire”, textul orației schimburilor fiind marcat de „patru
momente distincte” (saluturile protocolare și elogiile aduse miresei / mirelui;
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căutarea, salvarea și aducerea „negoațelor”; prezentarea, oferirea, lauda acesto
ra, integrând și urările; aluzia la darurile rituale ce li se cuvin performerilor,
solicitarea acestor daruri), tonul „înalt, solemn al urărilor” fiind „contrabalansat,
înspre final, de registrul umoristic”.
Orația de iertăciune, marcând „separarea celor doi tineri de vechea lor
stare”, ilustrând, între altele, „binecuvântarea părinților sau îmbrățișările și
sărutările de rămas bun ale mirilor cu rudele și ceilalți nuntași”, în ipostaza unor
„gesturi ritualizate” ce „au pe lângă funcția de marcă a despărțirii și una
integratoare, întrucât „gestul binecuvântării părintești, prin care se ratifică
separarea, și mai departe, formarea cuplului, se instituie și ca premisă a noii
stări”. Momentul este unul „grav, încărcat de solemnitate, tocmai prin semnifi
cațiile pe care le presupune”, cu o succesiune secvențială amplă, ce-i antrenează
deopotrivă pe părinți, neamuri, mireasă, frați și surori - orația de iertăciune
devenind, în definitiv, „unul dintre cele mai tensionate momente ale ceremo
nialului nupțial” și un veritabil „poem al despărțirii tinerilor de universul unei
vârste, al unei condiții umane”.
Alte tipuri de orații: orația ospățului (la masa mare), orațiile la pețit fi
logodnă, orația bradului - toate acestea se constituie în „alte momente ale
scenariului ritual-ceremonial marcate de astfel de discursuri solemn-festivizatoare”, unele dintre ele, precum orația spusă la pețit, fiind „dispărute astăzi
aproape total din circulație”.
încercând o particularizare a diferitelor tipuri de orații prezente în
cadrul ceremonialului nupțial din Sălaj, remarcăm ca principale tipuri, prezente
încă în viața colectivității rurale: orația de iertăciune, rostită de grăitor și având
și aici cea mai intensă încărcătură dramatică, orația de colăcărie, rostită de
grăitor atunci când alaiul mirelui a ajuns la poarta miresei; orația de grăit,
rostită la masă, tot de către grăitor, invitând la daruri substanțiale și mulțumind
pentru ele, în numele mirilor. De subliniat că, spre deosebire de orația de
iertăciune, stabilă în mare parte, orația de grăit permite anumite improvizații,
probând talentul performerului. Și încă o remarcă: filonul religios este unul
consistent în orații, așa cum putem observa, oprindu-ne asupra câtorva,
semnificative pentru zona sălăjeană.
Astfel, într-o orație de iertăciune din Aleuș (vezi Addenda I), asistăm
mai întâi la intrarea în scenă a grăitorului, cerând ascultare din partea tuturor
celor prezenți, subliniind sacralitatea și înțelepciunea cuvintelor pe care le are
de rostit („vorbe sfinte și-nțelepte”), pentru ca mai apoi să pregătească intrarea
în ceremonial a protagonistei, respectiv a miresei („crăiasa-aceasta”) care își
începe orația de iertăciune: mai întâi către tată, apoi către mamă, frați și surori,
rude, vecini și chiar ajutoarele de la nuntă. în oricare dintre invocațiile miresei
este prezentă referirea la sacralitate („Lui Dumnezeu m-am rugat”, „Un soț al
meu, rânduit de Dumnezeu”, „Dumnezeu să-ți răsplătească / Pentru grija
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părintească”, „Să-mi dea Dumnezeu noroc” etc.), alături de tonul grav, solemn
prin care cere „iertăciune” tuturor.
Aceste elemente, invocarea divinului și dramatismul despărțirii, le
regăsim, poate și mai pronunțat, într-o altă orație de iertăciune, din Șeredei
(vezi Addenda, VIII): mirele „crai” rânduit este „D’i la Domnu Cristos / D’i la
Maica Preacurată”, ziua ceremonialului este „sfântă și luminată”, despărțirea
însăși fiind legată de un destin pus sub semnul divinului („Că Dumnezău așe o
lăsat”), ca și „ceasu” căsătoriei („mi-o adus Dumnezeu ceasu căsătoriei”) sau
noua viață de început (Și să zâceț ca Dumnezău să-mi deie noroc”).
Dramatismul reiese și aici din greutatea cu care mireasa „crăiasă” se desparte
de părinți, de frați și surori, de rudele apropiate și de prietenii dragi.
De reținut, tot din Șeredei (vezi Addenda, VI) și o orație de iertăciune
pentru mire: mirele este un „crai mândru și frumos”, ba mai mult, „craiu cel
mare din zâua de astăz”, și el e învestit în sacralitate („D’i la Domnu Cristos /
D’i la Maica Preacurată”), cererea iertăciunii restrângându-se însă, de această
dată, doar către părinți.
Elemente ale sacrului le găsim și într-o orație de colăcie din Șeredei
(vezi Addenda, VII) - unde „crăișorul”, înainte de confruntarea cu „oastea”
miresei, „Dimineață s-o sculat / Și pă față s-o spălat / La Dumnezău s-o rugat”
-, ca și într-o orație de grăit din Cizer (vezi Addenda, IV) - unde „grăitorul cel
mare”, la fel, „lui Dumnezău” s-a rugat, prezentând apoi celor de față, „d’i la
lada miresî”, un „colac de grâu” (semn al fertilității) ivit din „sânul lui
Dumnezău” -, sau într-o orație de grăit la terminarea mesei - unde este invocat
Cristos („Doamne Isusă Cristoasă...”) pentru hrană și pentru „darurile tale
pământești”, ca și pentru norocul pe care să-l poarte mirii și cei de față: „Dă,
Doamne, noroc la miri și la mireasă / Și la tătă adunarea noastă!”.

Addenda
I. Iertăciunea miresei
Inf. Gut Teodor, 53 ani
Aleuș, 21.10.1972
Culegător: prof. Ion Cuceu
Arhiva Institutului de Folclor Cluj
Iubită această adunare
Vă rog să-mi dați ascultare
Săfiți cu luare-aminte
La vreo două-trei cuvinte
Ce-am să vi le spun-nainte;
Vorbe sfinte și-nțelepte
Doar spre bine să se-ndrepte.

Căci întâi și-ntâi de toate
Vă doresc și sănătate
La toți și la toate,
Feciori și fete
Și la cei după sate.
Că și crăiasa-aceasta care
Se vede-n față de masă
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înainte la dumneavostră,
Ajungându-și și ea la vârstă
Doifeciori ea fi-a chemat
Pe noi toți ne-a adunat
Ca să-i dăm onoare tare
Ca la o crăiasă mare.
Că nici din casă nu poate să iasă
Măcar că este crăiasă
Fără a-fiface rugare
Ca s-o cer de iertare.
Rugarea-o face prin mine
Ca să vorbesc pentru sine.
Și zice așa prin gura mea:
Dimineața m-am sculat
Și pe obraz m-arn spălat
Și pe capu-am pieptănat
Lui Dumnezeu m-am rugat
Să-m îndrepte Dumnezeu și mie
Ce-i de la ursitori ursit,
De la Dumnezeu rânduit,
Un soț al meu, rânduit de Dumnezeu
Cu care astăzi trebuie să stau
înaintea preotului
In fața sfântului altar,
In fața sfintei Evangehlii,
Să legăm sfânta taină a căsătoriei
Dar v-aș ruga și pe dumneavoastră
Cât sunteți intr-a mea oastă
Să rugați pe Dumnezeu
Să-i dea noroc la soțul meu.
M-aș întoarce mai-nainte
Către-al meu iubit părinte
Ca să vin aici-nainte,
Să-i mulțumesc pentru mult bine
Ce l-a făcut pentru mine.
Căci eu cred, tătucă, tare
Căci până am crescut mare
La multe te-am adunat
Poate te-am și supărat,
Dar te rog, iubite tată,
Fii bun acum și mă iartă
Tinde-ți mâna s-o sărut
Că de astăzi m-ai pierdut
Și nu-ți suntfată mai mult.
Mi-ai fost tată-ngrijitor
Și părinte nutritor

Pân-am fost eu mititea
Și la minte ușurea
M-ai învățat cu cuvântul
Și m-aiferit de tot vântul.
Acum iată c-am crescut
Te las, tată, și mă duc,
Dumnezeu să-ți răsplătească
Pentru grija părintească.
Ai fost cu dulce cuvinte
Și cu suflet de părinte.
M-ajuns ceasul și pe mine
Când mi-a fost mai bine-n lume,
Fete, feciori, toți rămân,
Plânge, tată, după mine,
Tată, tu mi-aifost mărire,
Bucurie, fericire,
Midt în lume m-ai iubit
Pentru mine te-ai jertfit.
Acum îmi vine prin minte
Cum ieram mai înainte
Lângă sânul tău părintesc
Eram veselă, cuminte.
Acum mă duc și te las
Tot cu lacrimi pe obraz.
Tinde-ți mâna de iertare,
Dă-mi ultima sărutare,
Sărută-mă, tată dulce,
Nu mă uita-așa de iute
Și-mi zi cu dor și cu foc
Să-mi dea Dumnezeu noroc.
- Către-a mea dulce măicuță
Să vină aici de față.
Of măicuță cu dulceață,
Care m-ai purtat în viață
Mi-ai fost maică-ngrijitoare,
Ți-am supt țâța hrănitoare
Pân-an am fost eu mititea
Și la minte ușurea.
M-aiferit și m-ai păzit
De pe vatră să nu pic
Și în foc să nu mă frig.
Acum iată c-am crescut,
Te las, maică, și mă duc
Unde-i fericire-n lume
Ce cu gura n-o pot spune,
Unde-i pace și odihnă
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Unde-i binele și mumă.
Stau și mai zic -plec acum
Hai să vă sărut de drum
Iar pe urma mea rămâne
Tată, mamă să suspine.
Nu mai plânge, nu mai plânge,
Dulcele meu și scump sânge,
Nu mai plânge, nu mai plânge
Că inima mi se frânge
De durerea despărțirii
Și de a maichii iubire.
Rămas bun, măicuța mea,
Apă rece nu-i mai bea
Adusă de mâna mea.
Când îți fusei de ajutor
Mă dădui străinător.
Cred, maică, că ți-am greșit,
Iartă-mă, de m-ai iubit,
Ți-am greșit o mie-o sută,
Iartă-mă, măicuță scumpă,
Și mi zi cu dor cu foc
Să-mi dea Dumnezeu noroc.
- Iubitele mele surori și frați,
Rogu-vă să mă iertați.
Trăind cu voi laolaltă
Până eram mititei
Și la minte ușurei,
Dar vă rog să-mi dați iertare
Și ultima sărutare,
Să ziceți cu dor cu foc
Să-mi dea Dumnezeu noroc.
- De la unchi și mătușele,
De la veri și verișele,
Toate neamurile mele
De la părinți sufletești,

Nănași de la botez,
Vă rog și pă dumneavostră
Cât sunteți într-a mea oastă
Trăindpân-acum laolaltă
Poate v-am greșit vreodată
Dar vă rog să mă iertaț
Și răspuns așa să-m daț,
Să rugați pe Dumnezeu
Să-i dea noroc la soțul meu.
- Vecini și vecine bune,
Nufiți de mine străine
Trăindpân-acum laolaltă
Poate v-am greșit vreodată,
De v-am făcut la neîndemână
Mă iertaț ca pe-o vecină,
Mă iertați pe cât se poate
De v-am greșit la nice casă,
Mă iertați ca pe-o crăiasă
Și ziceți cu dor cu foc
Să-mi dea Dumnezeu noroc.
- De la doifeciori din sat
Ce la nuntă-au chemat,
Cred, dragii mei, foarte bine
C-ați ostenit pentru mine
Dară osteneala grea
Până mâine o ținea,
Pentru osteneala pământească
Dumnezeu să vă răsplătească,
Eu altceva nu pot
Fără zic s-aveți noroc,
Iertați-mă acum cu toții
Până la capătul morții
Și ziceți cu dor cu foc
Să-mi dea Dumnezeu noroc.

II. Orație de nuntă
Informator: Vedinaș Teodor
Sâg, 24.03.1972
Culegător: Prof. Ion Cuceu
Arhiva Institutului de Folclor Cluj
La cinste
La nuntă cu grăitu o fost așe, zâce:
- Umblat-am și io în sus, în jos
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N-am aflat mai faină cinste și maifrumoasă
Ca un colac de grâu
Darul lui Dumnezău
Din care gustăm tăți.
Umblat-am și io
Descuiet-am pințăle
Și-am aflat niște taleri și galbeni
Că țîne-mpăratul țara cu ii
Și deie Dumnezău noroc
La găzdile de loc.

III. Orație de nuntă
Gordan Pavel, 59 de ani
Cizer, 11.12.1972
Culegător: Prof. Ion Cuceu
Arhiva Institutului de Folclor Cluj

La terminarea mesei
Domne Isusă Cristoasă,
Hii mărit și lăudat
Că ne-ai hrănit și ne-ai săturat
Din darurile tale cele pământești.
Nu ne lăsa, doamne,
Lipsiți nici de cereasca ta împărăție,
Dă, Doamne, noroc la miri și la mireasă
Și la tătă adunarea noastă!

IV. Orație de nuntă
Gordan Pavel
Cizer, 11.12.1972
Culegător: Prof. Ion Cuceu
Arhiva Institutului de Folclor Cluj
încă dup-un dar

învălită-n față de masă,

Și el dar,
Ș-anume cu nume ce ne-ar hi
Io ca grăitorul cel mare,
Dimineața m-am sculat,
Lui Dumnezo m-am rugat
Și Dumnezo m-o ajutat.
Ș-am putut pune mâna să ie di la lada
miresî
Și-n tătă lada miresî n-am aflat
Mai mândră cinste și mai frumoasă

Adusă înainte Dumneavostră
Decât un colac de grâu
Din darul lui Dumnezău
Și-o bute de băutură
Și dacă tăț din ie săie la gură
Până la cât or ajunge
Aciie or face sânje.
Câț nu orface bine s-or aștepta
Până alți s-or însura,
C-atuce tuturor le-om da
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Ba încă două talgere-nfundate cu
brânză de uăi
Da mulsă pă dinapoi,
Da să nu credeți că până-i brânza albă

a hi
Brânză de mesteacăn
Că brânza-i albă și uăile-au fost negre.

V. Orație de nuntă
Gordan Pavel
Cizer, 11.12.1972
Culegător: Profion Cuceu
Arhiva Institutului de Folclor Cluj
Dezlegarea palincii
După Tatăl Nostru, se adaugă:
- Doamne Isusă Cristoasă,
Bine vină din sfânt lăcașu tău
Și binecuvântă mâncările
Și băuturile
Și pe nuntașii tăi, Doamne, că noi suntem,
Binecuvântă nunta aceasta
Pă cum ai binecuvântat nunta din Gana Galeleii
Și dă, Doamne, noroc la mire și la mireasă
Și la-ntreaga adunarea-noastă.

VI. Orație de iertăciune (pentru mire)
Goie Aurel, cantor, 68 de ani
Șeredei, 1993
Culegător: Prof. Milica Flonta
Tăt este un crai mândru și frumos
D ’i la Domnu Cristos,
D ’i la Maica Preacurată,
D ’i la astă zi luminată
Și anume cine-ar hi?
Craiu cel mare din zuua de astăz,
înainte de-a pleca,
La sfânta taină a căsătoriei
Se-ntoarce cătrăpărinț și le zâce:
- Drajii mei părinț,
Mi-o dat Dumnezău naștere
Minte și-nțălejere,
înainte de-a pleca,
Vă rog mult a mă ierta,
Dacă v-am supărat cu ceva.
M-ați crescut, m-ați îmbrăcat,

Cum Dumnezău sfântu v-o ajutat,
Insă eu ca ș-un copilfără minte
De multe uări poate eu nu v-am
ascultat
Și sfaturile voastre în samă nu le-am
băgat;
Când m-ați mânat în sus,
Io m-am dus în jos;
Dacă voi ați plâns,
Io am râs.
Dar dațâ-le uitării pă cele rele,
Aduceți-vă aminte de cele bune.
Astăz mă despart de voi,
Da nu de lume.
Pășesc în taina căsătoriei,
In Dumnezău căsătorindu-mă,
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Ori osândindu-mă,
Da taina asta,
I-o mare taină
Și cine să osândește
Doamne, amar să năcăjește.
Da îmi ieu rămas bun de la voi,

Cum am fost n-oi mai hi.
Nu vă paie rău a zâce
Un cuvânt, două,
Ca în drum ce mă duc
Să-mi deie Dumnezău noroc!
(Toți cei prezenți exclamă: Noroc!)

VII. Orație de colăcire (vestirea sosiriimirelui la casa miresei)
Goie Aurel, cantor, 68 de ani
Seredei, 1993
Culegător: Prof. Milica Flonta
Tăt ieste un crai mândru și frumos,
D ’i la Domnu Cristos,
D ’i la Maica Preacurată,
D ’i la astă zi luminată,
Și anume cine-ar hi?
Tânăru nost crăișor.
Plin de dragoste și dor,
Dimineață s-o sculat
Șipăfață s-o spălat
Lui Dumnezău s-o rugat,
Și-o luat un bucium mare
Și-o suflat în tri părți tare,
Și-o adunat oaste multă
Care nu bine-l ascultă:

Patruzăci și cinci,
Din cei mai voinici,
Cu puști și pistoale,
Mai mulți cu mâinile goale.
Dumneavostă aț știut de-asară
Că mare oastre vă-mpresoară,
Și de n-aveț bucate de ajuns
Să vă hi cătat loc de ascuns,
Să aveț care cu fân
Și butoaie cu d’in,
La cai să dațfân și iarbă verde,
Cosâtă din noapte de Sfântu Girg ’e,
Strânsă-n sărbători
D ’e nouăfete și nouă feciori.

VIII. Orație de iertăciune (pentru mireasă)
Goie Aurel, cantor, 68 de ani
Șeredei, 1993
Culegător: prof. Milica Flonta
Tăt este un crai mândru și frumos,
D ’i la Domnu Cristos,
D ’i la Maica Preacurată,
D ’i la astă sfântă zî luminată,
Și anume cine- ar hi?
Tânără nostă crăiasă
Și dumneai zâce așe,
Pân gura me:
- Drajii mei părinț,
A sosit zua despărțirii mele
Din sânu părinților alor mei
Insă vă rog

Nu vă supărat,
Că Dumnezău așe o lăsat,
Dacă, cu voie sau fără de voie,
In a me copt ’ilărie
Cu ceva v-am supărat,
Vă rog să mă hii iertat.
Mn ’i o dat Dumnezău naștere,
După naștere bot ’ejun ’e,
După bot ’ejun ’e creștere,
Mint ’e și-nțălegere,
Până-n zua de astăz,
Când mi-o adus Dumnezău ceasu de
căsătorie.
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V-aț trudit și m-aț crescut
Și de rele m-ațferit.
Mult aț alergat
Șifrumos m-aț îmbrăcat.
Vă rog acum nu vă supăraț
Și veșmintele cu dragoste să mi le daț
Și să zâceț ca Dumnezău să-mi deie
noroc
In drumu pe care m-a rândui.
Să-ntoarce apoi către frații și surorile
sale și le zice:
- Drajii meifraț și surori,
Am crescut tăț împreună
Ca niște flori,
Păzâț de părinții noștri iubit,
Că până az de ei am fost îngrijit,
Orice vânturi mari ne-or bătut
Totuși noi nu ne-am rupt.
Poate v-am purtat în brațe
Ori m-ațpurtat voi pe mine.

Avut-am vorbe în jucăreile noaste
Și mai bune și mai rele.
Da mi-o adus Dumnezău astăz
Sfânta taină a căsătoriei.
Și cum cresc florile-n grădină,
Și-nfloresc pe rând,
Și care-i mai înflorită
Vine gazda și o rupe
Și ale mai mici rămân,
Așe și eu vă las pă voi cu Dumnezău,
Luându-mi rămas bun de la voi.
Cum am fost n-oi mai hi,
Dar zâcețpântru mine un cuvânt,
două,
Poate că va hi împrumut,
Cum că-n drum ce mă duc,
Târgu ce să târguiește
Să deie Dumnezău să hie spre
norocire!
(Noroc! răspund nuntașii)

După aceea, se întoarce către niște iubiți veri și vere, unchi și mătuși, nepoți și nepoate
și le zice:
- Fosta-am la casa dumn ’eavostă
Fost-aț la casa nostă,
De multe uări v-aț supărat dă vorbele mele,
Mă rog și la voi de v-am greșit,
De v-am supărat cu nepriceperea me tinerească,
Dață-le uitării cele rele,
Aducețâ-vă aminte dă cele bune
Și zâceț să-mi deie Dumnezău noroc.
(Noroc! răspund nuntașii)

După aceea se întoarce către tinerii satului, fete și feciori, și cu drag le zice:
- Iubiții mei pret’ini,
Fete șifeciori,
Fost-am și io pântre voi
Ca și pântre niște floricele de pe rât.
Petrecut-am împreună,
In dumineci și sărbători
Și sara în șezători.
Da mi-o adus Dumnezău astăz
Sfânta taină a căsătoriei,
Fiți buni și iertători,
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Poate că v-am greșit cât am stat cu voi
In clacă, la dani, de vorbă,
Ne-am împins, ne-am bulgărit uări ne-am certat,
Zâceț și voi un cuvânt, două az
Ca-n drumu ce mă duc
Să-mi deie Dumnezău noroc.(Noroc! răspund nuntașii)
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Marriage Incantations in the Sălaj Ethnographical Area
Abstract

The role of women is paramount in the magic spells, as they are
conferred a special role in the society, by virtue of their magic vocation.
Specialized women mașter the necessary conditions for the magic spells, as
well as the elements which ensure the efficacy of the rite. The magical ritual
acts accomplished by the women of the tradițional society are outstanding.
Many researchers have underlined the archetypal magic values of the woman.
The magic brought about by use of the word has a very special part in the
tradițional Sălaj community. Here, not only specialized, but also profane
people, resort to magic incantations (especially girls and women willing to
influence their statute by magic manipulation). Despite a noticeable regression,
the contemporary viliágé in the Sălaj area shows clear and dynamic signs of
magic thinking, ranging from orândă (fate) up to making predictions for girls
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of marriage age or old women who never got married. Such traditions teeming
with magic significance, mainly take place in the period between the
celebration of Jesus’ Baptism and the Easter lent and during the winter
celebrations, when premarital acts are in the limelight. The acts meant to
stimulate the appearance of Iove include a very rich repertoire of magic agents.
The best known is the plánt called mătrăgună, due to its undeniable magic
virtues. Also important in this context are magic acts such as the shaking of the
plum tree, of the elder tree, the spinning of the reel or the finding out of the
beloved one by enchanting the fence sticks. Such acts are meant for attracting
young men and stimulating marriages. In conclusion, magic acts, in all their
complexity, play a defining part in the culture and popular mentality in the
Sălaj area.
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în savanta lucrare, intitulată Teoria generală a magiei, Marcel Mauss și
Henri Hubert expun un istoric al magiei. Printre primele considerații, se află
aceea că: „...magia devine o formă primară a gândirii umane. Ea ar fi putut
exista cândva, într-o formă pură și omul, la început, ar fi putut gândi doar în
termenii magiei. Predominanța riturilor magice în cultele primitive și în folclor,
constituie o dovadă în sprijinul unei astfel de teorii.” (Mauss-Hubert, 1996:
19). în încercarea de a defini magia, cercetătorii îi examinează elementele și
forțele impersonale, aflate la baza credințelor și a sistemelor de magie. Sunt
analizate agenții, actele, legile și reprezentările - la baza lor stau documentări
vaste, care fac din acest studiu, cea dintâi sinteză științifică valoroasă, consa
crată magiei, un punct de reper esențial în conturarea demersului nostru.
în același context al definirii magiei, autorii susțin că sunt magice „doar
lucrurile considerate cu adevărat astfel de o întreagă societate, și nu numai de o
parte a sa” (Mauss - Hubert, 1996: 25), adăugând că „Magia cuprinde agenți,
acte și reprezentări: numim magician individul care îndeplinește acte magice,
chiar dacă nu este un profesionist; numim reprezentări magice, ideile și
credințele corespunzătoare actelor magice; cât despre actele în funcție de care
definim celelalte elemente ale magiei, pe acestea le numim rituri magice.''
(Mauss-Hubert, 1996: 25). Acestea din urmă și întreaga magie aparțin tradiției,
deoarece se repetă și, în eficacitatea lor crede întregul grup, în vreme ce opinia
publică confirmă forma riturilor, care este eminamente transmisibilă.
Făcând și o netă distincție între ritul magic și cel religios, autorii studiu
lui subliniază diferențieri majore, cu privire la alegerea locului de desfășurare a
ceremoniei: ritul magic are nevoie de izolare, camuflare, deoarece „izolarea
este un semn aproape perfect al naturii intime a ritului magic” (Mauss- Hubert,
1996: 33), spre deosebire de ritul religios, care se face transparent, public.
Agentul riturilor magice, fie el profesionist sau nu, este numit magician
- un ins cu anumite calități necesare îndeplinirii practicilor magice, calități care
îl deosebesc în mod vădit de ceilalți. în magie, femeile ocupă un loc deosebit de
important. Vocația lor magică le conferă un rol esențial în rândul societății.
Autorii studiului explică nuanțat acest fapt: „Femeile nu sunt recunoscute a fi
mai apte pentru magie decât bărbații, datorită însușirilor fizice ci, mai curând,
datorită sentimentelor sociale determinate de calitățile lor. Perioadele critice din
viața lor stârnesc uimire și teamă, conferindu-le o poziție aparte. Or, virtuțile lor
magice ating maximul de intensitate tocmai atunci când ele devin nubile, în
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timpul ciclurilor, în perioada sarcinii, la naștere sau după menopauză. Mai ales
atunci sunt ele considerate că oferă pentru magie fie mijloace de acțiune, fie
agente propriu-zise. Bătrânele sunt vrăjitoare, fecioarele devin prețioase ajutoa
re.” ((Mauss-Hubert, 1996: 36). Rolul femeii este, așadar, unul precumpănitor,
recunoscut în societate, învăluit într-un oarecare mister.
Condiționările care însoțesc actul magic, țin de loc și timp, de intrumentele folosite; femeile specializate stăpânesc aceste elemente de care depinde
eficacitatea ritului. Oficianții au un ascendent asupra celorlalți, etalându-și
autoritatea, nu de puține ori cu orgoliul celui recunoscut ca atare de o întreagă
colectivitate. Credința în magie și în agenții ei nu este afectată nici de eventu
alele eșecuri, menite, în mod paradoxal, să potențeze autoritatea oficiantului,
eșecuri explicate, de altfel, prin nerespectarea unor condiții sau prin efectul unei
contramagii. Autoritatea celor cărora li se atribuie virtuți magice nu este,
așadar, ușor de zdruncinat, cu atât mai mult cu cât vin în sprijinul amplificării ei
chiar și rezultatele neizbutite ale unor gesturi rituale. Aceasta demonstrează
încă o dată, importanța covârșitoare ce se oferă capacităților extraordinare ale
actantului magic.
In ceea ce privește reprezentările, studiul celor doi cercetători impune
următoarele repere privind legea contiguității: „Forma cea mai simplă a noțiunii
de contiguitate de tip simpatic ne este oferită de identificarea părții cu întregul.
Partea valorează cât întregul. Dinții, saliva, sudoarea, unghiile sau părul, repre
zintă persoana în întregul ei; astfel, prin intermediul lor se poate acționa asupra
persoanei însăși, pentru a o seduce sau vrăji.” (Mauss-Hubert, 1996: 81). Partea
se identifică cu întregul, dovadă că, dacă se acționează asupra rudelor, se
acționează și asupra individului, stabilindu-se prin continuitate, o relație de tip
simpatic.
Restrângând major sfera magiei generale la cea a magicului autohton,
vom avea în vedere studiul cercetătoarei Camelia Burghele, Tentațiile feminine
ale magicului, studiu care subliniază importanța rolului feminin în acest spațiu,
considerat preponderent, prin imaginar, actanți, spațiu, recuzită, finalitate.
Societatea arhaică românească le conferă femeilor un statut aparte în
cadrul magiei. Actele magico-ritualice, în societatea tradițională, săvârșite de
femei, în majoritatea cazurilor, le conferă acestora calități de excepție. Preemi
nența femininului în spațiul magiei, de care vorbește cercetătoarea în studiul
său, se explică și printr-o anume structură interioară, predispoziții spre performarea actului ritualic. Subliniind valențele magice arhetipale ale femeii,
Camelia Burghele amintește și de capacitatea acesteia de a pătrunde în esența
lucrurilor, de a le da o rezolvare în cheie magico-rituală, prin scenarii ce depă
șesc înțelegerea imediată a unui neavizat. Elocventă în acest sens, i se pare
autoarei, prezența-simbol a Evei și a legăturii ei cu diavolul, valorificată intens în
cultura de tip focloric. Inefabilului feminin i se adaugă astfel, capacitatea femeii
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de a stabili legături tainice cu lumea supranaturalului, relație facilitată și de o
anume înclinație a femeii pentru magie, intens exploatată în societatea arhetipală.
Omul societății tradiționale este conștient că femeia cu afinități magice
stăpânește o structură gestuală și verbală complexă, în care se topesc credința și
superstiția, vraja, descântecul, rugăciunea, reinterpretări ale unor forme reli
gioase, explicate prin estoparea, pe alocuri, a graniței dintre religie și magie.
Unele elemente au fuzionat, astfel încât este dificilă stabilirea unei apartenențe
precise a faptelor, aflate în proximitatea religiei, dar suficient de bine individua
lizate, pentru a ieși de sub tutela religiosului.
O seamă de crendințe magico-religioase străbat cultura tradițională și
conturează o amplă viziune asupra vieții, nealterată de spiritul modernității.
Transformările ce au marcat satul românesc, nu au alterat vechea mentalitate
magico-religioasă, care își arogă meritul de a descifra, în parte, misterul acestei
lumi. Grăitor în acest sens este faptul că, în satul românesc de azi, ghicitorii
recunoscuți de colectivitate se desfășoară pe ascuns, cunoscută fiind nevoia de
discreție în săvârșirea actelor magice, care au supraviețuit, în ciuda tuturor
schimbărilor radicale ale satului tradițional. Ne referim, așadar, la anumite
structuri culturale străvechi, dar înainte de a pătrunde în substratul lor, sunt
necesare câteva precizări conceptuale. In primul rând, reținem distincția pe care
o face S. FI. Marian între vrăji, farmece, desfaceri și descântece. Folcloristul
consideră că nu trebuie confundate, fiind specii deosebite de poezie populară, în
ciuda asemănării formei. Incantațiile magice au scopuri diverse, diferă de
asemenea și mijloacele utilizate, timpul în care se desfășoară și persoanele care
le practică. S. FI. Marian consideră că descântecele urmăresc vindecarea unor
boli, vrăjile, în schimb, au funcționalitate negativă, conducând până la moartea
celui vizat, sau la dezintegrarea unor familii. Vraja urmărește și luarea laptelui
de la vaci sau a somnului de la copii, folosindu-se în acest scop, plante
veninoase sau obiecte „spurcate sau molipsitoare” (Marian, 1893). Folcloristul
consideră că dorința vrăjitorilor este îndeplinită, dacă lucrează cu spiritele
necurate, de seara până dimineața.
Spre deosebire de vrăji, pentru farmece se apelează la Maica Domnului,
în vederea câștigării respectului și admirației celorlalți. Se vor folosi plante
mirositoare și obiecte curate, pentru a se schimba statutul social al persoanelor
cărora le sunt adresate. Fetele care vor să fie iubite, farmecă înainte de răsăritul
soarelui.^ cu convingerea că „făcând pe dragoste”, își aduc aproape pe cel îndrăgit.
în ceea ce privește desfacerile, ele au un dublu scop: „de a depărta tot
lucrul rău făcut asupra lor” și de a-și schimba statutul. Folcloristul mai atrage
atenția și asupra faptului că fermecătoarele aleg să întoarcă răul împotriva celui
de la care provine. Femeile știutoare desfac „de cum se revarsă de ziuă și până
ce înnoptează” (Marian, 1893: 17).
Prin urmare, timpul de potențialitate magică este binecunoscut, de către
femeile care operează cu aceste tipuri de manipulare. Artúr Gorovei a arătat că
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realitățile sociale ale satului românesc au infirmat distincțiile lui S. FI. Marian și
a subliniat existența unei singure categorii specializate, „vrăjitoarea, numită
fermecătoare, babă, băbeasă, doftoroaie, moașă” (Gorovei, 1985: 63). Artúr
Gorovei face distincția între vrajă și farmec: „vraja și farmecul sunt același
lucru, și înseamnă operația, acțiunea sau ceremonia săvârșită în scop de-a face
cuiva un bine sau un rău, cu ajutorul unor forțe supranaturale, de care dispune o
anumită persoană, în relațiune cu spiritele necurate.” (Gorovei, 1985: 74).
Descântecele sunt definite astfel: „totalitatea cuvintelor pe care le
rostește vrăjitorul sau fermecătorul, care face leacul, vraja sau farmecul, de la
care se așteaptă un rezultat dinainte determinat” (Gorovei, 1985: 75), adăugând
faptul că „descântecul este formula verbală care face parte integrantă și
indispensabilă din vrajă (Gorovei, 1985: 75-76).
Gheorghe Șișeștean, în lucrarea sa intitulată Forme tradiționale de viață
țărănească, specifică faptul că în Sălaj descântătoarele se adresează divini
tăților creștine pentru „a contracara acțiunea unor forțe nefaste care au provocat
anumite nenorociri” (Șișeștean, 1999:88). Descântecele sunt clasificate astfel:
pentru îndepărtarea unor boli, de deochi, de scrântit, de brâncă, pentru soare
săc, de spăriet, pentru adus mana la animale și descântece de dragoste.
Magia cuvântului are o importanță capitală în comunitatea tradițională,
fapt confirmat de menținerea funcțiilor lui, de caracterul conservativ al acestor
incantații magice. Abaterile au ca rezultat ineficiența și diminuarea potenția
lității magice, până la anularea atributelor deținute de aceste practici. Divul
garea descântecelor, dictarea sau înregistrarea lor duce, conform gândirii
magice, la anularea efectului lor, de unde rezultă și o reticență din partea
cunoscătorilor în ceea ce privește furnizarea textelor. Mentalitatea țărănească
impune reguli stricte sub a căror incidență se află și știutorii de descântece, care
își transmit cunoștințele din generație în generație, cu orgoliul de a avea accees
la o sferă învestită cu potențialitate magico-religioasă. Orice intruziune din
afară ar estompa valențele magice ale acestui cadru, de unde reținerea în a le
împărtăși altora. Deși accesul nu este facilitat oricui, în satul sălăjean, nu numai
persoanele specializate, ci și cele profane apelează la descântece, mai ales fete
și femei, care doresc să-și influențeze pozitiv statutul, prin manipulări magice.
Perioada sărbătorilor de iarnă prilejuiesc accederea în această sferă și a
persoanelor nespecializate, care însă, nu dizolvă, prin intervențiile lor, unitatea
acestui tip de text, unitate permanentizată și consolidată prin credița nestator
nică în funcția descântecului. Creștinismul a impus noi modele peste substra
turile arhaice, revitalizate totuși, când contextul o impunea, de pildă, în vreme
de restriște, de agresiune asupra individului sau a comunității rurale. Gândirea
magică s-a estompat în contextul redimensionării spațiului tradițional, însă
demonetizarea ei nu îi face mai puțin eficient impactul, în momentul în care
știința își trădează insuficiența. în satul sălăjean contemporan, ritualurile
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magice compensează neputința medicinii - grăitor în acest sens este studiul lui
Gheorghe Șișeștean, care valorifică tipul descântecului folosit pentru alungarea
stărilor maladive, descântec considerat cel mai reprezentat, în urma cercetărilor.
Catalogate de același cercetător „ca invocație încorporată în ritualuri magice”,
descântecele străbat straturile suprapuse ale istoriei și culturii, dovendindu-și
vitalitatea, în ciuda faptului că generațiile tinere le resping legitimitatea
funcțională. Femeile în vârstă apelează la practici magice, sporadic însă, fără a
putea vorbi de o anume categorie exclusiv specializată în folosirea descânta
tului, înregistrându-se astfel o restrângere a funcției sale. Satul contemporan
sălăjean mai păstrază, în pofida puternicului regres, indicii clare și dinamice de
gândire magică, în special sub exigența vindecării unor boli, dar și în cazul
chemării orândei, a ursitului la fetele de măritat sau la fetele bătrâne. în timp,
descântecele au atribuit valențe magice inclusiv divinităților creștine. Acest fapt
demonstrează nu numai sincretismul și puternica lor disponibilitate, în contex
tul amplelor mutații ce au survenit în orizontul satului nostru tradițional, ci și o
infinită forță de autoregenerare, probată în cazul zdruncinării vechilor fonduri
culturale, peste care s-au suprapus în permanență modele culturale.
Deși colindatul eclipsează ca pondere practicile desfășurate în perioada
Crăciunului, momentele învestite cu o evidentă capacitate magico-religioasă,
aflarea ursitului și a viitorului rămân de mare rezonanță. Relațiile între oameni
se intensifică în această perioadă, este vorba despre Câșlegi, între Bobotează și
Postul Paștelui, când se facilitează legături între diferite colectivități, configurându-se, în acest interval, un întreg complex cultural.
Practicile cu specific magic, legate de „magia de dragoste”, îndeosebi
Indreiul fetelor, supraviețuiesc din mentalitatea precreștină și se întețesc de Sf.
Andrei. Tradițiile cu semnificații magice se concentrează mai mult între
Bobotează și Postul Paștelui și în timpul sărbătorilor de iarnă, când sunt
învestite cu funcționalități sociale esențiale, îndreptate înspre consolidarea
relațiilor intracomunitare.
Analizând practicile magice ce privesc căsătoria, Gheorghe Șișeștean
afirmă că „în județul Sălaj, aceste practici sunt extrem de bine reprezentate, atât
tipologic, cât și zonal, fiind exclusiv feminine. Acest fapt este semnificativ din
punctul de vedere al statutului social al fetelor în satul tradițional, în care
inițiativa selecției maritale este rezervată exclusiv flăcăilor.” (Șișeștean, 1980:
69) Cercetătorul prezintă o clasificare a obiceiurilor magice legate de dragoste
și căsătorie, în două categorii. Un prim tip este reprezentat de „obiceiuri bazate
pe manipularea unor mijloace simbolice”, performate în noaptea de Crăciun, de
Anul Nou sau de Bobotează, secvențe recunoscute pentru eficiența magiei.
Nordul Transilvaniei și Sălajul prezintă, în opinia cercetătorului, similitudini
privind practicile legate de dragoste, cu specificația că. în Sălaj, sărbătoarea de
Sf. Andrei capătă prin nume - Indreiulfetelor, o coloratură aparte.
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Al doilea tip de obiceiuri se bazează pe prohibiții de ordin alimentar, a
căror eficacitate este sporită de apelul la unele alimente ce conțin multă sare,
stimulent pentru fata de măritat, ca să își viseze ursitul. Interdicțiile alimentare
sunt completate de anumite mijloace de stimulare psihologică, precum dormitul
„pe locul unde popa a sfințit camera”, „pe cămașa unui fecior”.
Atributele magice cu care această perioadă este învestită socialmente,
au la bază și convingerea necesității unei pregătiri prealabile a tinerelor fete,
menite să ușureze selecția: fata își îndreaptă resursele lăuntrice înspre tânărul
îndrăgostit, pe care îl și visează, în urma unei atât de complicate pregătiri și
concentrări psihice. Mijloacele de stimulare psihologică, la care se adaugă
rugăciuni rostite de fată, tot în vederea dirijării psihologice, sunt așadar,
completate de interdicții alimentare sau de folosirea mătrăgunei.
Cu proprietăți terapeutice de netăgăduit, această plantă medicinală este
uzitată și în magia de dragoste. Gheorghe Șișeștean îl citează pe Mircea Eliade,
care afirma că „informațiile sunt însă extrem de sărace, obiceiul s-a stins în
zonă de multă vreme, spre deosebire de alte zone învecinate (Maramureș, Țara
Oașului, Munții Apuseni) unde s-a conservat în forme mult mai complexe.”
(Eliade, 1980: 206-233).
Cu mătrăguna, vrăjitoarele luau laptele de la vaci, provocau disfuncționalități în cadrul unor familii, putând duce până la dezmembrarea lor. Această
plantă putea fi folosită și în scopul schimbării statutului unor fete aflate în prag
de măritiș, fie făceau singure farmece, fie apelau la femei știutoare, în general
femei bătrâne. Atropa Belladona - mătrăguna are proprietăți terapeutice,
exploatate încă din antichitate, dar și proprietăți toxice, care au limitat folosirea
sa. Datorită toxicității, extractul de frunze și chiar din toată planta, era folosit, în
trecut, ca otravă, alături de cel de cucută, ciumăfaie sau măselariță. Mătrăguna
se mai numește: cinstită, cireada codrului, cireașa lupului, doamna codrului,
doamna mare, floarea codrului, floarea cucului, gugâțâi, iarba codrului, iarba
lupului, împărăteasa buruienilor, matragonă, nădrăgulă, papalău, țilidonie.
„întâlnită în păduri și la margini de pădure, în tufărișuri, luminișuri, poieni,
tăieturi de pădure, pe soluri suficient de umede, afânate, bogate în humus, în
zona montană, mai ales în etajul fagului.” (Pârvu, 1997: 374). Biologii spun că
atât frunzele, cât și rădăcina mătrăgunei intră în compoziția a numeroase
medicamente, care se folosesc doar cu avizul medicului, aceasta fiind o plantă
otrăvitoare, după atingerea ei, fiind necesară spălarea mâinilor, iar resturile
plantei trebuie să fie îngropate sau arse, consumul semințelor în cantități mari,
putând duce la deces. Mătrăguna este, conform Dicționarului de mitologie
generală, „plantă solanacee veninoasă, cu flori brun-violete, prezență frecventă
în superstițiile, practicile de magie și miturile multor popoare, îndeosebi
europene și asiatice. De asemenea, mătrăgună este socotită o planta afrodiziacă,
astfel pătrunzând frecvent în descântecele de dragoste. Intrarea mătrăgunei în
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mituri și în magie se datorează îndeosebi unor proprietăți somnifere și totodată
excitante, ca și asemănării vagi a rădăcinilor ei cu partea inferioară a corpului
omenesc. în numeroase zone folclorice ale lumii se crede că mătrăguna îl poate
face pe om invulnerabil și că îi poate descoperi comorile ascunse, de asemenea,
că posedă proprietăți oraculare” (Kembach, 1989: 334-335).
Practicile premaritale ocupă, așadar, în amplul câmp cultural, un loc
aparte, cu atât mai mult cu cât are loc un proces de uniformizare a celor două
categorii sociale, băieți și fete. Acest aspect se relevă mai bine în ultimele
decenii, mai ales în privința colindatului, aspect explicat și ca urmare „a
liberalizării raporturilor dintre tineri și dispariția interdicțiilor sociale, care duc
la regresia până la dispariție a practicilor magice.” (Șișeștean, 1999: 70).
Gheroghe Șișeștean prezintă câteva dintre practicile magice desfășurate
în unele localități ale județului Sălaj: „aflarea orândei cu ajutorul unor jumări
puse pe spată, în timpul nopții de Anul Nou și în ajunul Bobotezei, așezarea
unor boabe de ovăz pe plită, pentru aflarea orândei, în aceleași sărbători, numă
rarea parilor din gard, la Anul Nou, ascunderea mărgelelor sub ștergătoare, la
Bobotează și, ocazional, aducerea feciorilor la habă și folosirea mătrăgunei
pentru dragoste.” (Șișeștean, 1999: 71).
Practicile magice diminuează, în concepția celor care apelează la ele,
disconfortul psihic cauzat de necunoașterea ursitului și de nesiguranța ce derivă
din această incertitudine. Ritualurile de dragoste, exclusiv feminine, sunt
considerate eficace, în măsura în care se înscriu, așadar, în limitele unor norme
trasate de o gândire și de o mentalitate magică, statornicită de veacuri, neștearsă
de trecerea timpului, element dinamic în conștiința populară.
în comunitatea tradițională sălăjeană, aceste practici compensează rolul
diminuat al fetelor, dizolvând, în mare parte, ambiguitatea și neliniștile pricinu
ite de decizia privind căsătoria. Băiatului îi revenea dreptul la selecție, însă ambii
parteneri se află sub incidența diferitelor limite impuse de societățile tradițio
nale. Limitele privesc starea materială și statutul social și religios. Posibilitatea
de selecție astfel restrânsă, îngreuna tinerelor fete opțiune maritală. Satul tradi
țional trasează limite, care, încălcate, atrag aspre sancțiuni, însă, ele devin mai
permisive în cazul familiilor cu mulți copii. Pentru ca succesiunea să nu fie un
prilej de conflicte, fetele erau încurajate să plece de noră în alt sat, ieșind de sub
rigiditatea intracomunitară. Mândria mirelui era cu atât mai mare, cu cât mirea
sa provenea dintr-un sat mai îndepărtat, această omogenizare prin căsătorii
extracomunitare ducând, în timp, la conturarea unei zone culturale omogene.
Suita practicilor premaritale include și descântecul, făcut de „persona
lități puternice, capabile să provoace și să stăpânească anumite procese psihice”
(Ghinoiu, 2008: 101). Zona Sălaj conservă variante contrase ale descântecului,
semn al dezagregării lui, cum susțin cercetătorii. Ion Ghinoiu precizează că
„lungimea descântecului varia de la câteva cuvinte, la zeci de versuri și se
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transmitea, ca orice fapt de folclor, pe cale orală. Fiind scurte, textele și
tehnicile descântatului erau însușite, ca orice meșteșug tradițional, pe furate, sau
erau transmise urmașilor în mare taină, uneori înainte de moarte.” (Ghinoiu,
2008: 102).
De numele aceluiași cercetător, se leagă demersul discutării actelor de
divinație, prilejuite de diferite sărbători creștine, în funcție de cele patru
anotimpuri: primăvara - Sărbătoarea Sângeorzului, vara - Sânzienele, toamna Sântandrei, iama - Vergelul. Asttfel, de Sângeorz, „o practică foarte obișnuită
era semănatul ritual al busuiocului, care urma să crească mai frumos și să aiba
un miros mai plăcut decât busuiocul semănat în alte zile.” (Ghinoiu, 2007: 293294). „Se credea că numai acest busuioc este înzestrat cu putere miraculoasă:
ajută fetele să afle cum le va fi ursitul (tânăr sau bătrân, frumos sau urât), să fie
drăgăstoase și atrăgătoare flăcăilor, precum în zicala populară: «A trage unul la
altul, cum trage dragostea la busuioc». Fata care purta busuiocul la brâu, în sân,
în păr, sau îl punea sub pernă în ajunul marilor sărbători calendaristice, avea
noroc în dragoste si căsătorie, era plăcută și atrăgătoare.” (Ghinoiu, 2007:294).
Sărbătoarea Sânzienelor prilejuiește diverse practici de divinație,
precum aceea a punerii florilor „sub căpătâi, pentru a visa peste noapte ursitul.”
(Ghinoiu, 2007: 315).
Fetele sunt cele preocupate să valorifice sărbătoarea de Sântandrei,
„pentru aflarea ursitului, a calităților lui (...). Aceste acte magice erau săvârșite în
taină, de fiecare fată în parte, sau pe față, cu participarea mai multor fete.”
(Ghinoiu, 2007: 377). Ritualurile se performau „la fântână, la cotețul porcului, la
gardul și poarta gospodăriei, la masa încărcată cu usturoi” (Ghinoiu, 2007: 3 77).
Tot de Sântandrei „fata de măritat prepara o «Turtucă de Andrei»,
turtiță subțire din făină de grâu, foarte sărată, coaptă pe plita sobei și o mânca
înainte de culcare. Băiatul care venea în vis să-i aducă apă ca să-și potolească
setea, urma să o ceară de nevastă în cursul anului. Alte fete, după ce soseau
acasă de la Păzitul Usturoiului, semănau câte un cățel de usturoi privegheat întrun cocoloș de aluat. După modul cum încolțea și creștea usturoiul semănat, se
făceau anumite pronosticuri matrimoniale.” (Ghinoiu, 2007: 375).
fon Ghinoiu atrage însă atenția că „în niciun alt moment al anului nu se
efectuau atâtea farmece și descântece ca în perioada sărbătorilor de iarnă, mai
cu seamă în cele trei nopți de priveghi, care prefațau Crăciunul, Anul Nou și
Bobotează.” (Ghinoiu, 2007: 163) La Priveghi sau la Vergel, participau tineri
necăsătoriți, iar „Numele obiceiului vine de la vergel, nuia cu coaja verde,
substitut divin care prevestește căsătoria fetelor și feciorilor, în serile și nopțile
marilor sărbători calendaristice (mai ales în seara Anului Nou).” (Ghinoiu,
2007: 163).
Privite în afara calendarului, acțiunile magice își dezvăluie marea
diversitate, atât în ceea ce privește locul și momentul desfășurării lor, cât și
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instrumentarul folosit, recuzita, agenții magici, repertoriul. Astfel, se credea că
dragostea putea fi stimulată în plan magic, mai ales în cazul fetelor care nu se
încadrau în anumite canoane de frumusețe și care puneau se seama acestui
neajuns, nerealizările în plan sentimental. Era transmisă frumusețea prin interme
diul unor obiecte ceremoniale. Practicile de stimulare a dragostei presupun și un
repertoriu de agenți magici foarte bogat - cea mai căutată rămânând mătrăguna,
grație virtuților sale magice de netăgăduit. Pe cale magică, se acționa asupra
statutului fetei de măritat, asupra aspectului său fizic, care să răspundă unui
anumit prototip de frumusețe și care să le facă iubite de feciori. Eficacitatea era
sporită dacă se respecta ritualul. Când se lua pe dragoste, fetele îi duceau, pe
lângă mâncare și băutură, și bani, pentru a o plăti, în caz contrar, efectul se
anula. Virtuțile magice ale acestei plante le-am mai pomenit în studiul de față.
Atragem atenția însă și asupra unui alt aspect, și anume, rolurile care se joacă la
fața locului, dansul și cuvintele care se rostesc în ritualul luării mătrăgunei pe
dragoste. Plante se cere a fi iubită, respectată, omenită, trebuie să i se acorde
importanța cuvenită, manifestată gestual și verbal, pentru ca prescripțiile să nu
fie încălcate. Formulele de alint dovedesc atenția cu care fetele o invocă pentru
a fi ajutate la măritat: doamnă bună, poamă bună, doamnă împărăteasă.
Ritualul presupunea și un dans, cum am remarcat anterior, însoțit de invocarea
iubitului, de rostirea unor rugăminți: de-a fi iubită, îndrăgită, jucată de feciori,
prețuită, admirată. La întoarcere, purtând asupra-i mătrăguna, fata nu avea voie
să vorbească cu nimeni. Tratamentul aparte acordat plantei magice se continua
și acasă, unde era stropită cu agheasmă, păstrată de la Paști, îngrijită cu atenție
mare, pentru a potența efectul dorit: favorizarea măritișului. Pamfil Bilțiu și
Maria Bilțiu atrag atenția și asupra faptului că mătrăguna luată pe dragoste se
putea asocia cultului soarelui și cultului nudității magice, dat fiind faptul că
mătrăguna era pusă „în fața soarelui, unde sta nouă zile.” De asemenea,
„săpatul îmbrăca, și el, forme aparte (...) se săpa cu inelul de la deget, se juca în
jurul ei, în pielea goală.” (Bilțiu - Bilțiu, 2001: 41).
La joc, mătrăguna era purtată în chip tainic, pentru ca fetele care se
încredințau ei să fie cele mai bine văzute în sat și dansate de flăcăii, care până în
acel moment, le-au negrlijat, neacordându-le interesul și atenția dorită.
Substraturile mitico-magice sunt, în acest fel, amplificate de o seamă de gesturi
rituale, care simulează o antropormorfizare a plantei, gesturi efectuate strict
după anumite prescripții, solidificate de veacuri și transmise cu autoritate de
către cunoscători.
LA. Candrea consideră cultul mătrăgunei ca fiind răspândit în folclorul
universal, atestat și la romani, ruteni, ruși, francezi, germani, chinezi, persani și
în țările din jurul Mediteranei (Candrea, 1928: 54-57).
Alături de mătrăgună, și grâul și pâinea rituală sunt învestite cu un
puternic simbolism, fiind invocate în același scop, de a stimula dragostea. Se
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dorea un transfer de calități de la spicul de grâu la fată. Același transfer se
urmărea și în cazul busuiocului și al florilor de Sânziene. Dorința de a fi jucate
de feciori era cu atât mai mare cu cât, în caz contrar, marginalizarea fetei era
pusă pe seama unor făcături. Dușmanca descânta ca rivala ei să fie urâtă și ca
atare, izolată de feciori. Ca o contrapondere, fata își desfăcea, ca să scape de
sub imperiul urii și să fie cea mai îndrăgită în sat.
Practicile de stimulare a luării fetei la joc se întemeiază pe convingerea
că aici se pot fundamenta relațiile sentimentale, preambul al căsătoriei. Fetele
izolate se vedeau astfel îndreptățite să ia anumite măsuri, tocmai în vederea
restabilirii echilibrului și în sensul provocării luării la joc, prin apelul la diverși
agenți magici.
în același context se situează și spălatul ritual de la Bobotează sau de la
Paști, cu busuioc și bani. Ivan Evseev analizează amplu sacralitatea apei, căreia
i s-au încorporat anumite rituri ancestrale de purificare, de cinstire (Evseev,
1998: 52). Credința în virtuțile magice ale busuiocului și ale banului facilitau
transferul de calități, fetelor de măritat. Această practică de spălare într-o
anumită apă este de mare vechime și de largă răspândire. Agenților magici deja
amintiți, li se alătură și cânepa, învestită cu o multitudine de valențe mitosimbolice.
Feciorii puteau fi aduși prin intermediul unor agenți magici, precum
socul, cu vădit caracter demonic, pus în legătură cu „spiritele rele, cu ființe
chtoniene și cu moartea.” (Evseev, 1998: 430). Amenințările, blestemele,
imprecațiile proliferate la soc sunt de efect pe linia magiei simpatice.
Scuturarea socului este însoțită de manipularea și a altor agenți magici, de
circulație universală: seceră, sare, pâine, și era punctată de chemarea pe nume a
feciorilor doriți în șezătoare. Socul era amenințat cu tăierea și cu arderea, în
cazul în care efectele nu erau cele dorite, dar i se și promitea răsplată, dacă
magia avea efect.
Scuturarea prunului se făcea cu același scop, fiind un arbore învestit cu
potențialități magice, „simbol al primăverii, al purității, al universului, purtător
de noroc, de bun augur, la unele popoare simbol al fecundității, fructul lui
conține în vise o semnificație erotică și traduce dorința satisfacțiilor si juisărilor
sexuale.” (Chevalier - Gheerbrant, 1995: 131).
Descântecele de stimulare a pețitorilor sunt agresive, prin asprimea
cuvintelor și prin violența blestemelor:
Să nu poată sta
Să n-aiba stare
Nici alinare
Dumnezeu i-a trezni
Dumnezeu i-a tuna
Să plice su laiță
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Săptice su pat
A plesni, a crepa.

Adesea imaginile frizează grotescul: feciorul să fie adus desculț,
neajutorat, iară posibilitatea de eschivare, pe sus, pe unde va putea, prin spini,
pe apă, prin aer, prin tină, dar să sosească negreșit în habă. Practicile oraculare
aveau loc la hom, la moară, la apă, acestea din urmă considerate a fi în legătura
cu diavolul, cu demonii vânturilor și apelor (Evseev, 1998: 283).
Torsul ritual are largă răspândire și este străbătut de semnificații
simbolice multiple. „Firul este din punct de vedere simbolic, în primul rând,
agentul care leagă între ele toate stările de existență și pe acestea de principiul
lor.” (Chevalier - Gheerbrant, 1995: 51). Actul magic are la bază și de această
dată, principiul analogiei:
Io nu torc
Că-ntorc
Tățifeciorii
Din tăte habdile!
Să vie și drăguțul mnieu!

La aruncatul fusului pe hom:
Arunc, arunc,

Pă cutare arunc.

„Durgălitul ciurului di la una la alta”:
Nu bat ciuru
Că bat pe Iuăn.

Scuturatul prunului, al socului, învârtitul vârtelniței sau ghicirea
ursitului la parii din gard:
Nu prind păru
Că prind pă cutare
Eu nu scutur prunu
Io scutur nebunu
Nebunu pă dracu
Dracu pă feciori

Io nu-ndrug
De-aduc tățfeciorii
Nu scutur socu
Că scutur pă cutare
Io nu-nvârt vârtelnița
Io-nvârtesc orănda.

Practicile de adus feciorii și de stimulare a pețitorilor uzează așadar, de
agenți magici diferiți, printre care și oasele rituale, reminiscență din vechi
substraturi de magie, și care, odată preparate magic, acționează pe calea
analogiei. Tot aici se înscrie și găina neagră sau șarpele, în jurul cărora s-a
brodat o întreagă mitologie. „Omul și șarpele sunt opuși unul celuilalt,
complementari, rivali. Tot în acest sens, omul are în el ceva de șarpe, și anume
în acea parte a sa pe care înțelegerea o controlează în cea mai mică măsură.”
(Chevalier - Gheerbrant, 1995: 298).
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Credințele simbolice în găina neagră au fost ocultate de presiunea
istoriei, alături de alte credințe, fără a se dizolva însă, vehiculând arhetipuri
complexe, cu netăgăduite valențe magice, înfierate de structurile modeme.
în gama atât de diversificată a agenților magici, meniți să aducă feciorii,
întâlnim și elemente vegetale, precum cununile de răchită si de sânziene, cum,
de altfel, am mai pomenit. încărcătura vădit simbolică a răchitei ține de
„caracterul sacru, de protecție, ea însoțind „nașterile miraculoase (...)”. Rolul
principal al Logosului (Verbul, Cuvântul) apare simbolizat în Orient, ca și în
Occident, în același fel: prin răchită și prin salcie.Coșul de răchită ocrotește.”
(Chevalier - Gheerbrant, 1995:148).
Cununa „marchează caracterul transcendent al unei împliniri. Forma ei
circulară indică perfecțiunea și participarea la natura cerească, al cărei simbol
este cercul; ea unește în persoana celui încoronat ceea ce se află dedesubtul lui
și ceea ce este deasupra, marcând însă limitele care, în oricare altcineva, separă
terestrul de ceresc, umanul de divin: recompensă a unei încercări, coroana este
o făgăduință de viață nemuritoare, precum cea a zeilor.” (Chevalier Gheerbrant, 1995: 371).
O categorie aparte, de o violență nezăgăzuită, este cea a descântecelor
legate de transportarea ursitului de la distanță, parte componentă a unui
repertoriu amplu, a unui mecanism complex, care vehicula instrumente dintre
cele mai diverse, de la cele din lemn ritual, băț, par, prăjină, până la ustensile
casnice, grapă, vârtelniță, resteul de la jug, cuțitul. Obiectele sunt supuse unei
preparări magice, începând chiar cu aducerea lor din anumite locuri
privilegiate, de la cruci, cimitire, roata morii, râu. Remarcăm în acest context,
un ecou din actele magice ce țin de necromancie, ancorarea permanentă a
gesturilor, a obiectelor de ritual, în câmpul semantic al cimitirului: cruci, lutul
de pe mormânt, hainele mortului, apa mortului, iarbă și lut de la mormânt,
pietre, bolovani, legarea nodurilor la ața mortului, găina neagră, șarpele.
Cuțitul are și el, puteri magice, cu ajutorul lui, se cobora drăguțul sau se ridica
din nou, după bunul plac al vrăjitoarei, practică pomenită și de Tudor Pamfile,
care acordă un întreg capitol „adusului pe sus” a dragului, cu redarea unor
mărturii grăitoare, povestiri care vorbesc despre ibovnicul adus:
Prin păduri lupește
Prin lume fiară rușine
Cu gura căscată
Cu limba lăsată
Tare ca vântul
Iute ca gândul,

după ce a fost victima unor „împunsături, străpunsături, trânteli și snopeli.”
(Pamfile, 1998: 161) Cercetătorul atrage atenția asupra faptului că acestea din
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urmă „nu trebuie luate cu înțelesul lor propriu. Balaurul, focul, dracul, frigarea
și toate celelalte lucruri ascuțite și ființe rele” nu-i vor provoca ibovnicului
decât neînsemnate neajunsuri trupești, dat fiind faptul că fata și-1 dorește
nevătămat. Terifiantă apare însă, călătoria prin aer a ursitului, supus unor
pericole evidente, de la ciocnirea sa de diferite obiecte, până la posibila lui
strivire, la cădere, incluzând sentimentul de neputință care caracterizează orice
tentativă de eliberare de sub vrajă, alături de senzația de sete sau de foame.
Credința unanimă în puterile diavolești ale vrăjitoarelor explică
reticența cu care se abordează acest subiect, tabuizat, într-o oarecare măsură, în
spațiul sălăjean și nu numai. Măiestria cunoscătoarelor de a stimula căsătoria,
se baza pe aceeași categorie de agenți magici, omniprezenți în magie: soc, apă,
mătrăgună, cuțit, găină neagră, grapă, leasă, vârtelniță, meliță.
In studiul intitulat Fascinația magiei. Vrăji, farmece, desfaceri din jude
țul Maramureș, Pamfil Bilțiu și Mafia Bilțiu analizează complexe aspecte ce țin
de practicile de stimulare a măritișului, cu axare și pe acea categorie de practici
încreștinate: „Așa este prinderea crucii la Bobotează, stropitul ritual al fetelor la
această sărbătoare, larg răspândit în folclorul nostru și care pare a fi un ritual mai
vechi suprapus peste tradițiile acestei sărbători” (Bilțiu - Bilțiu, 2001:47).
Prezența amplă în descântece a Maicii Domnului demonstrează gradul
înalt în care acestea sunt influențate de cultul marial ortodox. Maica Sfântă este
invocată, alături de cruce, pentru a anihila acțiunea satanică ce prejudiciază
echilibrul uman, fizic și psihic. Numirea lor în textul magic introduce ideea de
sacralitate, puritate, integritate, având în vedere „înlăturarea stării negative, în
totalitate, raportând omul ca microcosmos, la sistemul macrocosmic, prin
unificarea registrelor.” (Coatu, 1998: 51). în textele poetice magice, Maica
Sfântă apare ca model de virtute, simbol al fecioriei și al maternității, în același
timp, capabil să modifice, prin intervenția ei binefăcătoare, starea de
dezechilibru intervenită, la un moment dat, în viața omului. în jurul figurii
Fecioarei s-au țesut numeroase legende, care pornesc toate de la același miez
consistent: acela al naturii îndumnezeite a Mafiei, puternică mijlocitoare către
Dumnezeu. în mentalitatea tradițională, acest model sacru devine o emblemă a
cultului religios, al cărei prestigiu este de netăgăduit. Minunile Maicii Sfinte se
ridică pe un umanitarism sacru, element liant între teluric și celest, între ființa
perisabilă și ființa supremă.
Situată în sfera exemplarității, Maica Sfântă este invocată pentru a
acțona în planul existenței umane, în sens restaurator, justițiar, de refacere a
ființei aflate într-un segment de instabilitate, de dezechilibru:
O, nu te cânta, nu te vaeta,
De mâna dreaptă lua-te-oi,
Pă curpător de aur pune-te-oi,
După soare, întoarce-te-oi,
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La valea lui Iordan duce-te-oi,
Bine spăla-te-oi, bine lăuda-te-oi,
Bucina-n mâna dreaptăpune-ți-oi,
Coconă în mâna stângăpune-ți-oi,
Pă cal alb încăleca-te-oi,
Cu bucina-i bucina,
Cu cocona-i cocona,
Tățifeciorii satului s-or aduna,
Să vadă ce crăiasă-i.

Prin forța cuvântului, Maica Sfântă este chemată să restabilească echilibrul, dominând, prin excepționalitatea modelului divin, neputința colectivității:
Nime-n lume nu m-aude
Numai opmaica Sfântă.

Adverbul „numai” trasează o netă diferență între exemplaritatea arheti
pală și obișnuitul ființei umane, învinsă de autoritatea modelului sacru, care
deține forța transformatoare a cuvântului. Maica Sfântă apare ca prototip sacru,
a cărui unicitate se evidențiază și prin folosirea formelor inverse de viitor, ale
verbului, și care conferă textului un ritm incantatoriu, facilitând oarecum
intrarea în comuniune cu celestul. In plus, mâna dreaptă are valențe pozitive,
amplificate prin contactul cu autoritatea sacră, printr-un transfer de forță
regeneratoare, de vigoare. Cumulul din secvența finală este de o mare relevanță
semantică și retorică, ființa umană este chemată să se raporteze astfel la
prototipul creștin, în sensul unei evoluții, unei progresii spirituale.
Dezideratul cel mai stringent, acela al căsătoriei, polarizează, prin
urmare, în jurul său, un complex ritualic plin de substanță, ale cărui simboluri
poartă atribute divine, sau demonice, după caz. De acestea din urmă se leagă
existența unei categorii de practici de ursită, oficiate de o vrăjitoare, a cărei
putere de a desface căsătorii sau chiar de a ucide, o situează pe o treaptă înaltă a
puterii, recunoscută ca atare de colectivitatea sălăjeană.
Făcăturile, cum sunt numite ele în zona Sălaj, presupun un instru
mentar magic foarte dens și uzează de elemente de factură diferită, precum:
luarea urmei, chipul din lut, păpușa, broasca, gâscă, apa, șarpele, oasele rituale.
Făcătura se individualizează astfel în cadrul șirului amplu de practici magice,
alături de descântecele de adus (chemat) feciorii în șezătoare (la habă), de
stimulare a frumuseții, a dragostei, a luării la joc, a parenerilor și a măritișului,
precum am remarcat deja în cuprinsul studiului de față. Prin practici de ursită,
se puteau despărți parteneri, arunca fata în ură, perturba relațiile amoroase
dintre parteneri, lega sau dezlega aceste relații, după cum subliniază Pamfil
Bilțiu, în volumul amintit, Fascinația magiei.
Descântecele din Sălaj poartă aceeași amprentă a transmiterii răului
asupra unei persoane vizate, „rivala” care s-a interpus, împiedicând realizarea
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perechii ursite cu bărbatul predestinat. Femeilor știutoare le era recunoscută
puterea de a schimba această situație, prin înlăturarea, fie și prin moarte, a celei
cu care s-a căsătorit ursitul. Suferințele temporare pot fi ucigătoare, practicile de
ursită mergând până la atingerea unor efecte magice greu de imaginat: arunca
rea în moarte a copiilor, a soției sau a întregii familii. Materializările răului sunt
infinite, ca o contrapondere, însă, s-au născut farmecele care apără de gesturile
potrivnice ale rivalilor, sau mai ales ale rivalelelor. Mecanismul lor își dovedeș
te complexitatea când remarcăm varietatea elementelor vehiculate, de la instru
mentarul magic, până la repertoriul magic deosebit de bogat. în plus, o seamă
de prescripții s-au statornicit de veacuri, cum ar fi interdicția celui care desface
de făcătură, de a ieși din casă, în timpul performării actului magic, sau
prepararea magică a agenților ce urmează a fi folosiți. De asemenea, ignorarea
unor semne prevestitoare de rău ar putea fi fatală, cel afectat trebuind să
recurgă, cât mai repede cu putință, la gesturi care să contrabalanseze efectele
făcăturii- recăpătarea echilibrului inițial. Legarea cununiilor, de pildă, își
găsește explicația, în comunitatea sălăjeană , în ura unor fete nemăritate, care
cheamă vrăjitoare, pentru a provoca răul și ca o răzbunare asupra unui destin
care nu le-a împlinit în dragoste.
Tipare bine închegate de alungare a urii, găsim, de pildă, și în Moldova,
după cum remarcăm în studiul lui Tudor Pamfile: „semnele faptului se simt,
dacă la acestea se mai adaogă și feluritele spurcăciuni pe care fata le visează, nu
mai are nicio îndoială că cineva i-a făcut și drept aceea și ea trebuie să-și
desfacă; dacă mai află și semnele faptului: cenușă, ciolane ș.a., încredințarea
este temeinică.” (Pamfile, 1998: 168).
Maica Sfântă se crede că are, și în acest caz, puteri tămăduitoare,
compensatorii, putând împodobi pe cel afectat de ura și ciuda potrivnicilor, cu
binefaceri și milă. E de remarcat, de asemenea, că desfacerile se fac la anumite
ceasuri din zi sau din noapte, doar în anumite zile, cu respectarea elementelor
prohibitive impuse de datină. Sunt folosite diverse elemente vegetale, apă
neîncepută, descântată, cărbuni, foc, busuioc, bani, seceră, fier de plug, pâine,
sare, un întreg instrumentar, menit să demonteze acțiunea vătămătoare a celor
care strică ehilibrul conjugal sau leagă cununii. Convingerea unanimă în satul
sălăjean se întemeiază pe ideea că paza ar ține de încredințarea în mâinile lui
Dumnezeu, de rugăciuni, posturi, paraclise, sărindare, pomelnice și, mai ales,
prin menținerea unei vieți în sfera virtuților, conform imperativelor divine.
Dacă aceste practici magice sunt de mare vechime, în spațiul sălăjean,
constituindu-se într-un pilon de rezistență al culturii populare, credința în
miracolul divin, care să apere de potrivnici, este de o și mai mare rezistență.
Subliniem și un alt reper de spiritualitate sălăjeană, acela că, precum învață
Biserica, viața omului nu se sârșește odată cu moartea trupului și că, dacă nu în
viața de aici, atunci în cea de dincolo, sunt pedepsite aspru apelurile la magie,
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văzute ca rezolvare a unor impasuri existențiale, în loc de chemarea permanentă
a ajutorului dumnezeiesc și de ancorarea nezdruncinată în malurile solide ale
credinței creștine.
Manifestările magiei sunt însă, vii și autentice, rămase de neclintit în
multitudinea infinită de practici, instrumente, repertorii și desfășurări. Această
realitate vorbește de la sine despre importanța și complexitatea segmentului
magic în sfera culturii și mentalității populare sălăjene, și a întregii țări, privită
prin prisma unui mare adevăr care caracterizează folclorul: unitatea în
diversitate.

Addenda
De adus (chemat) feciorii în șezătoare (la habă)
De n-a întuma
De n-a vim
Dumnezo i-a tuna
Dumnezo i-o trezni
Să hie de unde-a hi
De n-a-ntuma
De-a hi pă ladiță
Dumnezo i-a tuna
Să ptice su ladiță
De-a hi-n pat
De-a hi-n pat
Să ptice sub pat
Să ptice sub pat
De-a hi pă ladiță
Să vie cu racile la mână
Să ptice su ladiță
Cu pticioarele prin tină.
Să vie, s-asusască
Dumnezo sa-1 primească
Mg 1953, Im
Nu-n drug,
Cățălu, Sălaj, 1970
Că-ndrug feciorii din tăti hăbdile
Inf. Moga Valeriu, 60 de ani
Să vie, s-asusască
De n-a vini
Culeg. Gh. Petrescu, L. Dubău
Dumnezo i-a trezni
O femeie: de cân’ eram în habă cum ne povestea ce-o făcut Hecioaie:
Florica Heciului, c-aț fost feciore deodată.
- E da, ne duce p-acolo pă noi este mai mnici și ne țâpa cămeșile di pă
noi și trebuie să dăm cu rotile pă hom în sus, să vie toți feciorii de pe tăte
cursurile, di pă tăte satile:
Și mere la vale și zâce:
Hop Văsii tărcat
Adă feciorii din sat
Să vie, să n-aibă stare
Nici așezare
Numa formă de călcare
De n-or vinii
Nevoie i-a stropșii
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De n-or întuma,
Nevoie i-a călca
Torceu, una di la tăte și face rote și-i da drumu pă horn.
Mg 2184, II m
Pleșca, Sălaj, 1973
Inf. Flonta Floare, 66 de ani
Culeg. Ion Cuceu
Care era mai supărată ca nu-i vine drăguț în habă să luau și apuca din vârvu
furcii di la cealaltă și zâce că:
Să vie pân tină
Io nu torc
Cu izmenile la mână !
Că-ntorc
Să n-aivă stare
Tăți feciorii
Și așezare
Din tăte hăbdile !
Cum n-are apa di pă vale !
Să vie și draguțu mnieu !
Așe ni.
De n-a vini
L-atrăzni
Mg 2224, IIf
Di n-a-ntuma
Meseșenii de Sus, Sălaj, 1973
L-a tuna
Inf. Șerban Maria, 50 de ani
Să vie, să-asosască
Culeg. Ion Cuceu, V. Florea
Dumnezo să-l trăznească!

în șezătoare, fetele făceau cu parii; ieșeau la gard, prindea on par și ziceau:
Nu prind pom,
Că-1 prind pă cutare
Să n-aibă stare
Nici așezare
Până la noi în șezătoare
Și la noi dacă-a vini
Mâna cu mine n-a da
Și-n gură m-a săruta.
Durgăleau ciurul di la una la alta și ziceau:
Nu bat ciuru
Că bat pe Iuăn
Să n-aibă stare
Nici alinare
Până la noi în șezătoare
Și la noi dacă-a vini
Mâna cu mine n-a da
Și-n gură m-a săruta.
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La Indreiu fetelor, face lele Floare lui Burghie o turtă, acolo une iera șezătoare
turtă cu apă din nouă fântâni, cu nouă linguri de sare și nouă de țarină, și cu
găteje din gard, se descânta uarice, se face de făcături, mnii-o cotat și mie odată.
AFC 07737,
Gârbou, Sălaj, 1969
Inf. Trifu Maria, 48 de ani
Culeg. Ion Cuceu

De Dragoste
Dimineața m-am sculat,
Lui Dumnezeu m-am rugat,
în mare ură m-am aflat,
în ură de tată, de mamă
De frați, de surori,
De vecini, de streini,
Prinsei a mă cânta, a mă văeta,
Nime-n lume nu mă aude,
Numai Maica Sfântă,
Din poarta cerului, de-a dreapta
Tatălui:
O dragă, ce te cânți, ce te vaeți ?
Cum nu m-oi cânta ?
Cum nu m-oi văeta ?
M-am luat de la casa mea, de la
masa mea,
Pă uliță m-am luat,
i în mare ură m-am aflat.
O, nu te cânta, nu te văeta,
De mâna dreaptă lua-te-oi

Í

j
j
f
Í

Un deal de foc
Două dealuri de foc etc
Nouă dealuri de foc
Cu nouă feciori de foc
Cu nouă căpestre de foc
Cu nouă sbiciuri de foc
Unde mereți voi,
Nouă feciori de foc ?
Cu nouă căpestre de foc ?
Cu nouă sbiciuri de foc ?

Pă curpător (planșetă) de aur punete-oi,
După soare întoarce-te-oi
La valea lui Iordan duce-te-oi,
Bine spăla-te-oi, bine lăuda-te-oi,
Bucină-n mâna dreaptă pune-ți-oi,
Coconă în mâna stângă pune-ți-oi,
Pă cal alb încăleca-te-oi,
Cu bucina-i bucina,
Cu cocona-i cocona,
Tăți feciorii satului s-or aduna,
Să vadă ce crăiasă-i ?
Nu-i crăiasă, nu-i împărăteasă,
Ci-i cutare cea frumoasă.
AFC 816, p. 34-35
Chelnița, Sălaj, 1936
Inf. Lazar Gafie,
Culeg. Augusta Gavriș

Noi merem câmpurile să le uscăm,
Văile să le săcăm,
Pădurie să le rătunzăm.
Mereți unde io v-oi mâna,
Bună plată-ți căpăta:
Cocoșul bîrăului (primarului),
Carul santatăului.
Mereți la cutare,
Pă cal călariți-1,
Cu zbiciul plocniți-1,
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La mine-n casă săriți-1,
Nu-i da somn, nu-i da odihnă,
Nu-i da așezământ pă pământ,
Steie a crăpa și-a plesni,
Până la mine a veni.

AFC 816, p.37
Chelnița, Sălaj, 1936
Inf. Lazar Gafe,
Culeg. Augusta Gavriș

De făcătură
De (la) fete
Eu nu scutur prunu,
Io scutur nebunu,
Nebunu pă dracu,
Dracu pă feciori,
Să vină din șezători,
La fată la noi.
AFC 018586
Someș Odorhei, Sălaj, 1980
Inf. Floare Mureșan, 72 de ani
Culeg. V. Rogoz

De dragoste
- Bună dimineața, lină fântână,
- Mulțumesc dumitale, fată bătrână,
- Șezi!
- N-am vinit să șed,
Vin să-mi dai hainele tale,
Să mă speli cu apă întoarsă,
Să par feciorilor frumoasă,
Să plac dănacilor,
Ca laptele prunilor,
Să plac bărbaților,
Ca berea boierilor,
Să fiu ca soarele când răsare,
Ca vișinul când înfloare,
Ca un păun pestrițat,
Plecai pe o cale
Plecai pe o cărare
Mă întâlnii cu o ciută
Ciuta era aprinsă
Ciuta era încinsă

De lume lăudat,
Mă uitai către soare răsare,
Și văzui nouă cazane,
Cu nouă cuptoare,
în cazan fierbea,
Carnea scrisei mele,
A ursitei mele,
De la ursitoare lăsată.
FA 023308
Ciumărna, Sălaj, 1982
Inf. Perneș Veronica
Culeg. Gh. Șișeștean

- Unde te duci, ciută aprinsă ?
- Unde te duci, ciută încinsă ?
îndărăt ciută încinsă
îndărăt ciută aprinsă.
- Nu aprind 99 de păcurari
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Să nu stea
Până nu m-a vedea
Și pe mine m-a lua.
AFC 020747
Ciumărna, Sălaj, 1982
Inf Perneș Veronica
Culeg. Gh. Șișeștean

Steaua, stelișoara mea,
Toate stelele să stea,
Numai a mea să nu stea,
Să umble în lung și-n lat,
Până la noi în sat,
Până o găsi,
Pe scrisa mea.
Pe partea mea,
De la ursitoare ursită,
Spre mine-ndreptată,

Să n-aibă loc a umbla,
Nici loc a sta,
Până pe mine nu m-o vedea,
Și pe mine m-o lua.
AFC 020745
Ciumărna, Sălaj, 1982
Inf. Perneș Veronica
Culeg. Gh. Șișeștean
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Le discours de mariage de la région ethnographique Sălaj
Resumé

Le discours de mariage ne suppose pas seulement un schéma simple
soumis au modele de cérémonie nupțiale du rite qu’il marque, mais il
développe une profonde signification liée au désir de toujours de tout étre
humain de se mettre en harmonie avec la communauté dont il fait partié, mais
aussi avec le cosmos et avec soi-meme, dans le parcours de certaines étapes
initiatiques nécessaires dans l’accomplissement de la vie humaine en général.
Les composants du rituel de mariage ont une finalité orientée vers un code
éthique immuable qui est le promoteur des valeurs étemelles humaines. Les
éléments de chaque séquence ont beaucoup de contenu symbolique. Pár le
discours de mariage, on fait l’éloge de la beauté de l’áme, de l’ardeur de travail,
de la capacité de sacrifice de l’homme, de la verticalité morale, de l’intégrité de
l’esprit, de l’innocence de l’âme. Dans le cadre de la cérémonie nupțiale, le
discours de mariage constitue un genre distinct indiquant les plus importants
moments du mariage. Ce discours est prononcé pár des actants spécialisés et il
représente un genre de la poésie rituelle de mariage, leur fonction principale
étant celle de fairé de souhaits. Les étapes du scénario de la cérémonie rituelle
sont marquées ainsi des discours solennels, majestueux, mettant á l’épreuve le
talent de l’actant. Pár conséquence, le discours de mariage souligne les
séquences du passage des jeunes gens dans la catégorie des maries, cérémonial
qui devient souvent fastueux, aspect significatif pour la dimension solennelle
du mariage dans la région ethnographique Sălaj.
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NUNTA ÎN SATUL ȘURDEȘTI (CHIOAR)
Pamfil BILȚIU
Satul Șurdești este situat în așa-zisa zonă a Fisculașului, de pe șoseaua
Baia Mare - Cavnic, la 19 kilometri de orașul Baia Mare și 9 kilometri de
orașul Baia-Sprie și se mărginește la sud cu satele Plopiș și Făurești, la nordvest cu Negreia și Dănești, iar la nord cu orașul Cavnic. Localitatea este atestată
documentar din 1411 (Bilțiu, 2007: 111).
Moment hotărâtor în viața individului și a colectivității, nunta de la
Șurdești, ca și în alte localități și regiuni, constituie o manifestare folclorică
complexă, prin multitudinea actelor ceremonial-rituale, care se derulează
înlănțuite ca într-un veritabil scenariu și sunt marcate de o poezie de mare
frumusețe. Actele ceremonial-rituale marchează despărțirea mirilor de vechea
lor formă de viață și integrarea lor în viața de familie.

I. Etapa premaritală
în firul vieții omului, după obiceiurile de naștere, capătă importanță
tradițiile legate de trecerea de la pruncie la starea de flăcău de însurat și fată de
măritat. Ele par a fi stabilite din cele mai vechi timpuri, de însăși natura
dezvoltării fizice și morale a omului (Pop, 1976: 136).
La Șurdești, germenii practicilor de inițiere existau încă din perioada
copilăriei. „Mi-amintesc cum fetele și băieți învățau să joace pă lângă picioru’
patului. învăța pruncii și fetile «Jocu pă sub mână», «Joc ardelenesc». Gândești
că îi văd cum învăța întoarcerile, cum învață amu la grădiniță”, ne relata o
performeră. Existau apoi și alte ocazii și locuri prielnice unde copiii învățau și
se inițiau în cunoașterea dansurilor tradiționale și a practicării lor. „La vite, ori
șezând la oi, băiețî învățau să joace și să strâje, până le vine rându să joace și să
strije lajoc”.
Intrarea la joc era o verigă importantă, pe linia inițierii din etapa
premaritală. Ea cădeau în sarcina feciorilor cu experiență și mai în vârstă și a
fetelor cunoscătoare ale repertoriului de dansuri locale. „On fecior când începe
a juca prima-și dată el chema pă alțî mai mari care știeu bine juca și jucau în tri.
Fetile tăt așe faceu, le chemau pă cele dănțăușe și învățau cu ele”.
Ocaziile în care intrau în joc feciorii și fetele încă neinițiate erau multe.
„La nuntă să obișnuic ca ci mai bătrâni să-i baje-n joc pă ci care nu știeu. Și
care erau mai rușinoși erau luaț de cia care știeu. Acolo era școala cea mai bună
a jocului și pântru care le era rușine să intre-n joc. Acolo fetile dănțăușe luau pă
câte on fecior lajoc și îi învăța să joace laolaltă”. Mai erau botezurile, clăcile și
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șezătorile „pă unde era muzică”, unde se inițiau flăcăii și fetele și intrau în dans.
Era îndătinat ca o fată să stea lângă un fecior inițiat și care „s-o baje-n danț”.
Și la Șurdești, ca și în Maramureșul Istoric sau alte regiuni, fata care nu
era jucată se credea că este „țâpată de ură”, pe cale magică, de către „babe
meștere”. Farmecele din această grupă erau desfăcute de aceleași „babe
meștere”, tot pe cale magică. „Când fata nu-i luată la joc la noi în sat trăbuie săși ieie nouă paie din streașină, apoi le pune în colțu’ di la șurț și să duce la joc
descântând: «N-adui vânt di la pământ / Nici bujoare de la soare / C-adui tăț
feciorii satului / Ci din fruntea danțului». Și-apoi, când ajunje-n gura șurii, unde
îi danțu, suflă cu gura păstă fete și zâce: «Fujiț, coșniță, strâcate, / Că gine-o
dișin înflorit, / în fruntea danțului răstădit, / Care fecior nu m-a juca, / Inima-n
el a crăpa, / Care fecior nu m-a-nvârti, / Inima-n el a plezni»”. Practica circulă-n
forme asemănătoare în Zona Codrului (Antologie de folclor din județul
Maramureș, 1980: 251).
Obiceiul colindatului era o ocazie importantă pe linia aceleiași inițieri.
Petrecerea fetelor și flăcăilor de după colindat la Șurdești are loc a doua zi de
Crăciun și se numește, ca și în alte localități, vergel. Este o petrecere cu joc,
mâncare și băutură, la care fiecare flăcău își cheamă o fată însoțită de părinți.
Până la miezul nopții partenerii jucau, după care fetele scoteau mâncărurile
aduse în coșergi de nuiele vopsite. La vergel, deoarece flăcăul petrecea numai
cu partenera invitată, cei doi se apropiau, nelipsind uneori nici înțelegerile de
căsătorie dintre tineri și părinți.
Șezătoarea era o ocazie propice inițierii, în care fetele chiar oficiau
practici magice de aducere a feciorilor, iar unele tradiții, precum apucatul
fuselor de către feciori, petrecerea lor de către fete, când mergeau acasă, aveau
o mare importanță în planul inițierii. La Șurdești, șezătoarea era și o ocazie în
care fetele cunoșteau flăcăi veniți din satele vecine. Jocul la fluier sau taraful
tradițional, format din vioară, contră (braici) și gordonă (contrabas) facilita la
șezătoare, de asemenea, apropierea dintre parteneri.
La Șurdești existau o serie de practici magice cu funcție de divinație
legate de căsătorie, prin care fetele căutau să se informeze când putea ea
surveni. „Luam sulu di la război și fujem călărește pă el afară. Acolo număram
firele di pă el. Dacă ieșeu cu soț însemna că m-oi mărita în anu acela”.
Practica ne evidențiază funcția magică a războiului de țesut care
asociază magia pânzei și firului. Firul este, din punct de vedere simbolic, agen
tul care leagă între ele toate stările de existență. Țesătura reprezintă, în mitolo
gie, caii su Schira care torc destinul (Chevalier - Gheerbrant, 1995: 50 51).
O altă practică, de anticipare a măritișului, era oficiată de fete la cotețul
porcului. Fata se ducea la coteț, pe care îl lovea cu spatele strigând: „- Hi,
Șoldan, hi șoldan, / De nu estemp, / în alt an”. Dacă porcul guița, însemna că
fata se va mărita în anul curent.
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Practicile de ghicirea ursitului, care se oficiau de către fete la Anul Nou
sau Bobotează, fac parte din grupa celor de largă circulație, mai ales în
Maramureșul istoric. Pentru fete era esențial să afle cum le va fi ursitul, dacă va
fi frumos, urât, cu defecțiuni fizice, bogat, sărac. Pentru a anticipa toate acestea,
fetele confecționau un struț din ruj malin, iederă, busuioc, care era pus în vale să
înghețe. Dacă se legau de el mulți țurțuri, viitorul soț va fi bogat,dacă se legau
puțin va fi sărac.
Practicile magice, oficiate de Sfântul Andrei, aveau menirea de a
anticipa direcția de unde se credea că ar proveni ursitul fetei. „La Sf. Indrei,
când fetile ajunau, mâncau pă tăietori o turtă sărată ca să audă încătro latră cânii
și acolo li-i ursâtu, de acolo a vini”. Tot în acea seară, fetele mâncau turta, apoi
se culcau și visau că vin la ele un flăcău ca să le dea apă. „Zâceu că aceala care
vine și le da apă le-a fi mirele”.
Număratul parilor de către fata legată la ochi se baza pe decodificarea
simbolică a parului ieșit la numărătoarea magică. Dacă era strâmb „soțu i-a fi
cu șor (defecțiune fizică), ori șchiop etc. Dacă era drept, i-a fi frumos, dacă era
scurt i-a fi scund și mirele”.
Reminiscențe ale unor vechi rituri de inițiere s-au păstrat la Șurdești în
cadrul obiceiului Udătoriul, consacrat sărbătoririi primului ieșit la arat.
Elementele deosebite pe care le cuprinde, față de alte zone ale țării, îi conferă
statutul de variantă regională. Căutarea banului, care nu era posibilă fără
spargerea buturugii, stau sub semnul unor vechi rituri de inițiere. Performerii
chiar ne-au avertizat că „cioata-i tare greu de spart, că-i cu cioturi”. Erau rituri
având menirea de a verifica bărbăția, perspicacitatea actanților, pe de-o parte, și
a bărbăției pe alta.
Petitül constituia o secvență ceremonială de maximă importanță în
etapa premergătoare nunții. în cadrul ei, feciorul, însoțit de unul dintre părinți,
mergeau la fată unde aveau loc tocmelile de căsătorie, inclusiv cele legate de
tocmeala zestrei, pe care urma să le-o dea părinții celor doi parteneri.
Odinioară, zestrea era în pământ, animale domestice, mobilă, hleaburi (casă și
acareturi) și bani.
Actul esențial, din cadrul secvenței, era cererea în căsătorie a fetei,
oficiată de tatăl feciorului, care dacă era înzestrat, putea fi în versuri, făcând
parte din categoria orațiilor de nuntă. Performerii noștri ne-au putut furniza o
variantă a orației de cerere a fetei.
„ - Bună sara, oamini buni,
Ce v-om spune, nu-s minciuni.
A nost înălțat împărat,
Care p-aici o înnoptat,
O strâns o oaste mare.
Tot zânin din depărtare,
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Tomna la casa dimitale
Și spune-nălțatu-mpărat,
Că aici să află o căprioară,
Care dorește săi-ifie soțioară”.

Fata răspunde:
„ - Sunt căprioare pă la noi,
Da nu știu dacă-ipântru voi,
Da să ne spuneț pă dinafară,
Dacă aveț sămne de căprioară? ”

Orația prezintă unele similitudini cu orația de colăcărie.
Mersul pe vedere se desfășura după secvența pețitului și avea funcții de
integrare familiei ce urmează a se constitui. în cadrul ei, cei vârstnici dădeau
sfaturi pentru viitorii miri. Mersul pe vedere prezintă similitudini cu pețitul, cu
deosebirea că mirele este însoțit, când se duce la fată, de prieteni și neamuri.
Mirii sunt preveniți, de cei cu experiență în viața de familie, să trateze
evenimentul ca pe un pas hotărâtor în viață, deci cu toată atenția. Acum se
discută despre următoarea secvență premergătoare, și cea mai importantă:
„credințarea” (logodna) și i se fixează și ziua.
Familia fetei se îngrijea ca ospățul să fie în așa fel organizat ca oaspeții
să se simtă bine, mai ales că avea loc „întorsul marșului pă videre”, când
invitații miresei mergeau la casa mirelui. Cu ocazia mersului pe vedere, socrii,
deci părinții mirelui, sunt purtați prin toată casa, arătându-li-se zestrea, apoi prin
toată gospodăria, spre a li se arăta situația materială. Fetei i se vorbește cu mare
blândețe, spre a se suda legătura dintre cele două familii.
Credința era considerată și la Șurdești cel mai important act ceremonial
premergător nunții. Se făcea cu două săptămâni mai înainte de nuntă, perioadă
în care cei doi se puteau opune căsătoriei.
„O fac ca între timp să să mai gândească că pute-or întemeia o familie?”
Ceremonialul avea loc la casa miresei, la care participau toate neamurile
mirilor. Avea rosturi economice pentru viitoarea familie și funcție de integrare
în viața economică a obștii satului. „Acolo făcc târgu’, ce pot da părinți fetei la
fată și a băiatului la băiat, câtă avere le pot da”.
Consfințirea legământului dintre cei doi se făcea prin schimbul între
parteneri a unei basmale de păr, frumos brodată și a unui inel de aur sau de
argint. Cele două obiecte ceremoniale slujeau ca însemn de recunoaștere în
unele secvențe din ceremonialul nunții. în momentul ajungerii starostelui
mirelui la casa miresei, potrivit ceremonialului, el își prezintă însemnele de
recunoaștere.
„Noi aicea avem sămne,
De la cinstita mireasă,
De la ’nalta-mpărăteasă
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Și mirele nostru, vere,
Acele sămne le cere”.

Atunci mireasa le prezintă în fața starostelui și-a mirelui, iar mirele și
starostele trebuie să aprobe recunoașterea lor.
Credința, „după tocmală”, durează o noapte, timp în care se petrece cu
mâncare, băutură și dans, căci de multe ori „face credințare cu ceatără”. Existau
cazuri când cei doi parteneri se acuzau reciproc de infidelitate. „Să pute ca
feciorului să nu-i mai placă de fată dacă-și afla alta. Dacă logodna să strâca, înto sară să duce feciorul la prima cu care o vorovit, și-i zâce-n ciudă:
„ - Bună sara, mândruliță,
- Treci, bade, la hodinit.
- N-am vinit la hodinit,
C-am vinit cu vorbă rc
Să ne strâcăm dragoste

Fata răspunde:
„ - Bădiță, de îi strâca,
Mare păcat io ț ’-oi da,
Șapte boi ca fluturii,
Să-i mănânci cu doctorii,
Șapte sute bune-n pungă,
La doctori să nu-ț ’ ajungă,
Când îi gâni că țî bine,
Șesă doctori lângă tine,
Doi la cap, doi la picioare,
Doi te-ntrebe ce te doare,
Să-ț ’ hie potica-n casă,
Cu lecurile plin pă masă,
Să te ducă la spital,
Nici acolo loc să n-ai

Motivul blestemului fetei reprezintă o reacție față de părăsirea ei de
către logodnic și se pare că a pătruns în poezia ceremonialului nunții din baladă
având ca temă Blestemul mândrei, cu care prezintă izbitoare similitudini,
datorită interferenței dintre speciile folclorice (Bilțiu—Bilțiu, 2005: 323).
Blestemul e un act de magie, bazat pe puterea cuvântului de a institui,
de a modifica o stare de existență. Finalitatea blestemului, conținutul său, ca și
împrejurările prin care era rostit aparțin la sfera magiei negre (Evseev, 1998:
51-52).
Dacă logodna se strica, cei doi trebuiau să-și înapoieze basmaua și inelul.
De îndată ce cei doi s-au logodit, urmau un comportament de viață
similar cu al familiștilor. ,,Să purtau ca și oaminii însuraț. Mereu de mână la
joc și la joc fata și fecioru nu mai jucau decât laolaltă, nu era nici o pretenie
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Nunta în satul Șurdești

157

între fată și altfecior, nici între fecior și altă fată. Pân sat trăbuie să să poarte
cât de bine, că începeau poveștile. începe on feli de blam dacă îi videu că nu
tân laolaltă și umblă fata cu altu și fecioru cu alta". Reiese din cele relatate de
performerii noștri funcția juridică pe care o îndeplinea opinia publică și
caracterul de instituție socială a obiceiurilor care instituiau și impuneau norme
de conduită etnico-civic.
Funcția juridică a obiceiurilor rezidă cel mai bine în pedepsele ce se
aplicau tinerilor care încălcau astfel de norme de comportament în cadrul
obiceiului Udătoriul, când celui care încălca astfel de norme i se aplicau un
număr de lovituri la tălpi cu maiul, care ne amintește de obiceiul bricelatului ce
se practica pe anumită arie a Transilvaniei.
De îndată ce se termina „tocmirea târgului”, mirii însoțiți de părinți se
deplasau la preot și băgau „vestirile”, după formule de genul: „Părinte, vă
rugăm să binevoiți a-i vesti în fața altarului pă tinerii noști, feciorul cutare cu
fata lui cutare, ca să nu fie pt’iedică cumva la căsătorie”. Popa îi vestea de trei
ori, în trei duminici. Dacă mirele sau mireasa era din alt sat, vestirile se strigau
în ambele sate.

II. Ceremonialul nunții
Nunta, fiind un eveniment crucial al vieții omului, privea întreaga
colectivitate, iar buna ei desfășurare implica și depindea de o participare cât mai
bună din partea obștii satului. în funcție de numărul de participanți, familia se
putea orienta în efectuarea pregătirilor „Numai așe puteu ști câtă mâncare să
facă și pântru câț, câte locuri să tomească la mesă ”.
Participarea la nuntă nu era posibilă fără ca cineva să fie chemat și ținea
de regula bunului simț. „ Cine mere nechemat. Numai țâganii mereu nechemaț',
că așe-i din bătrâni lăsat și așe-i frumos ”.
Chemătorii sunt recrutați din rândul rudeniilor apropiate ale mirelui, iar
chemătoarele dintre rudeniile sau prietenele miresei. Chemătorii poartă însemne
distinctive, pregătite cu grijă. Bota, purtată de chemători, era un obiect
ceremonial împodobit pompos. Pe un băț, destul de subțire, se prinde o basma
peste care se prinde o batistă. Peste basma se prinde struțul, compus din
buruieni învestite de omul din popor cu virtuți magice: busuiocul, iedera,
bărbânocul. împodobirea era completată cu panglici de culori diferite (cipci).
Bățul ceremonial, la capătul de sus, avea formă de băltag, care ne amintește de
bota chemătorilor din Țara Lăpușului. Obiectul ceremonial al chemătorilor
dădea culoare ceremonialului, așa cum ne-au sugerat și performerii.
„ Chemătorii erau nealcoși (eleganți) cu bote cât de fain făcute. Ii lăuda fetele
pă la cășile cu fete, pă unde umblau”.
în alegerea chemătorilor era esențială și bărbăția acestora „că erau
stegari, să fie stăpâni să scuture steagu, pă rând, că la jocu miresî, care țâne
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mult. Trebuieu să-l scuture multă vreme și era greu și obosâtor”. Era important
și înzestrarea lor spirituală. „Nu erau buni dacă nu știeu chema și nici dacă
erau rușinoși”.
Gătirea chemătoarelor urma și ea prescripții îndătinate. Obiectul lor
ceremonial era colacul chemătoarelor, unul mare cu gaură la mijloc, care era
împodobit cu basmale de păr și cu un struț vegetal, asemănător cu al
chemătorilor. Legătura basmalelor atârna în jos și în conferea fast și frumusețe
obiectului ceremonial. Colacul, de circa 4 kilograme, era omăt tradițional cu
motive care ne dezvăluie funcția simbolică a colacului. Se orna cu motivul
funiei, cu „spicul grâului”, spirala, specifice colacilor ceremoniali din cadrul
obiceiurilor.
Chemarea la nuntă avea loc vineri dimineața și era săvârșită de o
pereche de chemători și una de chemătoare, care umblau pe porțiunea de sat
care le-a fost repartizată.
Orația de chemare la Șurdești face parte din grupa celor de largă
răspândire și cuprinde ca motive urarea către gazdă, anunțarea căsătoriei,
chemarea la nuntă, caracterul de petrecere a ceremonialului.
„ Mulțumim, mulțumim lui Dumnezo,
Că v-am găsit în pace și cu sănătate.
Și di-aci înainte v-om lăsa cu pace și cu
sănătate.
Aiesta-i cuvântu di la început,
Di la Dumnezău, De la Domnu Hristos,
Bud Ioan și Bud Floare trăiesc
Și Dumnezo să-i trăiască,
Aceștia având on fecior,
Care culcându-să, sculându-să,
Pă obraz spălându-să
Și la Dumnezo rugându-să,
După ce s-o rugat,
Dumnezo i-o dat,
Ceas de căsătorie

Și de văsălie,
Ca ceasu cel bun săfie,
Știm cu adevărat,
Că nu putem face nici o veselie,
Fără dumneavoastră oameni de omenie.
De aceie cinstitu mire,
Vă cheamă și pe dumneavoastră,
Pă duminică dimineața,
La ceasu de bucurie,
Ceas de căsătorie,
La on pahar, două,
Poate-orfi și nouă,
La mai multă voie bună,
Cu dumnevoastre dimpreună ”.

Gazda răspunde: „Mulțumim frumos. Să deie Dumnezo noroc la tineri”.
Chemătorii erau serviți cu băutură, pancove și piroște (sarmale).
După ce încheiau porțiunea de sat repartizată, chemătorii se prezintă la
miri pentru a-i informa despre situația chematului. Nașii erau chemați cu două
săptămâni mai înainte, fiind aleși după anumite criterii, datorită importanței și
funcției lor în viața cuplului nou constituit. Nașii erau aleși „ dintre oaminii de
cinste, darnici, buni gospodari și înstăriț’, că ii îs exemplu pentru tinerii luat
laolaltă”. Deseori se alegeau dintre rudele mirilor, cu o situație materială bună.
La selectarea socăcițelor era esențial profesionalismul acestora. „Erau
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multe în sat și să suăpăra una pă alta dacă una nu era cutare chemată, da era și
care face mâncărurile nesărate, de le-o ocărât tăț’ nuntașii”. Ele se adunau
miercurea la locul nemții, unde se fixau felurile de mâncăruri și cantitățile de
alimente necesare preparării lor. Ca să le poată prepara mai ușor își chemau
ajutoare din sat dintre femeile pricepute.
înainte, mâncărurile erau puține: guiaș de oaie, piroște, plăcintă. Astăzi
se prepară o gamă bogată de mâncăruri: friptură de vită, de porc, de pasăre,
supă de tăiței, ciorbă, aperitiv, tort etc.
O secvență ceremonială importantă, care precede și ea ceremonialul
nunții propriu-zise, este cusutul steagului. Steagul joacă un rol important în
ceremonial, datorită virtuților magice cu care este învestit. Steagul de nuntă este
și emblematic în cadrul ceremonialului: „îi fala nunțî”, căci „ tătă lumea să uită
la el, îl vede tătă nunta
Gătirea lui cade în sarcina chemătorilor. Ei culegeau buruienile
necesare la împletirea cununii steagului: bărbânoc, busuioc, iederă.
Suportul steagului era un băț, de până la un metru și jumătate, de brad
sau paltin, care era netezit și subțiat, unde se ține cu mâna, pentru ca mânuirea
lui să fie cât mai ușoară. Piesa steagului de bază era o năframă de după cap cu
ciucuri (canafi). Peste ea se coseu batiste împăturite în formă de triunghi. Sus,
de-a lungul steagului, se cosea cununa, care „era tare mândră”, din care nu
lipseau nici spicele de grâu, iedera, rozmarinul, busuiocul „floarea norocului”.
Vara, elementele componente erau mai multe, care intrau în componența
cununii steagului: se puneau flori domnești, mușcate etc. Pe steag se mai prind
panglici colorate, nelipsit fiind tricolorul. Pe o curea se montau clocoticii
(clopoței sferici care se pun Ia cai). Zgomotul produs prin scuturare era menit
odinioară să alunge spiritele rele și să purifice spațiul unde vor locui noii
însurăței.
De îndată ce s-a terminat de cusut steagul, se declanșează ,jocu
feciorilor” cu fete invitate din sat. Când nu se joacă, se cântă cântece
ceremoniale, care ne pun în lumină funcția magică a steagului.
„Noi mândru steag v-am tömnit,
Cu verdeață-i impistrit,
Ca și mirilor săfie,
Tot bogați cu veselie.
Nu plânje, mireasă, rău,
Că te duci din satu tău,
Lasă, plângă mirile,
Că mere de jinere

Reiese că variantele de cântece ceremoniale, la cusutul steagului,
marchează despărțirea cuplului de vechea stare.
Concomitent cu cusutul steagului, la casa miresei, se desfășura cusutul
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

160

Pamfil Bilțiu

cununii. înainte, cununa era vegetală și era alcătuită din aceleași buruieni care
intră și în componența steagului: iederă, busuioc, bărbânoc. De cunună se
prindeau panglici și mărgele, care se pare că s-au adăugat ulterior. Cununa era
cusută de către chemătoare, iar când era terminată, ocaziona joc ca și cusutul
steagului.
„învălitu miresî” era un act ceremonial de mare importanță și avea loc
chiar în ziua nunții. Participau chemătoarele, prietenele miresei. O învelea o
femeie pricepută. înainte, mireasa purta straie de sărbătoare tradiționale:
„Cămeșă împistrită (brodată), poale albe de tort țesute în război”. Ulterior s-a
adăugat faitioru (voal) cumpărat din prăvălie. Gătitul miresei culmina cu pusul
cununii, act cu mare încărcătură dramatică. Când i se pune cununa mireasa
plânje ritual împreună cu chemătoarele.
Cântecele ceremoniale, care se rostesc de către druște, marchează ruperea
miresei de vechea stare a fecioriei, ele făcând parte din grupa celor de largă
răspândire în poezia nunții și care ne indică o similitudine cu orațiile de nuntă.
,,Ia-ț’, mireasă, zua bună,
De la tată, de la mamă,
De la casa ta cea bună,
De la fete feciorele,
Ce ț ’-ai petrecut cu ele,
De la struț de busuioc,
De la feciorii din joc,
De la flori de cărăjele,
De la veri și de la vere,
De lafloare de brândușe,
De la uncheși și mătușe

Similitudinile cu orațiile de iertăciune sunt izbitoare, ceea ce ne
argumentează faptul că orațiile sunt o dezvoltare a cântecelor ceremoniale.
întâlnim în astfel de cântece aluzie la anumite flori cu o simbolistică
distinctă. „Florile de cărăjele îs a norocului în dragoste. Le purtau feciorii în
clop și fetele să știeu după ele că nu-s măritate Rezultă că aveau și funcția de
diferențiere a stării civile a fetei.
încărcătura dramatică și tensionată a momentului este contracarată de
strigăturile cu încărcătură satirică.
„ Să ai grijă, hăi, mireasă,
Că bota-i pă grindă-n casă
Și-i cioplită și-i mezdrită,
P-a tău spate curuită.
Tu mireasă, unde-i sta,
In patru cu perina,
P-o rugă cu găina?
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Concomitent cu „învălitu miresî”, la casa mirelui are loc „Gătatu”
acestuia, la care participă chemătorii, părinții lui, rudele apropiate. Odinioară se
îmbrăca „țărănește” și purta cămașă împistrită, izmene albe, laibăr negru. Iama
purta căput, cioarici sau gubă albă. Ca însemne distinctive, mirele purta struț
din busuioc la piept cu bumbuște de fitău roșu, elemente care ne evidențiază
funcția lui magică.
Duminică dimineața avea loc mersul după nănași, act ceremonial
înfăptuit de către chemători, care însoțeau mirele și câteva rudenii apropiate,
câțiva prieteni apropiați de-ai mirelui. Alaiul se deplasează în ritmul muzicii,
vreme în care steagul se scutură necontenit: „II bat în ritmu’ muzicii”. Pe
distanța străbătută rostesc strigături la adresa nașilor, și ele de circulație în
repertoriul nunții tradiționale.
„ Nănaș mare aș tătfi,
Numai nu m-aș cheltui,
Cu banii dipă găini,
Mi-aș cuprinde altă firmă,
Cu banii di pă cocoș,
Mi-aș cuprinde-on fin frumos
„Noi merem după nănași,
Că ne-or omini cu caș,
Că de brânză nu să-ndură,
Că ne-om dighili la gură (gâdăli)

Odată ajuns alaiul în curtea nașilor, feciorii joacă Feciorescu. Până
feciorii joacă în curte, nașul face ultimele pregătiri. Nașa își gătea coșarga,
element etnografic specific obiceiurilor din Chioar. în ea își punea sticla cu
horincă, prăjituri, pancove (gogoși). Coșarga este acoperită cu o ștergură
brodată peste care se așează capacul. „Nănașa, cu cât ave coșarga mai faină, cu
atâta era mai văzută, că lumea să uita la ie și o lăudau”. La rândul lui, nașul își
împodobește oiaga cu horincă cu rujmalin, iederă ori alte plante „că nu are ce
mere fără oiagă înstruțată”.
Strigăturile performante la jocul din curte sunt adecvate momentului și
prin ele se face aluzie la darul ce urmează să-l facă nașul mirilor.
„ Dacă ești nănaș de treabă,
Țâpă bani să meargă pleavă,
Dacă ești nănaș de rând,
Țâpă bani să mară-n vânt”.

Dacă nașii erau din alt sat, alaiul se deplasa cu patru, cinci căruțe, cu
caii împodobiți de socrii mari, cu batiste și struțuri puse la căpestre. Căruțele
erau și ele împodobite cu țoluri alese. Alaiul era precedat de ceata de călăreți
care îl escorta, mergând înainte. Caii călăreților erau și ei împistriți, ca și cei de
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la căruțe, dar și cu cipci (panglici). Toți aveau clocotici.
Mersul după mireasă era o secvență ceremonială de mare
spectaculozitate, mai ales dacă mireasa era din alt sat și era adusă de un alai
format din cinci, șase căruțe, având înainte o ceată de călăreți, atât căruțele, cât
și caii fiind frumos împodobiți.
Atmosfera de pe drumul către casa miresei era întreținută de strigături,
declamate pe melodii. Repertoriul este adecvat momentului:
„ Pă drăguțu miresî,
Facă-l dracu măturoi,
Să măture ulița,
Că trecem cu mireasa,
Să măture bulgării,
Să putem trece p-aici

Unele piese marchează momentul despărțirii mirilor de vechea lor stare:
„ La stâlpuțu ’ vranițî,
Stă drăguțu miresî,
Nelăut, nepieptănat
Și negru de supărat”.

Sosirea alaiului la casa miresei ocazionează dialogul dintre cei doi
starosti, prin orația e colăcărie, o poezie amplă în alcătuirea căreia intră o serie
de motive, prezentând similitudini cu variante de pe un întins spațiu românesc
și transilvănean. Ne-o argumentează motive precum cel al înfruntărilor, cel al
vânătorii rituale, motivul urmei de fiară, al florii neroditoare, apoi cel al
însemnelor împărătești, cel al rădăcinii uscate, urmate de cel al zeflemelelor și
al urărilor directe (Șeuleanu, 1971: 62).
Orația debutează cu un prolog care marchează caracterul ambiguu al
ceremonialului.
„ Dar ce salt? Ce bucurie?
Ce lucru poate săfie?
Afarăfeciorijucând
In casăfete plângând”.

Motivul înfruntărilor cuprinde replici tăioase, dialogul dinamic
potențând atmosfera dramatică a momentului ceremonial. ,,-Păziți-vă foarte
tare, / Că vă vine-o oaste mare ”. Starostele miresei: „ Firea-ți cât de mulți ați fi
/ V-oi căta a stăpâni, / Că nu-i oaste înarmată, / Să n-o poți stăpâni toată”Motivul vânătorii rituale a îndeplinit odinioară o funcție de inițiere. Colindele
cu cerb în care uneori animalul urmărit este de gen feminin a fost pus în
legătură cu vechi rituri de inițiere. Motivul ne argumentează împingerea în
fabulos a momentului ceremonial. Starostele mirelui:
Cu motivul urmei de fiară ne situăm în același simbol al inițierii.
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„ - Dacă dumneavoastre
vreț a ști,
Noi vă putem povesti,
A nost tânăr împărat,
Dimineață s-o sculat
Și pă cal o-ncălecat,
Mare oaste-o adunat.
Două sute de grăniceri
Și-o sută de feciori boieri,
Din cei mari, nepoți de generali

Și-au plecat la vânătoare,
De la răsărit de soare
Și-au cutreierat țara de sus,
Până aicea spre apus
„ Când ieșirăm la drumu mare,
Am dat de-o urmă de fiară,
Unu zicea că-i urmă de zână,
Să fie împăratului cunună.
Alțî că-i urmă de fiară,
Să-ifie împăratului soțioară”.

Motivul florii neroditoare, amplu ca întindere, este unul central, nucleic,
care concentrează semnificațiile majore ale întregii variante. Este exprimată aici
alegoric o formulă tradițională prin care se cere mireasa. în jurul acestui motiv
gravitează toate celelalte și în funcție de el se organizează întregul ansamblu al
orației.
Motivul semnelor împărătești are o anumită încărcătură simbolică.
Intervine banul, care semnifică bogăția, esențială pentru viața viitoarei familii.
„ Dar nașul cel mare,
Cu grija-n spinare,
Călare pe un cal
Ca un Ducipal,
Se ridică-n scări,
Aicea în zări.
Când încoace privi,
Aicea zări,
O floricică frumoasă
Și drăgăstoasă,
Și văzând că nu-nflorește,

Nici nu rodește,
Noi am vinit cu târnăcoape de arjint,
Să o săpăm din pământ,
Floricea din pământ s-o săpăm,
La-nălțatu-mpărat s-o dăm.
Acolo a crește, a înflori
Șifoarte bine i-afi.
Acum orifloarea ne-o dați
Ori în lontru ne lăsați!
Că de noi tot nu scăpai ”.

Starostele miresei:
„ -- Mireasa aici o scris
Și din gură așe o zâs,
Căpuțân să te mai lași,
Să nu fii aș? trufaș,
Că unui om ca și tine,
Să-ț ’ spui drept că nu-i stă bine.
Apoi vre să știe iară,

Ce bani îmblă-n ’t-a lui țară,
Să-i trimită la știmbare
O sumă de bani mai mare,
Că v-om da alțî-napoi,
Din țară de pe la noi,
Că la noi îmblă bani verz,
Când îi sufli, nu-i mai vez ”,

Starostele mirelui:
„ -Na, aici, bani îț reped
Și te du să nu te văd.
Nu blăstăma aș? rău,
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Starostele miresei:
„ - Vai de mine și de mine
No, da lasă-mă mai bine,
Să mă duc iară-napoi,
Să-ț ’ aduc mai mulț apoi

Este pe larg performată în acest motiv bogăția în bani. Potrivit gândirii
arhaice, pentru ca un deziderat să se întâmple, trebuia mai întâi performat în
plan magic. Mirii încep o nouă viață și intervin aici și categoriile de primul și de
început. Mirilor li se urează bogăție în bani să aibă parte de ea toată viața.
Motivul zeflemelelor este destul de dezvoltat în orația de la Șurdești.
încărcătura umoristică a motivului este un mijloc de refulare a stării tensionate
a momentului ceremonial. Sunt zeflemisiți nuntașii, dar și starostele din tabăra
adversă. Se scontează pe efecte comice, care să prelungească starea de
destindere a participanților, din acest moment de mare încărcătură tensională.
„ Câți sunteți aicea
adunați,
Toți sunteți niște căscați,
Măcar tu de n-ai căsca,
Nice sama n-aș lua,
Fără să-ți spun cu
de-amănuntul,
Să ne lăsați înăuntru,
Că de nu să știi, măifrate,
Că-ți creapă cămeșa-n spate

Starostele miresei:
„ Guratecule, vorbește
Puținei mai omenește.
Deschideți ochii mai bine,
C-apoi mi-i vede pă mine
Că sunt zdravăn și voinic,
De frică nu știu nimic,
In zadar mi te areț,
Cu nasu pă sus măreț,
Nu văd să fii sol de crai,
Că țîfața de mălai,
Ești ca și broasca de gras
De-ți curje săul pă nas

Starostele mirelui:
„ - No, că învățat te-ai văjit,
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Cine te-o fi muștruluit?
Asta-i la tine apărare,
Ca la orbi fără vedeare?
Nu vez ’ că eu sunt viteaz,
Gras, frumos, roșu la obraz,
Nu-s ca tine on mârlog,
Cel din urmă slăbănog,
Slăbănog, galbân la față,
Cu capu plin de mătreață

Starostele miresei:
„Mai bine mi te supune
Și ascultă ce ț ’-oi spune:
Craiu nost din Satu Mare,
Care îmblă tăt călare,
O dat în acest oraș,
Mare cât o stăuraș.
Și aflându-și o crăiasă,
Dint-on milion aleasă,
Chiar dintr-on singur câvânt,
O șifăcut legământ,
Averile să-și tomnească
Și de drum să să gătească,
Iară craiul o rămas,
Cu ochii holbân la ceas,
Că are un ceas la sine,
Care la inimă-l ține,
Vremea să tot apropia,
Crăiasa nu-i mai venea
Și văzând că nu mai vine,
M-o trimăs atuncipă mine
Și de nu vine nici apoi
Să staț gata de război.
Numele meu este Ileana
Frumoasă ca Cosânzeana
Bogăție câtă are,
Să o spun nici nu-s în stare

Starostele miresei:
„ - Mincinosule de frunte.
Pai'e c-ai crescut în munte,
Că așa frumoasă nu-i,
Și nu cred orice să-m' spui

Starostele mirelui:
„Să facem o pace, dară,
Și scoate mireasa afară,

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

165

166

Pamfíl Bilțiu

Crăiasa cu ale i bunuri,
De nu vă zdrobim din tunuri”.

Odată încheiate înfruntările, starostele solicită însemnele miresei: năfra
ma și inelul, păstrate de la logodnă, pe care recunoscându-le, rostește: „- Aiestea
sunt”. Apariția miresei, pentru a fi dată mirelui, ocazionează piedici rituale în
calea desfășurării ceremonialului. Mirelui i se aduc succesiv o babă, o femeie
măritată, o fată. Numai a treia oară i se aduce mireasa, el trebuind să o ghicească.
Persoanele puse spre a fi ghicite sunt acoperite, lăsându-li-se mâinile afară, iar
prin pipăirea degetelor celor acoperite, mirele trebuie să-și ghicească mireasa.
Piedicile rituale cuprind atitudini și acțiuni care au menirea de a opune
rezistență, pentru a încetini ritmul desfășurării, printr-o acțiune continuă de
control asupra fiecărei secvențe a procesului ceremonial (Graur, 1976: 290).
La părăsirea casei de către mireasă se oficia „bulciugu”, act ceremonial
care marca despărțirea ei de familie. Părinții își sărutau perechea de miri și,
împreună cu cele mai apropiate rude, le făceau cruce în cap. Gestul era însoțit
de formule de urare de genul „ - Dumnezo v-ajute ” sau „ Să v-ajute Dumnezo
Momentul ia o încărcătură dramatică maximă în momentul în care starostele
rostește „iertăciunile”.
Iertăciunile erau odinioară în versuri, dar uneori și graba implică luatul
iertărilor în proză: „Iubite tată și mamă, care m-aț crescut din fragedă copilărie
și am ajuns în această clipă fericită a vieții mele să merg în fața sfântului altar
ca să închei taina căsătoriei cu iubitul și alesul inimii mele. Vă mulțumesc
frumos pentru creșterea aleasă ce mi-ați dat-o, pentru purtarea de grijă și
pentru tot ce ați făcut pentru mine ”.
La părăsirea încăperii de către miri, se oficiază unele practici cu funcție
de propițiere și de integrare a noii familii. Una dintre chemătoare așteaptă mirii
cu o cofă de apă și un vas de grâu. Mirii sunt udați cu apă, moment în care se
aruncă pe ei boabe de grâu, ritualul având deschidere către funcția de fertilitate
și purificare.
Versurile rostite sunt un veritabil elogiu adus mirilor:
„ Io țâp grâu și nu țâp pleavă,
Că ni-i mirele de treabă.
Io țâp grâu din tăljeruț,
Mireasa-i ca on bumbuț.
Io țâp grâu, din tăljerel,
Mirele ni-ifrumușel
Și mireasa-i ca și el”.

în curtea casei au loc și alte practici cu încărcătură magică. Capătă
importanță aparte jocul roată în jurul chemătorilor, care au aruncat grâul și au
stropit cu apă, care probabil are la bază cercul magic protector.
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în situația în care unul dintre miri este din alt sat, alaiul de căruțe se
izbește de altă piedică rituală pusă în calea desfășurării ceremonialului, și ea
răspândită și care este legatul ritual al drumului. Unde drumul era mai strâmt,
era legat cu un lanț, la intrarea în sat. Pentru a fi dezlegat, se percepea o plată o
sticlă sau două de horincă. Caracterul ritual al practicii rezidă în instrumentarul
magic folosit. Lanțul este un simbol al legăturii. Lanțurile, împreună cu alte
obiecte metalice, sunt folosite ca obiecte apotropaice în riturile de izgonire a
duhurilor rele (Evseev, 1998: 217).
La adusul miresei, din alai fac parte și căruțele încărcate cu zestrea
miresei. La sosire, odinioară se punea jos lada de zestre a miresei, o ladă mare,
frumoasă, construită la Plopiș, centru vestit de lădari mai ales la finele secolului
al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, unde se produceau lăzi și lădoaie din
lemn de fag ornamentate cu motive geometrice (Kós, 1966: 179-224).
Căruțele care erau încărcate cu zestrea miresei se gătau după o
rânduială îndătinată. Deasupra se așezau perinuțele împistrite, țolurie alese,
ștergurile împistrite, toate „tomnite frumos pă car, ca să vadă tătă urnea ce
zestre bună are mireasa și din ce neam vine”. „Fala miresî era număru mare
de căruțe încărcate cu zestre ”. Căruțele merg prin tot satul, vreme în care se
rostesc strigături, care prin variantele locale ne evidențiază hărnicia miresei.
„ Țucu-vă perini cu ruji,
Nu-s făcute de mătuși,
Că le-o făcut mireasa,
Mireasa și că mă-sa.
Ieși afară, soacră mare
Și te-nvărte pângă curte
Că ț-aducem perini multe.
Te-nvărte pângă hambar,
Că-ț aducem și-on dricar”.

Bogăția în haine este laitmotivul acestor variante de strigături.
„ Câte haine-avem aici,
Am putut mărita cinci,
Și câte-am lăsat acasă,
Am putut mărita șasă ”.

Unele variante au o încărcătură umoristică pronunțată.
„ Țucu-vă, voiperini pline,
-fí mu
wiivil
nfrîyin
ii L4ji
ucn c^ti^,
Să ieie bota la voi,
Să v-arăduie-napoi ”.

Mersul la cununie urma și el prescripții îndătinate. Alaiul era format din
două rânduri, unul al mirelui, unul al miresei, care se întâlneau la biserică.
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Alaiul mirelui mergea la preot pentru a face actul de căsătorie religioasă. în
timpul deplasării se striga, iar la preot se juca și scutura încontinuu steagul.
Strigăturile anunță desăvârșirea cununiei.
„Noi merem la cununie,
Dumnezo cu noi săfie,
Hai, mia zi, măi ceterași,
Ne-om cununa mintenaș,
Hai, mai traje pă gordună,
Că acum să cunună.
In grădina dumitale,
O crescut o mândrăfloare,
Și îi înrouată tare.
Rouă trebe scuturată
Și mireasa cununată ”.

în biserică, mirii țin în mână lumânări împodobite cu struțuri de
verdeață și panglici. O panglică albă o țin în mână mirii și nașii, simbol al unirii
celor doi.
Odinioară, nașii mergeau la biserică cu doi colaci împistriți cu orificiu,
în care introduceau lumânările de cununie. De la biserică, mireasa aducea
colacii într-o ștergură împistrită. După cununie, preotul dădea mirilor miere cu
turtă, ca să le fie viața dulce. Mierea era un simbol al vieții veșnice. E hrana
sfinților și înțelepților, ofrandă rituală destinată zeilor și strămoșilor. I se
atribuie proprietăți vindecătoare și protectoare (Evseev, 1998: 274-275).
Rezultă că unele secvențe și practici, din cadrul cununiei, sunt precreștine, dar
vechea lor semnificație s-a pierdut.
La ieșirea mirilor din biserică, nașele desfac coșergile, scot sticlele, cu
gârliciurile împodobite, și închină cu toți participanții, care sunt serviți cu
coptături. La plecare, cele două alaiuri se despart, cel al mirelui îndreptându-se
la casa lui, cel al miresei la al ei. Pe drum se rostesc strigături adecvate
momentului.
„ Pântru aista cununat,
Multă ciudă și banat,
Pântru asta cununie,
Multă ciudă și mânie.
Pă drăguțu miresî,
Facă-l dracu măturoi,
Să măture ulița
Și trecem cu mireasa,
Că-i cununată și ea ”.

Seara se merge după mireasă, care este adusă cu același alai cu care a
mers la cununie. La apropierea alaiului, soacra mare le iese înainte cu oiaga
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împistrită și blidu cu coptături. Strigăturile sunt adecvate momentului și au o
încărcătură umoristică.
„ Ieși afară, soacră mare,
Că-ți aducem noră tare,
Să nu ieși cu struț de lână,
Că nu-i hâdă, nici bătrână,
Da ieși cu struț de mătasă,
Că-i tânără șifrumoasă”.

Momentul ceremonial este important, prin practicile ritualico-magice pe
care le conține. După ce toți din alai se cinstesc cu horincă și coptături, blidul se
aruncă peste casă sau peste șură. Acum are loc înconjurul mesei de trei ori,
adică de la stânga la dreapta, act ritualic însoțit de formule orale de genul
„ Roată, roată pângă masă,
Să iasă rău din casă,
Deodată cu mirile,
Să să baje binile,
Deodată cu mireasa,
Să să baje tigneala ”.

Ne este pusă în evidență funcția de integrare a noii familii, a ochiului.
Intrarea în casă ocazionează și ea o serie de practici magice, cu
deschidere către funcția de integrare a noii familii. înainte de a intra mirii,
stegarul bate cu steagul ritual în pragul de sus al ușii unde este fixată și o verigă
de fier, steagul intrând astfel în relație cu fierul, generalizat în practicile magice
apotropaice. Intrarea urmează și alte prescripții îndătinate, prima dată intră
mirii, nașii, părinții mirilor, apoi notarășu și birăul, apoi ceilalți invitați, după ce
intră chemătorii și druștele. Se dau prioritate invitaților din alte sate.
Tonul începerii ospățului îl dă nașul, care rostește o orație, de fapt o
închinătură adresată participanților, prin care se face invitația la petrecerea
ritualică în comun din cadrul ceremonialului
„ Onorat părinț șifraț,
Cât sunteț tăț adunaț,
La mai multă voie bună,
Să petrecem împreună,
Să-nchinăm aiesta pahar de băutură,
Păntru voi, mai tarepântru craii cei noi”.

Asistența închină mirilor cu urarea „Noroc, noroc, să deie Dumnezo”
sau „ Să deie Dumnezo înțălejere și noroc ”.
După ce toți s-au așezat la masă, la un semnal, starostele rostește orația
de stărostire a mesei, prin care invitații sunt sensibilizați pentru a participa la
petrecere. Se face aluzie Ia abundența mesei rituale, la nevoia de a petrece.
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„ Onorată adunare,
De la mic până la mare
V-aș ruga de ascultare.
Noi aici ne-am adunat,
Pentru că ne-au și chemat,
Șifiindcă ne-au poftit,
Noi aicea am venit
Eu nu vă spun vorbe multe,
Ca nimenea să n-asculte,
Mai cu drag v-aș spune una
Să m-asculte tătă lumea.

Preacinstiți părinți și frați,
Surori, rudenii, invitaț,
Câț suntem aicea adunaț,
Eu așa vă sfătuiesc,
De sálit nu vă sâlesc.
S-o-ntins înaintea noastă,
O masă mândră, aleasă,
Din băutură să bem,
Din mâncare să mâncăm,
Să trăiască mic și mare,
Câțî-s la asta adunare

Masa care se servește în continuare, pe bază de comuniune alimentară,
având funcție rituală, era înainte săracă. Se serveau doar „răstăuță” (tăieței) și
piroște (sarmale). Datorită procesului de evoluție a obiceiurilor masa în prezent
este una copioasă cu o sumedenie de mâncăruri, preparate din came de porc, de
vită sau vițel, de pasăre, aperitiv, ciorbe, prăjituri etc.
Odată sfârșit ospățul, starostele dă un semnal care marchează începutul
altui moment ceremonial, jocul miresei, care urma prescripții îndătinate. Mai
întâi mireasa era jucată de nași, neamuri, părinți, apoi la urmă de ceilalți
invitați, având prioritate oaspeții veniri din alte sate. Fiecare juca mireasa
învârtind-o de trei ori, ritual însoțit de punerea de bani pe talger.
Caracterul ritualic al jocului miresei rezidă în semnificația dansului
asociind noțiunile de totalitate și libertate. La origine jocurile se leagă de sacru.
Jocul apare ca un rit social ce exprimă intrarea, asemenea unui simbol și
unitatea unei colectivități. Jocurile mai pot căpăta valoarea unei ofrande
(Chevalier - Gheerbrant, 1 995:181-192).
Odinioară jocul miresei ținea locul răspunsului, așa cum ne-o certifică
orația, prin care se face aluzie la darul oferit mai întâi de nași.
„Nănașu pântru craii cei noi,
O băgat mâna-n pungă
Și-o scos o hârtie lungă,
Subțâre la dungă,
Da cu spor în pungă,
La tineri să le-ajungă.
La tineri el le dorește,
Sănătate și spor le poftește ”,

sau
„Nici io n-am vinit la asta cinstită nuntă cu mâna goală,
Cum mere săracu la moară,
Cu străițuca susuoară,
Dup-o țâr de fărinioară,
C-am bătut strunjile și punjile
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Și-am scos bani frumușei,
Să ne fie drag de ei

Performerii noștri ne-au informat că odinioară darul de bază era în
animale, de mare importanță pentru integrarea în viața economică a obștii a noii
familii. Li se ofereau vaci, viței, oi, bivoli, „care să strâgau la nuntă”. Treptat
mirii primeau obiecte de îmbrăcăminte și de uz casnic, iar mai recent dominant
este darul în bani.
Ceremonialul nunții avea o importanță mare în viața spirituală a
colectivității, fiind o ocazie folclorică care dădeau prilejul tinerilor să se
cunoască și apropie. în cadrul acestei ocazii se performa și învăța dansurile
tradiționale locale, precum „Roatele”, un dans pe bază de comenzi pe care îl
întâlnim și în Țara Lăpușului. Se mai jucau „Mânânțălul”, „învârtită” etc.
Sfârșitul ospățului declanșa „umblatul taljerului” pentru a se strânge
bani pentru muzicanți și sococițe, care era purtat de staroste printre nuntași
pentru o plată suplimentară a acestora, având un rol esențial în ceremonial.
Strigăturile conțin zeflemele la adresa socociței. Ele dau tonus petrecerii și îi
imprimă un caracter antrenant.
„ Socociță lungă-n nas
Carne-n oale n-o rămas,
C-o ascuns-o pântre stini
Și-o mâncat-o în vecini.
Sococița, di la oale,
Și-o făcutjeburi la poale,
Și-o ascuns tată carnea

Și-o mănâncă numa ea.
Nouă ne-o dat oasăle,
Ne strâcăm măselele.
Sococița, cu cuptoru,
S-o țucat cu chemătorii
Cu chemătoru cel mic
Și nu ne-o pus carne-n blid".

După ospăț, pe la orele zero, în acord cu timpul magic, se derulează o
secvență ceremonială care marchează trecerea propriu-zisă a mireselor în
rândul nevestelor - „Dezbrăcatu miresei”. Ritualul urma și el prescripții
îndătinate. Șlaierul (voalul) îl lua un copil „curat” (cast). O chemătoare îi dă
năframa, care este refuzată de două ori și a treia oară o primește. Nașa oficiază
legatul basmalei și astfel mireasa devine nevastă.
Cântecele ceremoniale, care însoțeau actul, sunt și ele tipice pe linia
trecerii miresei la noua ei stare.
„ Tu mireasă, tu nebună,
Nu plânje după cunună,
Lasă, plângă celelalte,
C-o rămas nemăritate,

Plângă și frunza de iarbă,
Că țî mirele de treabă,
Plângă sticu de ovăs
Că țî mirele ales ".

Odată interpretate cântecele ceremoniale, șlaierul se pune în cui în așa
fel să ajungă peste două, mai ales trei blide de pe perete. Se credea că „atâta
parte ai păste câte blide ajunje șlaieru”. Se mai credea că peste câte blide ajunge
Șlaieru în atâția ani nu va avea mireasa copii.
Dansul continuă după acest moment ceremonial cu aceeași vervă,
animată de strigăturile pline de umor, care creează atmosferă.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

172

Pamfil Bilțiu

„Du-te acasă, tu dințâtă,
Că țî vatra neliptită
Du-te și țî o lipește
Și-apoi hai și te cinstește
„ Invarti-te, nană, roată,
Să vezi rochia cum să poartă
Poartă-să bugăt de rău,
Că-i în loc de lipideu

Rezultă că în toate ocaziile folclorice, prin arma satirică a strigăturilor,
poporul urmărea abolirea metehnelor sociale precum lenea, beția etc.
Dintre actanții de baza ai nunții este luată în tirul satirei și nașa prin
strigăturile care se rostesc.
„ Săraca nănașa mare,
Nimic pângă casă n-are
Numa-on purcel o avut
Șipă ăla l-o vândut”.
In tirul satirei intră și mirii.

„Mirele nostru ce are?
Numa-on clop
de paie mare
Și acela-l poartă-n cap,
Batăr că tăt îi spart”.

Se face aluzie la momentul intim al mirilor, care urmează să se petreacă.
„ La mireasă-n noaptea nunți
Cum îi tremurăjerunțî
Și la mire clopu-n cap,
Că s-ar duce la culcat”.

Adusul găinii este un moment ceremonial cel mai mult așteptat, datorită
caracterului său spectacular și încărcăturii lui umoristice deosebite. Găina era
împodobită de către chemătoare, cu elemente ce intră și în confecționarea
steagului de nuntă sau folosite la înstruțarea botelor chemătorilor și care sunt
iederă, busuioc, verdeață, flori de tot felul și panglici. Găina era așezată într-un
coș de nuiele („coșemeu”) pe pancove, (gogoși), pentru a se simula așezarea
găinii pe ouă și care ne evidențiază funcția de fertilitate a ceremonialului. La gât
i se punea găinii un inel de aluat și care de asemenea este în măsură să ne
evidențieze statutul ritualic al tradiției.
Sococița juca coșemeu cu găina în vreme ce chemătorii și chemătoarele
„cântau versuri la găină”, ceea ce ne certifică faptul că în Chioar existau cântece
ceremoniale la găină și nu strigături ca și în Maramureș.
Momentul ceremonial este remarcabil și datorită caracterul lui sincretic,
gestica lui rituală fiind însoțită de muzică, la care se adaugă elementele cu care
este împodobit, având ca și ouăle, funcție simbolică. Performerele chiar ne-au
prevenit: „pancovele îs oăle găinii ”.
Așa cum arată cercetările ouăle sunt și ofrandă rituală destinate
divinităților chtoniene și strămoșilor, sunt și simbol al fertilității, bogăției și
fecundității (Evseev, 1998: 339).
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Spectacularul depindea de calitatea interpretării cântecelor ceremoniale
la găină, felul cum o joacă sococița, dar este potențat și de încercarea
chemătorilor de a tăia capul găinii în timpul jocului, așa încât spre a evita tăiatul
capului găinii ea este ridicată sus, deoarece era „o mare rușine să vezi găina fără
cap cum o joacă”.
Cântecul ceremonial care se interpreta la Șurdești prezintă multe similitu
dini cu variantele de strigături la găina din alte zone. Accentul cade pe aluzia la
plată, pe care trebuie să o facă nașul, „plata găinii”, pe care o dă socociței.
Umorul unor astfel de cântece este savuros și dă tonusul necesar momentului
ceremonial. Considerăm că de la un spectacol ceremonial cu o încărcătură
ritualică pronunțată, grație evoluției, s-a ajuns la un moment în care accentul cade
pe spectacularul încărcat de umor. Textele sunt edificatoare pe această linie.
„ Foaie verde de sansiu,
Iată-mă că și io viu,
Cu găina ca para,
Și-oi da-o la nănașa
Cu cocoșu ca focu
Și l-oi da la nănașu
Că nănașu-i om de frunte,
Și ne-a da parale multe
Că găina, cât o trăit,
Tăt așe o cârcăit,
Că-i trebe taleri de-arjint.
Sococița nănașii,
Nu ști rându găinii
Că s-o culcat pă lăicioară
Și-o uitat găina-n oală.
S-o scăpat și-o adurmit
Găina tătă s-o fript
Da nu-ifriptă în unsoare,
Nunta cu apă din vale.

Am găină împănată
Și în ladă-i încuiată,
Adă cheia s-o descui,
Să o dau nănașului
A tăie-o drept în două,
Ne-a face parte și nouă
Unde-i pielea mai subțâre
O-m face-o cadou la mire.
Unde-i pielea mai groasă,
Aceie-i pântru mireasă,
Unde-i picioru mai gros,
Rămâne la mincinos

(staroste)
Unghiile di la picioare,
Li li-om da la chemătoare,
Ia, ia, ia, da nu nu ț-oi da,
Până nu mi-i arăta,
Curaua cu talerii
Și mi-i da și mie tri .

Găina este data nașului, care o mănâncă ritual împreună cu mirii.
> chemătorii, chemătoarele, și socrii, dacă le mai ajunge. Ritul mâncatului cărnii
în comun trebuie pus pe seama unei ofrande rituale adus unor zeități de regn
animal și are legătură cu integrarea noi familii. încheierea nunții luni seara
■ ocaziona acte cu încărcătură magică evidentă. Nașii, așezați pe două rânduri,
erau spălați ritual pe mâini, rit de purificare și de cinstire a lor, ca actanți
principali cu rol important în ceremonial. Mireasa aduce un vas cu apă
neîncepută, un struț de busuioc cu care îi spală simbolic de la creștet până la
: picioare, mai întâi pe naș, apoi pe nașă. După spălare cei doi erau șterși cu o
; Ștergare brodată care i se pune la nașă după cap. Ritualul era repetat și de către
i mire. Participau chemătorii, chemătoarele și rudele apropiate. în timpul
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spălatului chemătoarele jucau ritual în cerc închis în jurul nașilor, rostind un
cântec ceremonial pe care performerii nu și-l mai amintesc. Acest dans ne
slujește drept o dovadă în plus a încărcăturii ritualice a ceremonialului, care este
o particularitate a nunții din localitate. Ceremonialul ne amintește de spălatul
moașei de coșargă pe mâni, odinioară răspândită în spațiul Zonei Chioar.
La o săptămână avea loc „spartul steagului”, la care participau chemă
torii, socrii cei mari, fete și flăcăi invitați din sat. Era un moment ceremonial
care implica petrecere cu mâncare, băutură și joc.
Steagul se destăcea în părțile lui componente dintre care unele mai
importante precum „zadia cu ciupi” se înapoia proprietarului, la fel și bățul care
se păstrau pentru alte nunți. Cununa steagului se păstra la icoane sau se puneau
la ștergurile de pe blide din pereții casei.
Odinioară steagul nu se desfăcea ci era dat în păstrare la mire care îl
punea la șură „ că zâce că așe-i bine „Am văzut și io multe steaguri la șură și
pă una veche tare a lui Mihuț Mihai, pă care scrie că s-o ridicat la ie cornii la
1717”. Este o tradiție din care rezultă funcția apotropaică a steagului ritual de
nuntă. Așa ne putem explica și păstrarea cununii steagului la comurile casei.
La o săptămână după nuntă avea loc ceremonialul petrecerii mirilor cu
nașii, la casa noii familii, care dădeau în cinste nașilor o masă pe bază de
comuniune alimentară, având caracter ritualic. La o săptămână nașii își invitau
și ei finii, tot la o masă de același gen, la care se petrecea cu mâncare și băutură.
Astfel de mese rituale aveau sens de ofrandă rituală adusă unor zeități vegetale
și animaliere.
Petrecerea dublă a mirilor cu nașii avea rosturi pe linia integrării noii
familii. Cuplului i se dădeau sfaturi de natură economică. Nu lipseau cele
menite a-i introduce în viața sexuală a celor doi sau legate de importanța
aducerii pe lume a copiilor, ceea ce ne evidențiază rosturile de instituție socială
și economică a nunții tradiționale.
Prin bogăția actelor rituale și ceremoniale, bogăția elementelor etnogra
fice, poezia care marchează fiecare act ceremonial, de mare frumusețe, nunta de
la Șurdești capătă importanță datorită complexității și rosturilor multiple pe care
le-a jucat în viața obștii satului.
Listă performeri:
Mihuț Gheorghe, 62 ani, 1969
Făt Ruxandra, 50 ani, 1979
Șchiop Parasca, 34 ani, Șurdești, 1969
Bud Veronica, 70 ani, 1979
Goloman Vasile, 75 ani, 1979
Goloman Gheorghe, 63 ani, 2007,
Puț Maria, 75 ani, 2005.
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Wedding in the Viliágé Șurdești
Abstract

Our study, centred on the field research, explores the wedding
ceremonial in its whole proportion and complexity in a conservative viliágé,
where these habits embrace striking tradițional forms. Therefore, I debated all
the stages of the tradition and all the rituals and ceremonials related to it.
The first part is about the period before marriage, where I analysed the
young people’s behaviour, the moment when they meet, and get close to each
other, the hindrances that appear, and how they manage to deal with them with
help of a ritual. I emphasized the stages which make the link to marriage, as
Well as the rituals and ceremonials related to the wooing, the asking in
marriage, and to the engagement.
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The main part is about the ceremonial of the wedding with all its stages:
the call, the sewing of the flag at the groom’s home, the sewing of the garland
at the bride’s home, the „clothing of the bride”, the „clothing of the groom”, the
going to the wreath, the wreath, the coming írom the wreath, the feast, the
dance of the bride, the repartee, the unclothing of the bride and becoming a
wife, the bringing of the chicken to the godparents.
Debating each of the stages I emphasized the very beautiful poetry,
which marks each ceremonial, belonging to several genres of the folklóré:
nupțial poems, ceremonial songs, epithalamiums, specially created fór the main
characters of the wedding: groom, bride, godparent, mașter of ceremony,
mother-in-law etc.
The last part is about the habits and ceremonials after the wedding, fór
instance the „breaking of the flag”, the party of the bride and groom at the
godparents’ house, which has the fonction of integration intő the new family.
Related to the wedding traditions at Șurdești I emphasized the peculiar
elements of the ceremony kept in this viliágé. This fact bestows the ceremonial
a regional statute: for instance the hand-washing of the bride and groom at the
godparents’ house, the ritual dance of the callers around the godfather,
emphasizing the magic of these acts.
As a conclusion, I underlined the importance of the wedding ritual in
this viliágé.

Nuntași din Șurdești
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TRĂSĂTURI COERCITIVE ALE OBICEIURILOR
TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI
Aurel BODIU

Obiceiurile pot fi considerate acte de comunicare așezate într-un
context socio-cultural. Actul nu are o existență de sine stătătoare, ci este cuprins
ca orice text, într-un context. „Textul există în calitate de parte contractantă
alături de elemente structurale extratextuale, legătura dintre text și ele fiind cea
dintre doi termeni ai unei opoziții (Lotman, 1970: 219-220).
După natura obiceiului, după împrejurări și după necesități, colectivi
tatea tradițională practica obiceiul în ansamblul ei, în grup sau individual. Ea
credea însă în obicei și-l respecta. Când, după natura obiceiului, el se cerea practi
cat, orice membru al colectivității căuta să-l îndeplinească, nu încerca să i se
sustragă, respecta tradiția. în acest respect al tradiției, în credința, în obligativi
tatea obiceiului stătea puterea obiceiului mai ales în satele cu viață tradițională.
Individul nu avea altă alternativă decât să acționeze potrivit cu datina,
să se conformeze rigorilor tradiționale, să respecte buna-cuviință îndătinată,
căci altfel se excludea singur din colectivitate. Cei care aparțineau unei
colectivități erau obligați să-i apere și să-i păstreze obiceiurile.
Obiceiul, ca act magic, trebuia îndeplinit corect, potrivit rânduielilor
tradiționale, căci altfel nu are efect, nici finalitate. Neîndeplinirea corectă contra
venea bunei rânduieli îndătinate a colectivității. Această grijă pentru îndeplini
rea corectă a obiceiurilor, ceremonialelor și riturilor a atras după sine o mai
mare importanță acordată formei lor și cu aceasta la o cristalizare formală a
obiceiurilor, întărită și de caracterul lor redundant.
Respectul față de tradiție și grija pentru forma obiceiului a făcut ca, în
satele cu viață tradițională, persoane cu aptitudini și interes să se specializeze în
anumite obiceiuri ale vieții folclorice, practicând rituri pentru întreaga colectivi
tate sau pentru anumite grupuri cum ar fi vornicii (staroste) la nuntă, bocitoarele
la înmormântare, turcașul la colindat. Cele mai multe obiceiuri tradiționale folo
seau, pentru a se realiza, un complex de elemente care apar în îmbinări diferite.
în colectivitățile tradiționale obiceiurile dădeau un ritm propriu vieții.
Respectarea lor, practicarea lor după rânduială impunea vieții colective, vieții
sociale a satului o anumită cadență. în perioada muncilor agricole ele stabileau
un echilibru între muncă și odihnă. Duminica era organizată după o anumită
rânduială, datină cu petreceri proprii. Toate obiceiurile se bazau pe principiul
reciprocității, al compensației, al ajutorului reciproc menit să asigure
comunicarea între oameni necesară echilibrului social.
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Respectarea obiceiului și reciprocitatea formau o parte din principiile
acestor relații. Un obicei, frecvent în trecut, claca scotea în evidență aceste
principii, alături de darurile la nuntă sau la botez. Darul la nuntă era obligatoriu
pentru toți participanții la acest tip de ceremonial. Gestul de solidarizare și
potențare magică este subliniat de sintagma „masa și casa” ca semn al noii
familii. Darul și urarea echivalează cu un fel de consimțire a colectivității la
formarea noului cuplu, conjugat cu cel de sprijinire a tinerilor căsătoriți, acum
la început de drum.
Cum am arătat, în satele cu viața folclorică tradițională respectarea
obiceiurilor era obligatorie. Cei care le încălcau își pierdeau numele bun,
considerația colectivității și puteau fi chiar pedepsiți. Strigarea peste sat, numită
și „alimori”, iar în zona Codrului „vilit”, era în trecut o astfel de pedeapsă, cu
dată de desfășurare mobilă: la Anul Nou, la Lăsatul secului sau la Sânzâiene.
Alături de spectacolul ignic are loc strigarea peste sat, cu care prilej
grupuri de feciori din sat încropesc un scenariu, un dialog cu caracter dramatic,
închipuind o conversație „intimă”, dar în mod paradoxal pusă la discreția
întregului sat. Un grup strigă:
„Vili, Vili, măă!
Ce ți-i ție, măă...?

Celălalt grup răspunde:
„Nu-i nimică, mă!
Numa că cutare fată
O rămas nemăritată
Bine-i stă măă?
Bine măă!”1

Alteori se fac referiri la feciorii și fetele leneșe în calea cărora „umblă
purecii cu paie în gură”, se critică zgârcenia, beția, prostia, femeile „strigoaie”,
oamenii care nu merg la biserică ci caută drumul cârciumilor, cei care nu
primesc colindătorii etc.
în acest timp, feciorii dau drumul roților de foc chiuind, lovind cu bețe
în fundul unor găleți de tinichea, bătând în fiare de plug. în acest timp, întregul
sat, îndeosebi tineretul se bucură, cântă, râde, petrece, fiind atenți la strigătele
feciorilor.
După cum putem remarca, strigarea cere respectarea normelor tradițio
nale de conviețuire în comunitatea sătească, pentru ca acestea să se perpetueze
în mod sănătos. Ritualul vizează latura morală a conviețuirii, o formă a
demascării colective foarte veche în cadrul vieții tradiționale sătești. Ea avea
menirea să scape colectivitatea de urmările nefaste pe care le pot avea abaterile
1 Obicei din Cuzăplac, județul Sălaj, informator Șaitoș Mircea, 43 ani, 1986.
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de la orânduiala tradițională. în ordinea social-juridică a satului patriarhal,
practicarea ei era un drept al cetei de feciori, dreptul de a judeca comportarea
colectivă și de a sancționa abaterile. Este în fond un tribunal al satului,
neoficial, dar drept și corect.
în comunitățile tradiționale, obiceiul este o manifestare folclorică
îndătinată pe care o colectivitate dată o repetă cu regularitate la același prilej,
socotind-o justă și obligatorie. Obiceiurile populare sunt, în mare parte,
transmise prin tradiție. Ele au fost supuse unui continuu proces de adaptare la
noi contexte sociale și culturale, fapt care le-a asigura trăinicia. Obiceiurile au
contribuit în trecut la închegarea unei colectivități, la păstrarea formelor
tradiționale de viață.
Folcloristul Amold Van Gennep punând în discuție problema respec
tării și obligativității obiceiurilor arată că, după părerea sa, acest caracter este cu
atât mai pregnant cu cât colectivitățile folclorice s-au găsit pe o treaptă mai
înapoiată a dezvoltării sociale (van Gennep, 1943).
Obiceiul are un caracter colectiv și general. Colectivitățile tradiționale
aveau tendința de a păstra obiceiurile, stăpânite fiind de acea „forță a păstrării”
despre care vorbește folcloristul Paul Sartori. Această forță a exercitat în
colectivitățile tradiționale coerciție asupra membrilor acestora. Ea a făcut ca
anumite obiceiuri să se păstreze chiar și după ce și-au pierdut sau și-au
schimbat sensul. Păstrarea obiceiurilor a fost, în anumite momente, un mod de
apărare a colectivităților de influențe dezagregatoare venite din exterior.
Obiceiurile pot fi obligatorii pentru întreaga colectivitate sau numai
pentru anumite grupuri. La nuntă sau la înmormântare nu participa întreaga
colectivitate, ci numai o parte. în schimb, în satele cu viață folclorică tradițio
nală, obiceiurile de peste an aveau un caracter general. în aceste sate colindau
obligatoriu cetele de copii și mai ales cetele de feciori, deci numai ei luau parte
activă la practicarea obiceiului. în acest context toate casele erau obligate să
primească colindătorii. De fapt, putem constata că la colindatul tradițional, care
se desfășoară la Crăciun, participă întreaga comunitate a satului, fie în calitate
de destinatari, gazda, fie în calitate de actanți (ceata de colindători). Ceata are
obligația de a ura pe la toate casele, iar gazdelor le revine datoria de a răsplăti
ceata cu daruri, un rol important avându-1 colacul. Acest element era
obligatoriu, pe lângă bani sau produse din came de porc.
Obligativitatea fenomenului colindatului este atât de puternică și azi
încât cei ce nu respectă tradiția și nu se încadrează în acest percept divin se
cerea pedepsit printr-un alt obicei denumit „descolindat”. Acest fenomen
cuprinde o arie largă de rituri și practici asimilate de-a lungul unei perioade
îndelungate, corelând într-un spațiu ritualic cu obiceiul colindatului.
Așa cum mai aminteam, folclorul e un cadru abstract al unui sistem în
interiorul căruia se admit prefaceri, care însă nu contrazic sistemul, dar vizează
practica. Se naște astfel reîația colindat - descolindat în cadrul aceluiași sistem.
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E îndeobște cunoscut că urarea, precum și dezvoltarea temei epice a
colindei erau considerate ca eficiente aducând belșug și bunăstare pentru
gospodarul la care se oficia ritualul. în momentul în care gazda refuză să
primească colindătorii vor căuta să anuleze urarea prin formule și practici cu
efecte dăunătoare. Cel ce nu respecta tradiția și nu se încadra în acest percepi
considerat divin se cerea pedepsit.
Descolindatul e un ritual inversat al urării, colindatul controlează și
menține regularitatea vieții, descolindatul - haosul, degradarea. Există obiceiul ca
în momentul în care colindătorii sunt refuzați, aceștia să scoată porțile din țâțâni
și să le ducă undeva departe de sat sau să le arunce într-un râu. Poarta are o
semnificație deosebită în cadrul comunității sătești, constituind mijlocul de
comunicare între microcosmosul gospodăriei țăranului și comunitate sau macrocosmosul restului lumii. Uneori porțile sunt legate de colindători, gospodarul
fiind astfel osândit la izolare, batjocură, la neparticipare în cadrul colectivității.
Alteori colindătorii refuzați intrau în gospodăria țăranului, îi luau
plugul, carul sau grapa, purtându-le cu ei pe ulița satului sau ascunzându-le
undeva în afara satului, gest ce cuprinde în sine o pedeapsă, o admonestare a
gospodarului care s-a sustras obiceiului și rânduielilor obștii. Alături de gest,
sunt prezente și formulele de descolindat cu un limbaj ce se caracterizează prin
utilizarea frecventă a invectivelor și a unor expresii injurioase ce pot fi auzite de
tot satul. Rușinea va fi a celor ce n-au primit ceata de colindători.
Obștea satului aproba asemenea practici, dădea dreptate actanților și
chiar îi stimula prin râs sau îndemnuri verbale. Formulele de descolindat se
nășteau de multe ori în timpul desfășurării obiceiului când colindătorii treceau
prin sat de la o casă la alta, când ironia, satira, batjocura erau aruncate la timpul
potrivit. Formulele adresate gazdelor neospitaliere folosesc falsul monolog,
uneori dialogul, în care printr-o pseudoconflexiune se narează o serie de fapte
demonstrative din punctul de vedere al conduitei morale, prin care se exprimă
în mod implicit un obiectiv, așa ca în strigături (Caraman, 1931).
Sunt vizați oamenii zgârciți, leneși, notabilitățile satului: notarul, birăul și
mai ales cei care se sustrăgeau practicilor, obiceiurilor legate de schimbarea
anului. Din cele relatate până acum rezultă caracterul coercitiv al acestor practici
considerate sacre și obligatorii pentru întreaga lume a satului, aceasta pentru că în
colectivitățile tradiționale individul reprezenta întreaga colectivitate, iar
colectivitatea răspundea de fiecare membru al ei (Sartori, 1910).
Mărturisirea publică este un străvechi obicei folcloric al cărui rost era să
ferească obștea satului de nenorocirile care s-ar fi putut abate asupra ei din
cauza greșelilor unora, să-i facă pe aceștia să și le ispășească.
De pildă, obiceiul „Tânjaua” din Maramureș era un mod de a distinge
(a evidenția) pe cei care erau în fruntea muncilor de primăvară, de a batjocori și
pedepsi pe cei leneși.
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Judecata cetei de feciori este o altă formă de mărturisire publică, dar și
de sancționare a celor care nu se încadrau în obișnuințele obștii, nu respectau
legile și perceptele de tip cutumiar. Această judecată se referea la normele
tradiționale privitoare la căsătorie (Marian, 1898).
Normele vizau vârsta propice a fetelor și feciorilor marcată în tradiția
culturală a poporului român prin intrarea în horă. Cei ce au intrat în horă cu un
an înaintea strigărilor trebuiau să se căsătorească neapărat în răstimpul
câșlegilor ce succeda ritul de trecere dintr-o categorie de vârstă în alta. Dacă
evenimentul nu avea loc în intervalul hotărât, fata era socotită tomnatică, slută,
trecută, iar feciorii necăsătoriți pociți, hâzi, băbălăi, tomnatici. Viața fetei și a
feciorului care amână ceremonia, deci obiceiul, sub diferite pretexte pentru
„intrarea în rândul lumii” este interpretată ca nerespectare a obiceiului.
în nord-vestul Transilvaniei această abatere de la statutul obiceiului se
sancționează printr-o practică cu tentă parodică numită „Metehău”. Metehăul
este o păpușă confecționată din cârpe, câlți, lână, bucăți de blană, paie, un fel de
mascoidă sexuală diversificată în bărbat și femeie, respectiv „moș” și „babă”.
Ea se așează în noaptea Anului nou sau la Bobotează la casele fetelor bătrâne
sau a feciorilor tomnatici, într-un pom, pe un stâlp de telegraf, pe acoperiș, în
locuri greu accesibile, pentru a nu putea fi luată cu ușurință de cei avizați și să
rămână până a doua zi când membrii comunității îl vor putea vedea.
Metehăul este confecționat de ceata de feciori și cea de fete și nu este
altceva decât o sancțiune cu mijloacele satirei a celor care nu s-au integrat încă în
viața și tradiția colectivității. Gestul este un act de incitație la căsătorie și în raport
cu dimensiunile mascoidei, organele genitale, mai ales cele bărbătești, mult
exagerate, devin elemente esențiale ale mesajului. Mascoida poartă o putere
magică și forțează și influențează destinul, respectiv ceremonialul căsătoriei.
Activitatea juridică a cetelor de feciori se manifestă și într-un alt obicei,
și anume „bricelatul”, prin care Craiul Nou judecă și pedepsește pe cei care au
comis fapte incorecte, s-au îmbătat, au fost neîndemânatici în timpul muncilor
de primăvară sau nu se încadrează, nu respectă obiceiurile colectivității.
Termenul de „bricelat” provine de la o vergea de alun cu care erau lovite peste
tălpi persoanele vinovate. Obiceiul are loc de Paști și se desfășoară de obicei în
curtea bisericii sau în cimitir. Cei vinovați, dovediți cu martori, sunt purtați în
jurul bisericii, apoi loviți cu bricela de mai multe ori. Craiul Nou citește
infracțiunea săvârșită după care se rostește sentința:
Cutare a mâncat de dulce în zilele de post! Șase lovituri!
Altul a purtat pe uliță lucruri muierești (spată, ițe, suveică etc.). Opt
lovituri!
Cutare a ieșit la arat după ce a cântat cucu! Zece lovituri! (informator
Julean Ioan, 71 ani, Lujerdiu, jud. Cluj).
Judecata cetei de feciori prin intermediul Craiului Nou (vătaf, chizeș)
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avea valoare deplină. Nimeni nu se supăra și cei vinovați se supuneau
pedepselor aplicate.
Iată un alt exemplu de acțiuni coercitive sustrase dintr-o „pravilă” a
cetelor de feciori din Făgăraș (Apoldu de Sus), publicată în Familia, Oradea
Mare, XXXIX, 1903.
1. Cine sudue numele sfânt al Crăciunului, că-i sărbătoare mare și
cinstită plătește 1 zlot.
2. Cine sudue numele sfânt al lui Dumnezeu, că-i oprit prin porunca a
doua, tot 1 zlot.
3. Care lipsește de la biserică în duminic și sărbători... se pedepsește cu
50 de crițari.
4. Fecioru care se îmbată și face lucruri urâte... judele de vrea îl poate
scoate de tot din ceată, că necinstește pe ceilalți.
Nerespectarea datinilor și obiceiurilor în formele tradiționale atrăgea
după sine sancțiuni morale ce țineau de opinia sătească numită „gura lumii” sau
„gura satului”.
Se sancționa moral lipsa de ospitalitate, abateri de la viața de familie, de
la cutume de ordin domestic și obștesc, abuzurile de sexualitate, adulterul,
abateri de la portul tradițional etc.
La români nu a existat o ospitalitate promiscuă, ci numai una etică.
Legea ospitalității dicta primirea și ospitalitatea chiar a dușmanului la nevoie.
Fugarii, urmăriții de stăpânire, haiducii erau îngrijiți și lăsați apoi să plece în
voia sorții, chiar cu riscul de a fi considerați gazde de complici. Cel care încălca
legea ospitalității era reprobat de întreaga comunitate sătească.
Urcările pe munte pentru rugă, praznicele, hramurile și pomenile repre
zintă vechi aspecte rituale de drept care completează regimul juridic al vieții
spirituale sătești. Divinizarea cerului la români se bazează pe cultul solar, pe
concepția Cerul Tată, calificat sfânt și conceput ca o divinitate masculină antro
pomorfă. în concepția populară creștină, el corespunde lui Dumnezeu și este
venerat începând cu închinarea la cer, invocarea lui, apoi luarea ca martor și
sfârșind cu jurământul pe cer. Nerespectarea acestui obicei în formele tradiționa
le, la locul și momentul respectiv, atrăgea după sine sancțiuni morale și materiale.
Soarele e considerat sfânt, sfinte sunt și razele lui, precum și tot ce
încălzește și rodește. De aceea există o serie de interdicții cu privire la Soare.
Nu se aruncă gunoiul în fața soarelui, nu se scuipă, nu se blestemă etc.
Obiceiurile ca fapte sociale presupun, așa cum afirmă (Herseni, 1969) apariția
unei conștiințe a apartenenței la grup. Ea consolidează colectivitatea socialmen
te constituită și o fortifică din punct de vedere psihic. în același timp, grupul
face eforturi să-i asimileze pe indivizi, care sunt supuși unei prelungite acțiuni
de modelare în spiritul obiceiurilor și a modelelor acestora, de respectare a
perceptelor obiceiurilor.
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Standardizarea facilitează fixarea și menținerea modelelor, a normelor
și tiparelor arhetipale, ajutând la păstrarea obiceiurilor prin intermediul cărora
acțiunea umană va fi modelată continuu. Obiceiurile se constituie în veritabile
reguli de conviețuire socială, în legi nescrise care reglează mecanismele socio
culturale, convingerile, deprinderile etc. Ele asigură continuitatea socială
păstrându-și atributele relevate, răspunzând unor cerințe stringente ale grupului,
se repetă periodic în contexte identice, de aceea comunitatea sătească le
consideră juste și obligatorii pentru toți membrii ei.
Din această perspectivă colectivitatea va veghea la menținerea lui, a
modelelor și cristalizărilor dobândite prin tradiție, amendând cu promptitudine
orice încercare de îndepărtare de la preceptele îndătinate.
Aminteam pe parcursul lucrării câteva asemenea fapte folclorice:
descolindatul, strigarea peste sat, bricelatul, legea ospitalității, la care mai adău
găm interdicții și legi cu privire la sexualitate și viața intimă a familiei. Sexuali
tatea a fixat în conștiința juridică a colectivității sătești uzanțe, idei, practici și
obiceiuri care au intrat ca dominante a modului de viață a acesteia. Adulterul
era pedepsit cu mutilarea punitivă a celui vinovat până la începutul secolului al
XIX-lea. Folclorul românesc e plin de ironii și satire la adresa celor ce încălcau
cinstea și respectul dintre soți, dar mai ales la adresa femeilor ce se prostituau.
Sexualitatea infantilă a fost înconjurată de nenumărate restricții cutumiare de ordin obștesc. Viața sexuală era permisă fecioarei și feciorului numai
după ce atingeau pragul majoratului fiziologic ce corespundea, așa după cum
am mai menționat, cu „intratul în horă”. Deflorarea înainte de acest ritual era
grav pedepsită.
în privința sexualității senile, lucrurile stăteau la fel. Cei ce abuzau de
situația lor socială, de rang sau putere și încălcau regulile unei purtări
cuviincioase erau satirizați, înfierați în jocurile cu măști, în teatrul de păpuși etc.
sau intrau pe „gura lumii”.
Raptul fetei era considerat deflorare și feciorul era obligat să o ia de
soție.
în actul căsătoriei, într-o lungă perioadă de timp, nașul a îndeplinit rolul
principal de inițiator sexual în ritul căsătoriei. Astăzi acest ritual a dispărut și a
rămas doar expresia „nașul sărută întâi mireasa”.
într-un alt obicei, cel al înmormântării, al marii călătorii, cântecele
ceremoniale trebuie să fie prezente pentru ca „dalbul de pribeag” să se integreze
în lumea morților, în viața de dincolo. „Cântecul zorilor” este un mediator cu
funcție cathartică în opoziția dintre viață și moarte, în momentul în care în
societatea tradițională echilibrul social, stricat prin dispariția cuiva, trebuie
restabilit. Restabilirea echilibrului în structura socială a comunității se face pe
plan ceremonial, prin creația artistică cu funcție de mediere cathartică.
Preocuparea pentru cel plecat să străbată mai ușor „marele drum” este
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strâns legată de străvechea credință că cel decedat se va reîntoarce de unde a
plecat așa cum bobul de grâu „murind învie”.
Credințele arhaice precreștine consideră moartea o supremă eliberare a
sufletului spre a se înălța la zeul Luminii și al Focului, adică Soarele. Conform
teoriei lui (van Gennep, 1909), viața terestră este considerată a fi un rit de
trecere din cosmos pe pământ și de pe pământ în cosmos. Ca atare, e nevoie ca
în cadrul obiceiului riturile, gesturile, practicile să fie săvârșite întocmai după o
anumită rânduială îndătinată necesară echilibrului social.
Neîndeplinirea corectă contravine bunei rânduieli și atrage după sine
pierderea eficacității obiceiului. Astfel, în cadrul colindatului există credința că
textul colindei nu trebuie modificat deoarece în acest caz colinda își pierde
eficiența. Referitor la această afirmație, Alexiu Viciu scria următoarele: „Chiar
prin vechimea lor, colindele au un aer de sfințenie misterioasă. De aceea orice
schimbare din colinde ar fi identică cu o profanare” {Colindele din Ardeal,
1914: 9).
Din cauza păstrării neschimbate a textului colindei, de multe ori
colindătorii învățau cuvinte neînțelese încât vechea și frumoasa imagine „La cel
măr mare rotat” a devenit „La cizmar mare rotar” sau versul de început „Bun
gând și-o gândit” s-a schimbat în „Bogâș și-o gândit”.
Același fenomen îl găsim și în cadrul descântecului și în general în
cântecele ritualice. Textul descântecului trebuie „spus” întocmai, iară a omite
sau adăuga alte cuvinte. Din această cauză, sub aspect lingvistic se păstrează
elemente foarte vechi, cuvinte care circulau în secolele al XVI-lea sau al XVIIlea, forme erodate, neinteligibile, uneori invenții verbale.
Iată un exemplu de descântec de șarpe: „Cărarate/ conopate netie/
congoparte/ corban cruce” (Papadima, 1968: 35). Putem considera oare că
aceste cuvinte ascund în ele anumite formule cu puteri magice, sunt ele idei
înciffate sau simple cuvinte (probabil foarte vechi) al căror înțeles s-a șters, s-a
șlefuit degradându-se până la aceste forme neinteligibile.
într-un descântec „de orbalț” întâlnim următoarele expresii, care ne dau
de gândit în privința ideii de limbaj încifrat:
„Bine s-o sânecat,
Bine s-o mânecat;
Cotovoi de orbalț
Cu junghiuri dă cuțâte,
Cu paloș împaloșat,
Cu săjată săjetat.

Năjite,
Zghilite,
Potora, potora
Bumit, bumit
Și când o buit
Bumit, nălucit”
(Bodiu, 2000: 102).

Societatea rurală românească a fost, într-un trecut îndepărtat, o societate
autarhică. Ea își producea și își consuma singură bunurile, având o viață
culturală bine conturată. Folclorul intra în această viață prin riturile străvechi,
prin obiceiuri, prin poezia și proza orală sau prin cântece.
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Prin limbajul cultural al fiecărei comunități se satisfăceau necesitățile de
comunicare dintre membrii colectivității. Ca atare, colectivitatea veghea la
păstrarea intactă a tradiției, la desfășurarea întocmai a obiceiurilor în care
fiecare membru al comunității era obligat să respecte sensul lor adânc, rânduiala și sacralitatea lor.
Acest fenomen s-a păstrat până aproape de primul război mondial în
cele mai multe zone. Ca toate procesele similare, ritmul a fost insesizabil la
început, lent, apoi din ce în ce mai intens în ultimele decenii. Forța de înnoire
domină incontestabil forța de păstrare a tradiției. Totuși, deși consumau unele
lucruri eterogene, satele au continuat să păstreze încă folclorul local cu rosturile
lui tradiționale nealterate. Se păstrează în întreaga țară obiceiurile de schimbare
a anului cu repertoriul de colinde, cu jocuri cu măști sau alte practici magice de
Anul Nou.
Se păstrează de asemenea unele obiceiuri legate de muncile agricole sau
de păstorit: „Tânjaua”, „Sâmbra oilor” în Maramureș și Oaș. în nordul
Transilvaniei se păstrează șezătorile, claca, iar în sud, vecinătatea. în Câmpia
Dunării este într-o etapă de înflorire (ca spectacol) „Călușul”.
Căsătoriile se fac în toate zonele folclorice după rânduiala obiceiurilor
locale și ceremonialul lor mai păstrează esența tradițională. Obiceiurile de
înmormântare au rămas până azi peste tot nealterate în manifestările lor esenția
le, deoarece asupra sensului lor adânc, a practicilor și respectării lor planează o
notă de sacralitate.
Obiceiurile au apărut și ca îndreptar logic în viața comunității, ca normă
de comportament stabilită de tradiția comunitară. Normele comportamentale sunt
reguli generale ale comunității căreia omul îi aparține prin naștere. Ca membru al
acestui grup, individul trebuie să se comporte în spiritul acestor reguli, în consens
cu valorile etniei din care face parte și în deplin acord cu sine însuși.
Obiceiurile îndeplinesc două funcții fundamentale: o funcție morală,
aceea de a departaja faptele permise la nivelul individului și al comunității de
cele nepermise, interzise, și o funcție juridică, oferind vieții cotidiene comuni
tare un cadru normativ prin care toate inițiativele umane sunt subordonate unui
cod de valori și reguli validate la nivelul comunității. Datorită caracterului
obligatoriu, obiceiurile funcționau ca o lege în viața comunității.
Obiceiul se manifestă prin ceremoniale și ritualuri având la bază o
credință magică în virtutea căreia se cere îndeplinirea unei dorințe de ordin
practic. în relația obiceiurilor cu sărbătorile populare se poate aprecia că cele
din urmă au drept constituente momente principale ale obiceiurilor populare.
Ernest Bemea arată că pentru țăranul român natura este ordonată; „...există o
rânduială, o ordine a cosmosului, adică a lumii materiale, o ordine spirituală, în
înțelesul căreia divinitatea și omul colaborează, și o ordine socială, care se
mișcă între lumea materială și lumea spirituală” (Bemea, 1985: 63).
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Acesteia din urmă îi aparțin acele norme comunitare ce reglementează
raporturile individuale cu obștea sătească, dând sens existenței umane, sensul
care a fost fixat de la începuturi. Prin urmare, nu te poți abate de la aceste legi
nescrise. Se crede că neîndeplinirea lor ar atrage după sine nenorociri.
în obiceiurile de la înmormântare se săvârșesc practici menite să pregă
tească pe cel decedat pentru călătoria pe lumea cealaltă, să ferească pe cei rămași
de acțiunile malefice ale mortului, prin îndeplinirea cu sfințenie a rânduielilor
tradiționale în cele trei zile după deces, căci în caz contrar mortul s-ar transforma
în strigoi și ar aduce nenorociri asupra gospodăriei și membrilor săi.
Moartea interesează atât persoana individuală, cât și grupul din care
face parte, pentru ca evenimentul să nu producă dezechilibru în comunitatea
umană.
Dacă individul se abate de la respectarea obiceiului, este constrâns de
comunitate întrucât nenorocirile se abat asupra întregii colectivități conform
principiului „pars per toto”.
între obiceiurile poporului român, cu rădăcini adânci în tradiție, se
înscrie urcarea pe munte, similară cu urcarea la cer, la rândul ei descendentă a
ritului vechilor geto-daci care-și trimiteau mesagerul spre cer, în paradisul lui
Zalmoxis. Acest obicei este unul din relicvele religie dacice, care n-au putut fi
înăbușite de mitologia romană, care i-a distrus altarele, i-a împrăștiat oficianții
și i-a substituit familia de zeități locale. Urcările pe munte se făceau la solstiții
și echinoxuri și simbolizau ascensiunea soarelui pe bolta cerească. Obiceiul are
o forță de remanență atât de puternică încât și astăzi el este încă viu, firește cu
schimbările specifice contemporane. Biserica a asimilat obiceiul „păgân” cu
hramul unor lăcașe de cult (biserici, mănăstiri). Din sărbători solstițiale sau
echinoxiale dedicate soarelui, urcările pe munte au devenit sărbători de Sântilie,
Sâmpetru, Sântămărie etc.
Se crede că cel care urmează acest pelerinaj era ferit de boli și
nenorociri, dar mai ales că oficiază un ritual prin care grăbește și garantează
întoarcerea primăverii, anotimp mult așteptat de oameni. De aceea, fiecare
individ e obligat cel puțin o dată în viață să urce pe munte și să oficieze
practicile de cuviință.
Astăzi, sensul străvechi ritual al obiceiului s-a pierdut. El apare totuși ca
un act care nu poate lipsi din desfășurarea ceremonialurilor primăverii și verii,
după anumite reguli bine stabilite. S-a produs un fenomen de translație de pe
planul sacral pe planul ceremonial, o schimbare de funcții. Din funcția veche a
rămas o amintire care se concretizează prin credința că „este bine să se facă așa”.
Specialiștii sunt de acord astăzi că cele mai multe dintre riturile,
miturile și obiceiurile populare trec printr-un proces continuu de desacralizare.
Călușul, obicei străvechi de fertilitate și fecunditate cu elemente ce
indică inițierea în ceată, pierzând sensurile magice de altădată, a fost practicat
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totuși până aproape de zilele noastre. El a devenit azi un spectacol popular, un
dans de virtuozitate iar melodiile de căluș constituie piese de concert pentru
orchestrele populare.
Toate obiceiurile aveau caracter legic prin repetarea lor obligatorie și
aidoma, în aceleași împrejurări, prin credința în necesitatea lor, prin funcțiile
precise, augurale sau apotropaice cu care mentalitățile umane de altădată le-au
investit. Ele erau norme de reglementare a conviețuirii oamenilor, relațiile
dintre ei, concepțiile despre dreptate și nedreptate.
Puterea și valoarea obiceiurilor rezidă și din dăinuirea lor alături de
legislația propriu-zisă chiar și astăzi. în epoca modernă alături de legile scrise,
există un mare număr de legi cutumiare, neînscrise în coduri, dar cu caracter
universal și mai riguros respectate pentru că angaja credința și convingerea în
eficiența și obligativitatea ei. Sigur, la origine, legile trebuie să fi avut relații
strânse cu mitul, cu riturile, cu concepțiile magice reflectate în cutume.
S-a vorbit în folclorul românesc despre analogia dintre versificarea legi
lor ca fenomen de cultură arhaică, atestat la popoarele care au locuit pe teritoriul
patriei noastre înainte de formarea poporului român, și versificarea obiceiurilor
păstrată până în zilele noastre. Acest fenomen întărește afirmația noastră despre
obligativitatea respectării obiceiurilor și îndeplinirea lor cu strictețe.
Analogia ni se pare posibilă pentru faptul că mare parte a obiceiurilor
intră în atribuțiile cetelor de feciori sau de fete, iar ceata ca organizație instituționalizată avea funcții specifice în îndeplinirea cu strictețe a unor obiceiuri și în
sancționarea abaterilor de la acestea.
Mai adăugăm faptul că granița dintre obiceiurile cu funcție juridică
expresă și celelalte obiceiuri e extrem de vagă. Și unele și altele au o durată și o
statornicie incomparabil mai mare decât legislația scrisă, au aceleași caractere și
funcții similare, contribuind la reglarea și ordonarea vieții colectivităților
umane. De altfel, în vorbirea populară, termenii „lege”, „obicei”, „datină”, sunt
sinonimi și echivalenți (Eliade, 1978).
în cursul dezvoltării sociale, obiceiurile trec prin diferite schimbări,
căpătând rosturi noi, pierzând sensul și fabulația mitică și odată cu ele obligati
vitatea respectării acestora. Caracterul legic cu care mentalitățile umane de
altădată le-au învestit scade sau piere în totalitate. Multe obiceiuri laice, păgâne
au fost încreștinate, căpătând un caracter religios, cu legi, canoane și reguli bine
stabilite. Astfel Crăciunul a devenit Nașterea Domnului, Paștele - învierea lui
Hristos, Rusaliile - Coborârea Sfântului Duh, Sânzâienele - Sfântul Ioan.
Increștinarea obiceiurilor s-a făcut cu dificultate și într-o perioadă lungă de timp.
Biserica a încercat să combată obiceiurile necreștine, numindu-le
„superstiții”, iar în Transilvania autoritățile eclesiastice inclusiv reprezentanții
Școlii ardelene au început să le combată sistematic încă din anul 1780 „sub grea
pedeapsă”. Fiind bine fixate în tradiția populară, ele n-au putut fi înlăturate și
atunci s-a recurs la înveșmântarea lor într-o haină creștină.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

188

Aurel Bodiu

Dăm spre exemplu un fragment dintr-o lucrare intitulată Culegeri de tot
felul de scrisoare obicinuită până acum... tipărită în trebuința școalelor
începătoare din 1855: „Despre sărbători și alte eresuri păgânești”: „Un creștin e
dator să țină toate duminicile dintr-un an, precum și alte sărbători pe care le ține
sfânta noastră biserică și să se ferească de orice alte sărbători pe care le oprește
biserica (n.n.) de a se ținea precum sunt: toate joile de după paști pe care sfânta
biserică nu le primește fiindcă sunt sărbători păgânești, asemenea și răpoticii,
circovii, mărinii, filipii, sărbătorile Sânzâienelor, lupilor și altele... aceste
sărbători nu sânt plăcute lui Dumnezeu, ci sunt insuflate numai de Diavolul ca
să facă pe oameni leneși să nu lucreze ce-i este de folos, și să se dea la desfătări
ca să cază în păcate și să se dea în mâna Satanii” (Grama, 1998: 17).
Majoritatea obiceiurilor au căpătat un sens religios creștin, fapt ce a dus
la obligativitatea respectării și îndeplinirii acestora din teama de Dumnezeu.
Există expresii de tipul „te bate Dumnezeu”, „te vede Dumnezeu”, „te pedep
sește Cel Sfânt” dacă cineva se abate de la respectarea datinilor, a obiceiurilor.
Dacă lucrezi (și nu ții ziua) în ziua de Sfântul Ilie Prooroc, acesta „te
trăznește”, Sânchietru aduce „furtuni și gheață” peste holde, Sfântul Foca îți dă
foc la cânepă etc. Biserica n-a izbutit să elimine vreme de două milenii zestrea
culturală tradițională a poporului nostru, dar infuzia de elemente creștine în
cadrul acesteia nu poate fi negată de nimeni. Se știe că din timpuri vechi omul a
marcat printr-o serie de rituri specifice trecerea sa prin momentele capitale ale
existenței, începând cu nașterea și terminând cu moartea. Aceste rituri au
constituit pentru biserică modelul unor rituri proprii, cărora le-a conferit o altă
semnificație de sorginte creștină. Ele s-au impus treptat, fără să le poată înlătura
din circulație pe cele „păgâne”, dar pe care le-au influențat vizibil. E aici un
proces de influențare reciprocă, de comunicare între cele două categorii.
Dăm doar un singur exemplu edificator în acest sens și anume ritul
ocolului, cu valențe apotropaice provenit din „illo tempore” ca rit antecreștin și
pe care-1 găsim în ceremonialul nunții când mireasa înconjoară masa de trei ori
ținând în mână colacul specific. Această practică s-a perpetuat până astăzi,
dobândind o haină creștină. E vorba de momentul cununiei religioase când
principalii actanți ai practicii, mirii și nașii, ocolesc altarul improvizat din
mijlocul bisericii sau masa ritualică în cunoscutul „Isaiia dănțuiește”. Aceștia
sunt legați simbolic cu o panglică și țin în mâini lumânări aprinse. Obiceiul e
foarte vechi, patriarhal, de pe când părintele familiei {pater familiasț era și
preot al casei sale.
Tot astfel se pune și problema obiceiurilor calendaristice care poartă și
pecetea concepției creștine. Crăciunul e o sărbătoare creștină, dar obiceiurile ce
se practică la români în cadrul ei sunt mai ales „păgâne”, neavând nicio
tangență cu nașterea lui Iisus, ele fiind rămășițe din vechea sărbătoare închinată
zeului Mithra, zeul luminii și al agriculturii.
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Mircea Eliade sublinia faptul că locul unor zei a fost luat de sfinți din
calendarul creștin, care au fost înzestrați cu atributele principale ale acestora
(Eliade, 1986). Astfel, Sfântul Gheorghe, Sfântul Petru, Sfântul Vineri au
redenumit eroi ai unor credințe, legende, snoave și povestiri populare.
Noile credințe și obiceiuri au și ele caracter de obligativitate, de
constrângeri din perspectiva fricii de Dumnezeu, de consecințele nerespectării
acestora. Nicio întâmplare a vieții omenești, nuntă, moarte, seceriș, colindat nu
putea și nu trebuie să aibă loc decât legată de anumite rituri tradiționale. Fiecare
rit trebuie să se desfășoare potrivit unor rituri severe, la anumite date, în
anumite perioade. încălcarea acestor răstimpuri, depășirea unor etape duc la
pedepse divine: „cine colindă după Bobotează să face bube la fund”, cine joacă
în postul mare „pică ptelea depe nare”, „nu se bătucesc merele înainte de
Sânchietru, că pică gheața pă holde” etc. (informații din Asuaju de Sus, zona
Codrului, informator Budea Ana, 74 ani).
Activitatea constrângerii cutumiare îmbrățișează și portul popular în
care există o reglementare de clasă și categorie socială, de vârstă, de sex, de
profesiune, în raport de zonă, subzonă și chiar sat. în perioada feudală
reglementarea de clasă a portului popular se referea la oamenii liberi în raport
cu cei aserviți (Bănățeanu, 1965). Astfel, continuă autorul, iobagii purtau
căciuli mici, simple, în timp ce oamenii liberi aveau căciuli înalte.
Când e vorba de podoabe, de salbele de aur, acestea sunt purtate de
fetele și femeile bogate, cele sărace au mărgele de sticlă sau salbe de argint
(Griselini, 1926). Sigur, e vorba aici de posibilitățile materiale ale purtătorilor,
dar și de opreliștile pe care cutuma le incumbă. Culorile pieselor de port ale
femeilor mai sărace erau mai potolite, iar ornamentele mai puține, mai sărace.
Era legea diferenței sociale, a statutului fiecărui individ, însemnul social sau
chiar profesional.
Tipul de costum popular avea croiul, omamentica și cromatica
reglementate de la sat la sat și de la zonă la zonă. Femeile de la câmpie, care se
considerau mai evoluate, sau cele mai aproape de oraș luau în râs costumele
femeilor de la „pădure”, mai puțin evoluate, mai colorate, îndeosebi cu verde
(Bodiu - Munteanu, 2002).
La baza omamenticii și cromaticii populare a costumului sătesc stau
cutume și tradiții juridice uneori imperceptibile. Tradiția stă la baza acestor
cutume, ce se manifestă și sub speța funcționalității, a modalităților tehnice, a
procesului de producție, a procesului de creație, a concepției estetice, a
mijloacelor de expresie a structurii, a semanticii și semioticii ornamentale, a
invarianțelor proprii artei populare românești. Tradiția constituie un cheag, un
catalizator al oricărei grupări umane, de la familie până la națiune: la nivelul
familiei putem da exemplu cusutul cămășii mirelui, la nivel de colectivitate
rurală: hora, șezătoarea, colindatul etc.
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Diferențele sociale, existente mai ales în trecut în lumea satului, în
țărani liberi și țărani aserviți, sunt reflectate diferit în provinciile istorice ale
României. în Transilvania statutul social a fost mai puternic marcat. Acesta s-a
manifestat în planul interdicțiilor, nemeșele nu-și făceau „pleteri”, femeile
iobage erau obligate să poarte „șubă înfundată” sau în planul extinderii unor
elemente decorative, cioarecii ornamentați prin cusături. Cei bogați aveau
posibilități materiale pentru a-și cumpăra unele piese de port din mediul urban.
Se adoptau piese din costumul minorităților naționale. Nemeșele purtau la
costumul de mireasă o basma la gât sau pe cap „învelitoare cu bumbi” ori pafta
de argint așa ca săsoaicele.(informator Cosma Maria, 69 ani, Dumitra, jud.
Bistrița-Năsăud).
Cercetând obiceiurile din zona Codrului, amintim că dimensiunile
„dopului”, mai precis ale calotei, erau diferite în funcție de starea socială; cei
bogați aveau o calotă mai înaltă, cei săraci mai scundă.
Sunt aici exemple de interdicții și elemente de tip coercitiv prezente în
portul tradițional din satele Transilvaniei, dar ele pot fi relevate și în alte
provincii românești.
Elementul coercitiv al obiceiurilor de orice fel îl constituie, printre
altele, și „obiceiul pământului” sau „legea țării” și constituie concepția juridică
obștească unitară cu rădăcini adânci în activitatea etico-socială a autohtonilor.
Aceste percepte nu se puteau încălca și, mai mult, trebuiau respectate,
înfăptuite, practicate întocmai. Cel care încălca obiceiul pământului era
reprobat de întreaga comunitate sătească sau chiar pedepsit de organe de
judecată sătească care judecau asemenea abateri. Printre aceste organe de
judecată se află și cetele de feciori, despre care am mai vorbit.
Judecata satului prin organele lui firești avea valoare deplină. Iată un
exemplu: în jocul ursului de Anul Nou, în unele zone din Moldova, bărbatul
travestit în urs își permitea să facă obscenități și să debiteze pornografii în fața
gazdelor. în timpul desfășurării obiceiului nimănui nu-i era îngăduit să
intervină, fiindcă era imediat sancționat de ceata de jucători. A doua zi sau în
oricare altă zi, în afara obiceiului, dacă bărbatul travestit în ajun îndrăznea să
facă aluzii sau să repete unele obscenități pornografice, era bătut cu pietre de
oameni. Aceasta pentru că ceea ce era permis în timpul datinei, era interzis în
afara ei. Acțiunea ludică în timpul sacru trebuie separată de acțiunea civică în
timpul profan. Cel vinovat se putea alege cu răni grave, fără să poată invoca
vreo apărare legală.
Mascarea era, cum mai este, în acest obicei ludic la români, un
instrument de sancționare publică pentru cei ce nu se încadrau în perceptele
obiceiurilor și nu respectau legile obștei sătești. Colindătorul mascat, Moșul,
devine exponentul opiniei publice sătești, moralizatorul oficial al comunității
rurale. Mascarea pentru colindat îi dă acest drept. Nimănui nu-i era îngăduit să-l
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demaște, să-l întrerupă din colindatul improvizat, pe tema persiflării gazdelor
socotite viciate: zgârcite, leneșe, imorale etc. Mascatul avea dreptul să spună cu
voce tare, în auzul tuturor, defectele fizice, morale și civice ale membrilor
familiilor pe care le colindă. Masca de colindat da moșului dreptul cutumiar să
intervină simbolic în viața domestică a gazdelor. Obștea comunitară acordă prin
delegație celor mai vrednici și mai cinstiți membri ai ei, dreptul de a judeca în
public abaterile de la obiceiuri, paralel cu obștea propriu-zisă a bătrânilor
satului. Aceste judecăți periodice de ordin comunitar și-au păstrat privilegiile
mult timp în structura satului feudal, îndeosebi în jocurile și spectacolele
populare sătești. Ele mai dăinuie și azi și au caracter de periodicitate începând
cu muncile agricole de primăvară cu Craiul Nou sau Tănjaua. continuând cu
bricelatul, strigarea peste sat și terminând cu colindatul cetelor de feciori sau
colindatul cu măști, pe care l-am analizat mai sus. E vorba de Moșul și Baba
care improvizau scenete comice prin care sancționau lenea fetelor și trândăvia
unor gospodine, prin „dereticarea” în derâdere a casei și gospodăriei nepusă la
punct sau a persiflării gazdelor socotite vicioase. Batjocura lor era suportată cu
neplăcere, cu revoltă înăbușită sau proteste abia schițate, pentru că nu i se putea
răspunde în alt mod.
Există și alte aspecte ale purtatului și jocului măștilor la români și ne
referim aici la obiceiul călușarilor sau la ce al cucilor. Membrii cetelor de
călușari și cuci nu îngăduiau în timpul jocului să fie tulburați de nimeni. Faptul
era considerat o provocare, o sfidare care cerea o ripostă imediată.
Dimitrie Cantemir se referea în lucrarea sa Descrierea Moldovei la
dreptul oricărui membru al cetei de călușari să pedepsească pe cel care ar
cuteza să le dezvelească obrazul. „Puterea aceasta le-a dat-o o datină veche, așa
că nici nu pot să fie trași la judecată când omoară pe cineva în acest chip.”
(Cantemir, 1978: 248).
în jocul călușarilor alături de mascați nu se putea prinde oricine, ci
numai cei bolnavi, cei „luați de iele”, mamele cu copii mici și femeile sterpe,
pentru sănătate, fecunditate și în scopuri profilactice.
Cel care veghea la respectarea întocmai a datinii se numea stareț. El
putea să pedepsească pe cei care nu îndeplineau datina jocului.
Jocurile cu măști la rândul lor au fost înfierate, interzise, sancționate de
către legislația canonică și chiar laică feudală. în Pravila de la Govora tipărită
în 1640 de Matei Basarab se menționează în legătură cu jocurile cu măști că
acei care vor schimba chipul lui Dumnezeu „într-unul drăcesc și-și va bate joc
de dânsul prin jocuri cu măști să se căiască 3 ani și metanii în zi câte 24.”
Manualul juridic al lui Mihai Fotino din Hios, publicat în 1765 la
București, dezaprobă printre altele „rătăcirile locale și superstițiile și obiceiurile
drăcești care stăruie în țara Românească”. Dezaprobă, apoi, și alte sărbători care
seamănă cu calendele romane sau cu brumalia. Manualul precizează caracterul
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păgân al acestor obiceiuri populare și amintește printre altele jocurile cu măști
numindu-le „bazaconii”, paparuda, rusaliile, joimărițele, brezaia și toate
travestiurile „cu obrăzare”.
Caracterul coercitiv al obiceiurilor e dat și de teama că nerespectând,
neîndeplinind întocmai dezideratele acestuia, vor exista repercusiuni grave
asupra membrilor obștii sătești. Chiar dacă numai unul din membrii
colectivității nu se supune întocmai prerogativelor obiceiului sau ritualului,
urmările vor fi aceleași: boală, moarte, secetă, furii ale naturii etc.
în ceremonialul funebru există o serie de rituri care trebuie îndeplinite,
toate cu același scop: de a asigura mortului parcurgerea integrală a marelui
drum în lumea de dincolo pentru a nu reveni printre cei vii și a nu se transforma
în strigoi. Parcurgerea drumului, deci respectarea obiceiului echivalează cu
„salvarea” dalbului de pribeag și reintegrarea trupului în circuitul materiei.
Strădania membrilor colectivității de a propune răposatului un destin postexistențial plauzibil se conjugă cu săvârșirea ritului de inițiere menit să ușureze
călătoria spre „lumea fără dor” a acestuia. De aici și obligativitatea îndeplinirii
„celor de cuviință”. Acest proces dublu de „îmbunare” și de „instruire” a
mortului constituie una din etapele cheie ale ceremonialului.
O înmormântare care nu respectă dintr-un motiv ori altul inițierea este
socotită de către comunitate drept o gravă încălcare a tradiției. Riturile de
trecere în ceremonialul funebru au un temei de credință străveche, în
necesitatea de a păzi mortul de teamă să nu revină în chip de strigoi și ai casei
să pătimească de pe urma lui.
în cadrul acelorași constrângeri ritualice, obiceiurile agrare păstrează
caracterul obștesc, social, toate riturile de fertilitate, de rod bogat, de belșug
fiind săvârșite de și pentru întreaga colectivitate. Riturile au o succesiune
prestabilită, ca într-un scenariu dramatic, fiind obligatorii toate etapele, pentru
împlinirea întreprinderii omului. Riturile orale sunt asociate totdeauna cu cele
manuale, folosindu-se un bogat inventar instrumentar și botanic.
în colectivitățile tradiționale, obiceiurile dădeau un ritm propriu vieții.
Respectarea lor după rânduială ducea la eficacitatea acestora și mai ales la
întărirea și închegarea obștii sătești.
în formele populare tradiționale, căsătoria se realizează prin manifestări
complexe, în care se îmbină elemente cu caracter economic, juridic, ritual și
folcloric pentru a crea condiții necesare trecerii tinerilor dintr-o categorie
socială în alta. Noua unitate economică care se întemeiază prin căsătorie, noua
familie menită să contribuie la perpetuarea biologică și socială a neamului este
în centrul interesului întregii colectivități tradiționale. Pe lângă condițiile cu
caracter economic, înzestrarea tinerilor cu cele necesare noii gospodării, apar și
cele cu caracter juridic prin convenția care intervine între cele două neamuri ce
se încuscresc, prin noile legături familiale pe care căsătoria tinerilor le
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stabilește. Se vede cum, prin complexe inter-relații în cadrul sistemului obiceiu
rilor, diversele acte se corelau pentru a asigura buna rânduială a comunității,
existența și perpetuarea ei.
în colectivitatea sătească există grijă pentru perpetuarea tradiției, pentru
păstrarea ei. Pe lăutarii care cântă cântece epice îi ascultă anumiți oameni mai
în vârstă care cunosc repertoriul și care intervin atunci când aceștia se abat de la
forma tradițională a unui cântec. Colectivitatea exercită o anumită coercițiune
asupra creatorilor populari pentru a-i face să păstreze tradiția. Raporturile dintre
creatorii populari și colectivitate sunt direct proporționale, căpătând forme
variate pentru felurite manifestări folclorice, pentru diferitele genuri ce
evoluează în timp.
în cultura noastră tradițională, obiceiurile în totalitatea lor, fie
calendaristice sau ale vieții de familie, formează un sistem de complexe interrelații, un sistem corelat cu viața omului, cu cea a neamului sau cu viața
comunităților mai mici sau mai mari locale sau regionale.
Printre multele caracteristici specifice folclorului și implicit
obiceiurilor, pe care le-am amintit tangențial, se numără și cel coercitiv,
comentat pe larg în demersul nostru științific și ajungând la concluzia că în
condițiile în care satul nu mai trăiește o viață culturală exclusiv folclorică,
generațiile tinere vin în contact cu alte aspecte ale culturii modeme, își
formează o cultură nouă. Filonul folcloric tradițional nu mai are aceleași
mijloace de perpetuare ca în trecut și ca atare obligativitatea respectării
obiceiurilor slăbește, cum slăbește și credința în rituri, practici, ceremoniale.
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Traits coercitifs des coutumes traditionnelles roumaines
Résumé

L’ouvrage „Traits coercitifs des coutumes traditionnelles roumaines”
met en évidence un caractere spécifique de la coutume qui fait perpétuer et
relationer la communauté traditionnelle des villages roumains, c’est-â-dire le
caractere coercitif. Les coutumes, en leur totalité, soit celles de l’année, soit
celles de Ia vie familiale, forment un systéme complexe d’interrelations,
systéme qui se trouve en corrélation â la vie de l’homme, du peuple ou á la vie
des communautés plus petites ou plus grandes, locales ou régionales.
La coutume, en tant que geste magique, dóit étre correctement
accomplie, en conformité avec les traditions et les l’ordre établi car, autrement,
elle n’a aucun effet ou fmalité. Le soin pour accomplir correctement Ies
coutumes, les gestes cérémonials, a donné une importance plus grande a la
forme et, par celle-ci, â provoqué leur cristallisation formelle, renforcée par leur
caractere reduntant.
La collectivité traditionnelle a la tendance de conserver Ies coutumes et
de les répéter réguliérement en les considérant justes et obligatoires, en vertu de
„la force de conserver” dönt páriáit le folkloriste Paul Sartori. Cette force a
exercé parmi les membres des collectivités de la coercition, ce qui a provoqué
la conservation des formes traditionnelles de vie malgré un processus de
changement, de renouvellement et de dissolution de certaines formes sociales et
culturelles. Les coutumes se sont adaptées a ces nouveaux contextes sociaux et
culturels qui ont assuré ainsi leur durabilité.
Dans les collectivités traditionnelles elles donnaient un rythme propre â
la vie, une certaine cadence. Par exemple, pendant la période des travaux
agricoles, elles déterminaient un équilibre entre le travail et le repos. Le
dimanche était organisé d’aprés un certain ordre, rituel, avec des fétes propres,
les fétes laiques et celles religieuses, d’aprés leurs propres cérémonials, tandis
que les coutumes de la vie familiale étaient basées sur le principe de l’aide
réciproque (mutuelle), de la compensation, destiné á assurer la communication
entre les gens, nécessaire á l’équilibre social.
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PREZENȚA GRÂULUI
ÎN OBICEIURILE DE ÎNMORMÂNTARE ȘI DE POMENIRE
(Forme de aluaturi tradiționale)

Laura TROȘAN

Dintre obiceiurile care marchează pragul dintre cele două etape ale
vieții, cel al morții a fost perceput în lumea satului ca fiind mai conservator.
Personificarea sufletului și a morții arată faptul că aceste moment a fost receptat
ca fiind „un lucru ce le este dat oamenilor”, după care urmează o nouă etapă,
ideea imaterialității, a neființei, nu poate fi concepută în mentalitatea
arhaică.(Pop-Ruxăndoiu, 1978: 303).
în fața morții sunt două atitudini, pe de-o parte este ca despărțirea și
reintegrarea dincolo să fie cât mai completă, iar de altă parte se păstrează
sentimentul și convingerea că între defunct și cei vii se păstrează legăturile
firești. Această mentalitate generează trei categorii de rituri, de trecere: de
separare (rituri preliminarea), de limită (rituri liminare), și de agregare (rituri
post liminare). înmormântarea reprezintă marcarea simbolic - ceremonială a
momentului părăsirii lumii de aici, combinând cele trei rituri de trecere, astfel
se asigură desprinderea celui decedat de lumea pământeană, cât și drumul până
la cealaltă lume și mai ales integrarea în aceasta (Gennep, 1996: 22-29; Genep,
1991: 138).
înmormântarea deschide hotarul dintre moarte și viață, între lumea
aceasta și cealaltă, iar obiectele care-1 însoțesc pe cel decedat capătă o valoare
magică. Acestor obiecte de rit le revine sarcina de-a asigura o punte prin care
vii pot schița drumul celui decedat, astfel încât să ajungă cu bine dincolo.
Lumânarea de ceară va lumina calea întunecată, pomul tăiat reprezintă viața
care tocmai s-a sfârșit și veghează mormântul, dar se face și pod peste ape,
pânzele, ștergarele date de pomană sunt punți de trecere, obiectele personale îi
vor folosi celui decedat în lumea de dincolo.
Găina, cocoșul, gâscă, date peste groapă asigură trecerea cu bine a
obstacolelor (găina scurmă prin bălării, gâscă înoată, iar cocoșul cu cântecul lui
alungă spiritele rele), sufletul mortului își potolește setea cu cele 40 de pahare,
iar pomenile (parastasele) îl ajută să iasă din Iad în cazul în care a căzut de pe
punte și-i găsit vinovat, banii și colacii îl ajută să-și ușureze trecerea prin vămile
văzduhului. Atributul sacralității nu este dat de prezența obiectelor mai sus
menționate, ci de formele, proprietățile lor în contextul ritualului de înmormân
tare (Mauss, 1996: 80—110).
Actul alimentar deține un loc central în existența umană și implică
numeroase tehnici, simboluri, reguli sociale și norme de comportament,
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interdicții și prescripții. Alimentația rituală a fost definită ca fiind un sistem de
bunuri și practici alimentare al căror limbaj simbolic este utilizat în secvențe
bine conturate, în scopul comunicării cu forțele supranaturale (Văduva, 1996:25).
în societatea europeană începând cu secolul al XIV-lea se produce o
mutație la nivelul mentalului, mai precis a modului de ilustrare a puterii sociale
prin intermediul hranei. Masa nu mai este locul coeziunii sociale, ci un spațiu al
ierarhiei, al impunerii de noi bariere, fiind acceptați doar cei care erau de o
anumită „condiție” socială (Dunca, 2005: 1702-1711). Alimentația este deter
minată de mediul natural, de concepțiile religioase și spirituale, de structura
socio-economică a unei comunități și evoluează în cadrul unui context cultural.
Modelele impuse de către comunitate sunt în legătură directă cu factorii
economici, sociali și variază în funcție de diferite perioade istorice (Dunca,
2003:811-817).
Mentalitatea populară, păstrează și astăzi concepția potrivit căreia
trebuie să existe o corespondență între regimul alimentar și statutul social
(Dunca, 2004: 1304—1310). Lipsa pâinii era semn de sărăcie și foamete, se
formează astfel o dependență mentală față de pâine, ea constituind în acest caz
un element de referință (Dunca, 2007: 134—138).
în cercetarea de teren făcută în 2008, august, Hășdate, toți informatorii
au afirmat că foametea a fost una din cele mai mari nenorociri care s-a abătut
asupra lor „nimica nu-i mai rău ca foamea, a fost foamete mare, și azi
mulțămim lui Dumnezeu că am scăpat”. Perioada considerată deosebit de grea
a fost după război, când oamenii făceau pâine din mei, și perioada cotelor când
pâinea era din mălai și cartofi.1 Delimitarea bogat - sărac se reducea la
afirmația „noi nu am mâncat niciodată mămăligă, nici acasă sara, nici la câmp,
deși eram mulți în casă, noi aveam pământ”.
Mesele de pomană aveau și ele un statut cu implicații sociale. în fruntea
casei stăteau odinioară bătrânii satului, oamenii cei mai gospodari, apoi a urmat
perioada dominată de domn primar, șeful de post, preotul și învățătorul satului,
astăzi locul este luat de patroni și de domnii de la oraș (Bilțiu, 2005: 1493—
1496). în zilele de duminică după oficierea liturghiei, la pomenirea morților se
poate observa cum au apărut tăvi de inox, pahare de sticlă cu picior, ambalaje
cat mai colorate pentru transportul pomenilor, pomana devine astfel ocazie de
etalare a situației financiare, dar și moment de concurență între săteni.
Manifestările legate de obiceiurile de înmormântare și de pomenire,
care pot fi astăzi studiate pe teren, au suferit mutații datorită schimbărilor
survenite în planul vieții sociale. Modernizarea, industrializarea forțată, introdu
cerea unor noi categorii sociale au dus la modificări, la pierderi importante a
1 Informator: Tompa Valéria, 84 ani.
Informator: Fărcaș loan, 74 ani.
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unor secvențe din cadrul ritualului de înmormântare. Este deosebit de trist ca
printre lucrurile date de pomana mortului figurează batiste chinezești, farfurii și
căni din plastic, prosoape de plajă, seturi de pat turcești, pachete cu mezeluri și
sticlă de votcă (săniuța), toate acestea fiind mult mai apreciate decât
pomănuțele oferite înainte de anul 1989, și de cele mai multe ori, există
persoane care recomandă aducerea la biserică a unor anumite lucruri (Ișfănoni,
2002: 175,180).
Colacii, pomenile și chiar și prescura oferite la înmormântări și la
pomenile morților sunt realizate la oraș, brutăriile având chiar oferte speciale
pentru aceste cazuri. Unele schimbări au fost percepute de către săteni că s-ar fi
întâmplat la „moartea preotului ăl bătrân” și la venirea celui tânăr, „dar și de
când s-o stricat toate treburile ale vechi”3. în Hășdate, faptul că urmașii celui
decedat nu duceau colaci, pomeni de la brutăria de la oraș este perceput ca un
semn de sărăcie. La pomenirea din 5 iunie 2008, din satul Hășdate dintre cei 4
colaci aduși pentru pomenire, unul singur era făcut acasă, de către o văduvă.
Femeia care l-a făcut acasă ne-a mărturisit că-i este rușine că acuma ”o va fi de
poveste în sat, aici ori faci ca tăți ori mai bine nu faci nimic”.4
Devine tot mai dificil să vorbim de tradiții și obiceiuri de înmormântare
când există situri pe intemet care oferă servicii deosebit de variate. De exemplu,
website-ul www.coliva.ro prezintă o ofertă variată de colive, cu ingrediente cât
mai diverse, cu ornamente cât mai colorate, mai mult se asigură transport în
toată țara. Situl www.crestinortodox.ro face referiri la tradițiile populare de
înmormântare, acestea fiind considerate abateri de la dogma creștină și semn de
slăbiciune, marcând principalele momente ale înmormântării, care din punct de
vedere al tradițiilor sunt golite de conținut.
Obiceiurile nu privesc viața fiecărui individ ca singularitate, ci ele se
referă la participarea comunității la toate momentele importante din viața
satului. Individul este în mod obligatoriu parte integrantă a unei comunități.
Obiceiurile au fost definite ca forme de participare la viața culturală a
comunității, iar principala lor funcție este cea de transmitere a experienței
întregii comunității (Suiogan, 2005:1580-1581; Bemea, 1968).

Pâinea rituală și modelările din aluat
în cadrul obiceiurilor de înmormântare (aici am luat în considerare și
pomenirea morților), grâul se prezintă într-o multitudine de ipostaze (spic, bob,
faină, pâine, colac), sintagma pâine de ritual desemnează toate aceste noțiuni
(Buzilă, 1999:12).
Pentru o mai bună înțelegere a acestui demers voi pomi de la câteva
precizări lexicale pentru termenul de pâine. Definiția propusă de DELR este
3 Popești 1986 și Sânpaul 1992.
4 Informator: Roman Maria, 74 ani.
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aliment de bază al omului, preparat dintr-un aluat de faină (grâu sau secară) și
ingrediente, afânat prin fermentația drojdiei, frământat cu apă și copt în cuptor.
(DELR, 1984: 697) Explicația oferită de către DLR este mai restrânsă aliment
preparat dintr-un aluat de făină, dospit și copt (DLR, 1974: 687).
Pâinea face parte integrantă din toate cele trei celebrări liturgice care
marchează evoluția vieții umane: naștere, căsătorie, moarte (Mesnil, 1997: 298).
Evoluția agriculturii în spațiul nostru, dovedită de descoperirile arheolo
gice, a fost neîntreruptă, iar grâul a fost cereala preferată în această zonă. Pâinea
din grâu a fost prezentă în toate momentele ceremoniale, chiar dacă în
alimentație zilnică s-a recurs în anumite perioade istorice și la alte cereale: mei,
secară, orz și târziu porumb.
Cele mai vechi știri despre cereale datează din sec. V. î.e.n., de la
Xenofon, care amintește de pâinile nedospite, în secolul I e.n. Pliniu cel Bătrân
remarca pâinea foarte bună la gust (din mei) care exista în această zonă
(Izvoare, 1964: 96; 397).
Cuptoarele existente în lumea daco-romană dovedesc o practică foarte
răspândită a utilizării cerealelor, atât în alimentația cotidiană cât și în cea
ceremonială (Daicoviciu, 1972: 152-154). Fondul lexical a păstrat numeroși
termeni de origine latină, denumind principalele operații de transformare a
grâului în pâine, dovedind continuitatea unor operații casnice: machinare măcinare; mola - moara; pinsare - pisare; pilla - piuă; farina - faină; cibrum ciur; allevatum-aluat; fermentare - frământare; subigere- soage (a da formă
pâinii); copertorum - cărpător; testűm - țest; coquere - coacere; coctorium cuptor; panis, panem-pâine (Giurăscu, 1973: 98; Pamfile, 1910: 196).
în secolul V. e.n. Priscus Panites consemna pentru localnicii din
această zonă (nordul Dunării) că la ospăț au pus pâine pe masă. în sec. X.
Giorgios Kedrenos și sec. XI. Ana Comnena amintesc de preocupările locuito
rilor de a semăna grâu și mei pentru pâine (Fontes Hist., 1975: 275).
Pâinea este simbol de rodnicie și fertilitate primind valori spirituale
multiple. Acest simbol îmbracă și primește forme diferite: pâine, pită, tură, azmă,
colac, pupăză, stolnic, prinoase, materializându-se în reprezentări din aluat dospit
sau nedospit fiind prin excelență legat de principalele momente ale vieții
țăranului, el apărând în cele mai variate ocazii. în alimentația cotidiană este
utilizat termenul latin de pâine iar pentru ritualuri si ceremonii este utilizat
termenul slav colac. Deși în ambele cazuri compoziția aluatului este aceeași,
faină, apă, sare și ferment, totuși termenul slav kolac desemnează produsul folosit
numai ca element ritual. Utilizarea termenului de colac este mai târzie și apare
menționat în cadrul ritualurilor ce țineau de cultul religios (Văduva, 1981: 60).
Prezența pâinii ornamentale în obiceiurile de înmormântare era
indispensabilă. Reprezentările din aluat caracteristice înmormântării se grupea
ză în două categorii: de împărțit (care aveau pe lângă funcția rituală și una
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socială) și cei ai mortului (care aveau însemne religioase, rămâneau la biserică
și aveau rosturi rituale) (Văduva, 1981: 68).
Conform teoriilor exprimate de către Mircea Eliade, la populația a cărei
ocupație principală era agricultura se poate stabili o legătură între cultul
morților și obiceiurile de fertilitate agricolă. Oferiți drept ofrandă, colacii aveau
menirea de a hrăni și împăca sufletul mortului care în schimb îi proteja pe cei
vii și le apăra recoltele (Eliade, 1975: 294-298). Aceeași idee este susținută și
de către Ofelia Văduva în lucrarea Magia darului, unde autoarea notează că
darul face minuni, făcând referire la energia sa misterioasă care reușește să-i
lege și să-i unească pe oameni. Putem spune, alături de dânsa, că întreg
procesul de înmormântare și de pomenire al morților are la bază însușirea
miraculoasă a ofrandelor oferite, care au menirea de a liniști psihicul celor vii și
spiritele celor morți, de a le atrage bunăvoința și a le cere iertare (Văduva,
1997: 78).
în comunitățile românești, darul, în cazul nostru pâinea și colacul,
păstrează și astăzi aspectul gratuit darul este oferit celor din jur sau unor forțe
supreme din dorința menținerii și întăririi legăturii cu aceștia, cât și din bucuria
senină a oferirii unui dar (Văduva, 1997: 34). în demersul său teoretic, M.
Mauss în Eseu despre dar, pune în discuție o trăsătură a darului, și anume forma
sa voluntară, fiind catalogat ca un fenomen social total (Mass, 1997: 46).
Oamenii în cazul obiceiurilor de înmormântare dădeau de pomană ofrande
alimentare și nu numai, având credința că acestea îi vor ușura calea celui
decedat. în ultima vreme în satele noastre (sate cercetate Hășdate, Sânpaul,
Popești, Panticeu, Fizeșul Gherlii) am observat că aceste pomeni au și un
substrat social, ele trebuind să confirme și să întărească poziția socială în cadrul
comunității a celui care le oferea.
Din dorința de-a îl depăși pe vecin sau pe o rudă, numărul de persoane
care sunt invitate la masă, numărul și mărimea colacilor, devin principalele griji
în cazul pomenilor, uitându-se motivul pentru care s-au adunat. Nicu Gavriluță
sublinia că momentele în care se ofereau daruri erau bine alese și determinate,
mai ales în cazul darului oferit divinității prin intermediul oamenilor (Boangiu,
2007: 23).
în continuare vom lua în discuție pâinea folosită în serviciul religios,
atât catolic cât și ortodox, prezentând un scurt istoric al acestui simbol cultic.
în cadrul religiei catolice întâlnim acest simbol alimentar sub formă
nefermentată, nedospită pentru pâinea folosită în serviciul religios, cunoscută
sub denumirea de azimă. Religia ortodoxă, în cadrul euharistiei, folosește
pâinea dospită, crescută. începând cu secolul al IV-lea se instituie tradiția
oferirii credincioșilor a pâinii sfințite (nedospite), considerându-se că aceasta
posedă puteri miraculoase, protejând persoanele care o consumau. Aceasta
credință este susținută și de practica din epoca medievală de a așeza în sicriul
celui decedat pâine sfințită (Dunca, 2006:1851-1852).
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Tradiția atestată în secolul al IV devine deosebit de riguroasă începând
cu secolul IX când în cadrul Conciliului de la Nantes, se adoptă Canonul IX,
care recomanda sfințirea pâinii și împărțirea acesteia credincioșilor.
Sfântul Jean al IV-lea recomanda ca pâinea nefolosită să fie păstrată în
vase speciale până în momentul în care va fi consumată. De asemenea, grâul
din care se făcea pâinea trebuia să fie curat, moara trebuia să fie binecuvântată,
iar persoana care o frământa și o cocea trebuia să îndeplinească condiția de
puritate.
Biserica folosește pâine nefermentată (azima), până la Marea Schismă
din 1054, când Biserica Ortodoxă va critica această practică și va adopta o altă
direcție. Pâinea pascală a existat de la început în biserică, dar abia după al IVlea Conciliu de la Latran din 1215 și Conciliu din Trent din 1563, s-a constat o
sacralizare a acesteia, dobândind puteri magice care puteau produce miracole
(Dunca, 2006: 1854).
Tradiția împărțirii pâinii binecuvântate în cadrul slujbei de înmormân
tare, de către familia celui decedat este plasată în secolul al XII-lea în aproape
toată Europa. Acest obicei s-a păstrat de-a lungul timpului și astăzi după slujba
religioasă de duminică se face pomenirea morților, ocazie cu care se împarte și
pâinea sfințită (prescură).
Colacii, care se dădeau de pomană la înmormântări sau pomeni se
făceau în număr impar 5, 7, 9, aceștia erau numiți colacii mari. Existau colaci
pentru preot, colaci pentru groapă, care erau dați celor care au săpat groapa,
colaci de prins în steaguri (prapori), colaci de împărțit la oameni, iar uneori mai
erau oferiți colaci și rudelor celor mai apropiate (cam 4 la un colac) (Sărbători
și obiceiuri, 2002: 176).
Colacii erau mari, rotunzi, cu o împletitură, răsucitură pe margine, unii
sunt găuriți și poartă semnul crucii. In cazul decesului, dacă oamenii nu aveau
faină măcinată, la dispoziție, morarul le măcina fără programare că are mort în
casă și nu poate să aștepte (Toșa, 2005: 802; Toșa, 2005: 781). La înmormân
tare, la fiecare om care vine la înmormântare se dă colac mic și o lumânare
(Neaga, 2007: 3). Colacul pentru preot era mare (5 kg), împletit roată și era uns
cu ou, la fiecare cantor i se dădea câte un colac mare.
Prescura care se dădea tot la preot era făcută din 14 pupuleți, 6 de jur
împrejur, 1 în mijloc, pe fiecare este pus pristolnicul (Sărbători și obiceiuri,
2002: 176).
Pâinea, colacii, coliva sunt alimente rituale care asigură hrana mortului
în lumea de dincolo. Masa de înmormântare are menirea de a echilibra
comunitatea, de a rearmoniza societatea fisura produsă de plecarea unui individ.
Menirea pâinii este de a asigura închegarea societății, de-a facilita comunicarea
între membrii ei (Rebreanu, 1998: 463-465). Uneltele care foloseau la prepa
rarea pâinii, frământare, dospire și coacere aveau o încărcătură simbolică
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deosebită, fiind folosite în diferite practici magice. Când ploua cu gheață femeia
scotea afară lopata de la cuptor, ciurul era folosit la descântecul copiilor speriați
(Pop 2006, 161). De asemenea, am întâlnit pe teren informații deosebit de
interesantă, conform căreia la scoaterea din uz a unor unelte, acestea nu erau
puse pe foc și primeau o nouă întrebuințare în gospodărie (covata de pâine era
folosită la mâncare pentru animale, iar lopata ruptă era folosită pentru tăierea
unor plante - urzici).5
Obiceiuri legate de pomenirea morților - Pomul mortului

Pomul mortului este un obicei vechi, atestat în forme apropiate încă în
perioada romană și mai târziu fiind inclus în cadrul ritualului de înmormântare
și de pomenire a morților. Pomul funerar putea fi un arbore sau un pom
fructifer, care primea funcții magice, prin faptul ca-1 ajuta pe cel decedat să
treacă cu bine în cealaltă lume sau era substitutul celui necăsătorit (Buzilă,
1999: 180 -189) .Zonele în care este atestat acest pom fructifer în loc de brad
sunt Maramureșul istoric, Lăpuș, Codru, parte din Sălaj și Valea Someșului.
Această înlocuire a bradului s-a produs fie din lipsa acestuia din vegetația
peisajului respectiv, sau s-a produs sub presiunea bisericii o piedere a funcției
ritual, care a dus la înlocuirea bradului cu un pom fructifer, ale cărui roade
puteau fi oferite celui decedat (Mocanu, 2004:1296).
în Joia Mare sau în Sâmbăta lui Lazăr în satele de pe Valea Sonmeșlui
este obiceiul de a se pune pomurile pentru cei plecați de un an.6 La această
sărbătoare luau parte atât rudele celui decedat, cât și aproape întreaga suflare a
satului. Pentru a putea realiza pomul era nevoie de vârful unui pom fructifer,
roditor (putea să fie cu frunze sau dacă era vremea bună chiar cu flori), care era
tăiat din livada bisericii chiar în acea dimineață de către un bărbat din casă, iar
împodobirea lui revenea femeilor.7
Pomul împodobit cu: poame uscate, floricele de porumb, ouă roșii,
covrigei sau turtă dulce era înfipt într-o pâine mare și așezat pe un ștergar nou,
țesut într-un ciur, lumânarea era înfiptă în pâine, pe lângă pom în ciur, mai erau
așezate de jur împrejur pomenile în diferite forme de aluat, acestea erau în
număr de 7: (pomânuțe rotunde), covrigi, prescură, scăriță, zăluță, S, lacătul,
cheia, soarele, care aveau valențe simbolice și-l călăuzea pe cel decedat în
lumea de dincolo. Ciurul este simbolul despărțirii celor buni de cei răi, al
judecății nepărtinitoare și lucide, fiind instrumentul al justiției divine. Astfel
ciurul reține pietrele, pe cei buni, și nu-i lasă treacă și-i desparte de pleavă
(Chevalier, 1993: 368; Mariș, 2008).
5 Informator: Bonta Maria, 63 ani.
6 Informator: Poruțiu Maria, 60 ani.
7 Cercetare teren Cojocna 2008, Popești 2009, Sânpaul 2009.
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Scărița, prescura pomului aveau puterea de-a ajuta sufletul mortului să
urce la cer, pâinea era dată pentru ca mortul să nu flămânzească pe cealaltă
lume, iar lumânarea avea rostul să lumineze căile să nu rătăcească. Tot lângă
pom nu putea lipsi cana, lingura și farfuria pentru a se ospăta cum se cuvine.
După oficierea slujbei de pomenire, preotul sfințea acești pomi, care
erau înșirați în biserică, iar apoi o parte din formele de aluat erau oferite de
către familia celui decedat copiilor sau celor săraci, pomul era așezat pe
mormânt și era lăsat acolo până la luminăție (Bocșe, 2006: 306; Gazda, 2006:
244—245). Pâinea prescura, lumânarea, ștergarul revenea slujitorilor bisericii și
era împărțit în modul următor: din 6 pomi preotului îi reveneau 3, diacul primea
2, iar sfătu primea 1. De-a lungul timpului, dar mai ales cu precădere în ultimii
ani, funcțiile magico-religioase ale pomului mortului s-au pierdut, păstrându-se
doar aspectele sociale și festive. în cercetările de teren efectuate am constat
importante mutații care au avut loc în cadrul acestui obicei. Locul ciurului a
fost luat în ultimii 15-20 de ani de vase din material de plastic colorate. Locul
poamelor, mere și prune uscate este luat de portocale și banane, cănile și
farfuriile din lut sunt înlocuite cu căni care provin de la diferite promoții,
covrigeii tăcuți în cuptor acasă sunt azi uitați, locul lor fiind luat de biscuiți
marca Petit beurre. Pomenile prinse în pom sunt realizate la Cuptorul de aur,
fiind aduse la biserică direct în ambalajul fabricii.
La Sânpaul din 7 pomi de pomană a mortului, doar unul singur avea
pomeni făcute acasă în cuptor. Pomul nu mai este prezent, pomenile sunt puse în
lighean, peste ștergar, unele peste alte. Toți informatorii au declarat că au dorit să
facă pomeni acasă din aluat, mai ales pentru a respecta dorința celui decedat.8
La Popești din 4 pomi de pomană, doar unul singur era cu pomeni din
aluat realizate acasa. în cazul satului Cojocna din 7 pomi, 3 erau cu modelări
din aluat făcute acasă, surprinzător aici încă se mai păstrează aici copacul
fructifer și ciurul.
Persoana care făcea pomenile din aluat este de cele mai multe ori
aceeași persoană care făcea și prescura pentru serviciul religios. Această
persoană trebuia să îndeplinească toate canoanele cerute de o astfel de muncă.
Femeia trebuia să fie o bună credincioasă, curată, de o moralitate impecabilă, să
respecte condiția de curățenie.
La Sânpaul, femeile prezente la slujba de pomenire nu mai cunoșteau
semnificația ofrandelor aduse, ele au declarat că, de multă vreme (20 ani), nu se
mai făceau acasă colacii și doar femeia ce face prescură poate să știe ce
reprezintă fiecare.
In satul Popești, deși mult mai aproape de Cluj-Napoca, preotul
încurajează păstrarea tradițiilor, recomandând se să facă colaci în cuptor, în
măsura posibilităților.
Informatori: Borșa Liviu, 57 ani, Oltean Maria 65 ani.
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în cercetarea întreprinsă la Cojocna, am constatat că în acest caz s-a
păstrat mult mai mult din autenticitatea acestui obicei: s-a pătrat pomul (vârful
de copac roditor), ciurul, iar informatorii cunoșteau semnificația pomenilor
aduse la biserică. Dorința de a respecta tradiția este foarte importantă, femeile
care au morți în familie și fac pom, notează amănunțit toate aspectele legate de
pomul mortului.9
După oficierea slujbei de pomenire a morților de către preot, urmașii
celui decedat împărțeau pomenile (covrigei, biscuiți, fructe, ouă roșii) celor
prezenți la slujbă, sau săracilor care așteptau în fața bisericii.
în satul Sânpaul, enoriașii, după ce au împărțit pomenile, au plecat
acasă cu colacii, la biserică fiecare dintre ei a lăsat o formă din aluat, în schimb
la Popești și Cojocna, după împărțirea pomenilor, sfatu a luat toți pomii, iar
oamenii au plecat acasă doar cu ligheanul, respectiv cu ciurul. în desfășurarea
acestui obicei s-au produs mutații importante, anumite gesturi sunt executate
mecanic, iar semnificația lor nu se mai cunoaște (Bocșe, 1977: 277).
Explicația informatorilor este deosebit de simplă, acele obiceiuri sunt
bătrânești, în prezent pot afirma ca oamenii se ghidează mai mult după
aspectele estetice. O altă problem întâlnită în satele cercetate a fost lipsa femeii
care făcea pomenile, prescura pentru biserică. Deși această persoană ocupa în
cadrul satului o poziție aparte, femeile din sat acceptau cu greu să o înlocuiască.
Astfel în satul Hășdate, deși această femeie era foarte bolnavă, fără a se putea
mișca din pat femeile care o îngrijau și ele văduve nu doreau să-i urmeze și la
sărbătoarea de Ispas au afirmat că prescura a făcut-o tot ea. Această informație
eu o pun sub semnul întrebării știind că persoana în cauză era deosebit de grav
bolnavă, dar conștientă, mai degrabă cred că aceasta le-a asistat, iar refuzul lor
de-a povesti îl pun pe seama respectului datorat celei care le-a învățat.
A

înălțarea Domnului, Ispas, Ziua Eroilor

Ispasul este sărbătoarea populară ce cade întotdeauna de înălțare,
dedicată personajului mitic cu același nume care ar fi asistat la înălțarea
Domnului și la ridicarea sufletelor la cer. Ispas era un om vesel și de aceea
credincioșii caută și ei să fie veseli în această zi.
De Ispas se crede că sufletele unor morți pot rătăci în drumul lor spre
cer, în această zi se înalță sufletele lor la cer și de aceea trebuie să aibă merinde
de drum, date de pomană de familia lor. Această sărbătoare este marcată de
grija pentru cei decedați, se împart pomeni, se curăță și se împodobesc
mormintele cu flori, exista superstiția că dacă toate acestea nu sunt îndeplinite,
morții devin strigoi.
9 Informator Veturia Suciu 74 ani.
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în satul Palatca, această sărbătoare este așteptată de către copii, fiind un
moment solemn în care ei recită poezii și cântă la monumental eroilor din
comună, iar după oficierea slujbei de către preot, parastasul le este lor împărțit.
Doar cei mai învârstă mai merg în cimitir la morminte, tinerii preferând
discoteca din sat, formele din aluat sunt făcute la brutăria din oraș.10*

Rusaliile
în cercetarea de teren făcută în vara anului 2008, în satul Hășdate, am
constatat o schimbare intenționată a acestui obicei, venită de această dată din
partea preotului din sat.
în interviul pe care l-am făcut, acesta mi-a mărturisit cu deosebită
mândrie că a reușit să-i facă pe oameni să nu se mai plimbe în timpul slujbei..11
Mai precis locul fetelor care mergeau la câmp să adune spice din grâu, în
timpul slujbei religioase pentru a face cununi, este luat de sfăt care cosește cu o
zi înainte un braț de spice, iar soția lui face cununi.12
într-un timp relative scurt (2 ani), s-a renunțat la obiceiul de a se merge
în hotarul satului pentru a se sfinți lanurile din grâu, preotul și enoriașii se
opresc în fața bisericii. Aici există o cruce mare din piatră, care este sfințită cu
această ocazie, iar la finalul slujbei este prinsă o cunună din spice de grâu
împletite. Motivele sunt simple, banale, lipsa culturilor și îmbătrânirea popula
ției au adus la această situație de compromise și comodă pentru toată lumea.
După terminarea slujbei religioase am purtat cu preotul satului o
discuție liberă pe tema acestui obicei, iar în finalul discuției noastre s-a arătat
deosebit de deschis de-a, dona muzeului cununa care tocmai fusese sfințită și
așezată pe crucea din fața bisericii. Singura dorință a preotului era de-a se scrie
frumos despre el în cartea ce urma să fie editată de muzeu.
în cazul acestui sat, obiceiurile de Rusalii sunt golite de conținut,
rămânând doar motiv de etalare la biserică a hainelor noi, așa cum trist era
caracterizată această sărbătoare de către Fărcaș Veronica.13 Persoanele care altă
dată luptau pentru păstrarea tradițiilor în lumea satului, acum manifestă dorința
de-a se plia cât mai bine timpurilor, uită de rolul lor esențial în păstrarea
culturii, grăbind sau chiar ducând la pierderea unor obiceiuri vechi, inventând
altele noi. în cazul acestui sat asistăm la un model de tradiții inventate, de către
biserică, care se adresează membrilor comunității, cât și invitaților de la oraș,
servind în exclusivitate la menținerea memoriei locale.

10 Informatori : Almășan Carmen, 40 ani, Cosma Maria, 61 ani.
Informatori : Fărcaș Ioan 77 ani, Fărcaș Ileana, 70 ani.
12 Informatori : Bonda Teodor 56 ani, Bonda Livia 49 ani.
Informator: Fărcaș Veronica, 92 ani, satul Hășdate.
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The Presence of the Wheat in the Funeral And Requiem Rituals
Abstract

This article was meant to research the wheat presence under all its
aspects (grain, flour, dough) in the funeral and requiem rituals. Through this
research paper, we tried to recuperate the last testimony of a way of life and a
particular pattem of thinking which will become extinct along with its last
survivors. This material also details objectively the impact of the new social
and economical conditions on these rituals.
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IMAGINEA PĂSTORULUI DE OI ÎN MENTALUL COLECTIV
GERMAN ȘI TRANSILVĂNEAN
Ioan Augustin GOIA

Imaginea unei întregi categorii profesionale se conturează în mentalul
colectiv prin însumarea unor stereotipuri a căror rezultantă tinde a fi nu dubita
tivă, ci tranșant pozitivă sau negativă. Intr-un mediu rural impregnat de cultura
orală, având o structură socială moderat-diferențiată și o componentă autarhică
puternică, procesul de geneză a unei asemenea imagini va avea la bază atribu
tele conferite de alteritatea profesională, conotate din perspectivă pragmatică,
simbolică și identitară, pe baza unor date reale și imaginare, conform codului
interpretativ propriu. Comunitatea rurală de acest tip nu va recurge la conotarea
accentuat negativă a unei categorii profesionale și nu va izola social persoana
stereotipizată, câtă vreme aceasta se validează ca piesă utilă angrenajului
economic comunitar. Practica socială impune în asemenea comunități compor
tamente colective și individuale temperate, dictate de complementaritatea
economică intracomunitară, iar personalizarea accentuată, inevitabilă, a relației
individ specializat-beneficiar, ca urmare a unei colaborări de durată, confruntă
cotidian șablonul mentalitar cu realitatea multiformă, umanizând contactele
interpersonale.
Situația este diferită într-un mediu citadin și livresc, depozitar de
informații culturale de proveniențe diferite și creator al altora, de sinteză sau
total noi. Prelucrând informații culturale extrase din surse multiple și uzând de
prestigiul și forța juridică și imagologică a cuvântului scris, formatorii de opinie
dintr-un asemenea mediu dobândesc forța de a induce treptat - în comunitatea
proprie și nu numai - reacții mediate, pozitive sau negative, cu un grad de
ideologizare și standardizare ridicat, care reușesc să influențeze esențial
reacțiile “organice”, condiționate istorico-social, ale indivizilor, generând
stereotipuri noi, bine conturate și durabile.
Existența unor posibilități largi de popularizare a constructelor culturale
citadine în mediul rural (prin statute, legi, relatări individuale, manuale școlare
etc.) a favorizat omogenizarea, pe arii largi, a ansamblului de stereotipuri atașat
unei profesii, pe când absența sau întârzierea contactului cu asemenea
constructe a generat, într-un areal rural amplu, imagini diferite, strâns legate de
specificitățile economico-sociale locale. în timp ce reprezentările livrești ale
unei profesii tind să fie unitare, lipsite de nuanțe și colorate ideologic, chiar
politic, reprezentările țărănești ale aceleiași profesii sunt multiforme, reflectând
conjuncturi social-politice și istorice diverse, constituite local, pe arii mici.
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în literatura etnografică și istorică din România lipsește încă un studiu
imagologic, diacronic, referitor la categoria profesională a păstorilor de oi
(păcurari, ciobani) din acest areal. Există însă, din fericire, un demers de acest
fel întreprins în spațiul german de către Wolfgang Jacobeit, demers finalizat în
lucrarea, devenită clasică, intitulată „Schafhaltung und Schăfer in Zentraleuropa
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts“, Berlin, 1987 („Păstoritul și păstorul în
Europa Centrală până la începutul secolului al XX-lea“).
Lucrarea citată se referă exclusiv la creșterea oilor, deoarece în
comunitățile rurale din spațiul germanic categoria păstorilor de oi (die Schăfer)
se bucura de o atenție direct proporțională cu importanța economică deosebită
pe care creșterea ovinelor o avea aici până la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Atitudinea țăranilor germani îngloba însă atât considerație, acordată în general
păstorilor de oi comunitari (nuanțată malițios, însă), cât și ură, îndreptată
împotriva celor aflați în serviciul latifundiarilor, pe care îi slujeau cu credință, în
dauna țăranilor dependenți, mereu păgubiți (Jacobeit, 1987: 124).
Statutul păcurarului depindea și în satele transilvănene de categoria din
care acesta făcea parte (păcurar de meserie, agricultor-păci/rar, slugă-păcurar,
proprietar de turmă transhumantă) dar, invariabil, era recunoscut de comuni
tățile rurale ca fiind ierarhic superior celui al păstorilor de bovine, porcarii
ocupând locul ultim. Motivul acestei departajări trebuie căutat în specializarea
accentuată a păcurandui în satul românesc, în raport cu celelalte categorii de
păstori, specializare dictată de diversitatea activităților sale (muls, tuns, pază,
tratamente medicale, fertilizare cu staulul mobil) și de dificultățile legate de
vulnerabilitatea deosebită a ovinelor (Goia, 1998: 298-307).
în ciuda rolului important jucat în economia țărănească și în economia
feudală domenială germană (căreia îi facilita acumulări bănești importante și
rapide, prin vânzarea lânii fine și cărnii), păstorii de oi au avut o imagine
preponderent negativă în documentele scrise medievale și în mentalul colectiv
german, situație de natură să îl intrige pe W. Jacobeit. încercând să depisteze
vechimea și originea acuzelor de neonorabilitate (Unehrlichkeit) prezente în
documentele medievale germane referitoare la păstorii de oi, Jacobeit constată
că aceste acuze nu apar în vechiul drept german, ci abia după 1350, la început
sporadic, fiind legate de interzicerea de către bresle a primirii de ucenici
provenind din familii de păstori. Lista profesiilor socotite de breslași insuficient
de onorabile pentru a furniza ucenici cuprindea și hingherii (jupuitorii), țesătorii
de in, bărbierii, morarii, groparii etc. (Jacobeit, 1987: 124).
în secolul al XV-lea, imaginea negativă a păstorilor de oi devenise deja
un loc comun în documentele breslașe din spațiul german, iar calfele antrenate
în călătoriile de studii obligatorii, pe mari distanțe, contribuiau substanțial la
răspândirea ei în diferitele straturi ale societății. Autoritățile au încercat să
contracareze acest deficit de imagine și discriminarea legată de el, considerată
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nejustificată. Edictul de la Augsburg, din anul 1548, hotăra, de exemplu, ca
țesătorii, bărbierii, păstorii de oi, morarii, vameșii, lăutarii, băieșii și urmașii lor
să poată intra în bresle, dacă au un comportament onorabil (Jacobeit, 1987:
125-126). Desele procese ulterioare intentate de păstorii de oi breslelor demons
trează că edictul nu era respectat de către acestea. Dimpotrivă, tendința de a
îngrădi pătrunderea în bresle a descendenților păstorilor de oi se agravează în
secolele XVII-XVIII, pe măsură ce breslele își limitează artificial numărul de
membri, pentru a rezista crizei care se profila, în urma industrializării incipien
te. Nu numai familiile păstorilor de oi erau socotite acum de bresle ca fiind
neonorabile, ci și persoanele care se căsătoreau cu descendenți ai acestora, sau
chiar cele care fuseseră doar nășite de ei (Jacobeit, 1987: 126).
Stigmatul aplicat de bresle a influențat puternic comunitățile germane.
Astfel, în anul 1604, pe domeniul Pegau, un păstor de oi decedat a fost îngropat
după două zile, la fața locului, de către judecător și asesori, pentru că sătenii nu
s-au simțit datori să se implice (Jacobeit, 1987:128).
Peste mai mult de un secol, în anul 1723, la porțile Hamburgului a fost
răpit de către recrutori prusaci un păstor de oi cu o statură deosebit de înaltă. A
reușit să fugă, iar orașul Hamburg l-a amendat pe ofițer, spre indignarea
prietenilor săi, care considerau că păstorul ar fi trebuit să se bucure de șansa de
a schimba “.. .o haină mizerabilă și neonorabilă de păstor de oi” cu o uniformă
de soldat (Jacobeit, 1987: 128).
în anul 1784, în plin iluminism, un copil al unei prostituate, decedat la
vârsta de trei săptămâni, nu a fost însoțit la groapă de sătenii din localitatea
Wunsiedel, nici măcar de frații săi, motivul nefiind profesia mamei sale, ci
faptul că aceasta avusese primul contact sexual cu fiul unui păstor de oi și
devenise, în consecință, pentru întotdeauna, neonorabilă (Jacobeit, 1987:128).
Reprezentanții breslelor și ai cercurilor conducătoare conservatoare
criticau deschis măsurile iluministe întreprinse în favoarea profesiilor conside
rate neonorabile, detectând în ele germenii dispariției ierarhiei sociale stricte și
a monopolului profesional breslaș. Edictele iluministe date în favoarea
păstorilor de oi aveau însă, pe lângă motivația ideologică, și una pregnant
economică, pentru că la sfârșitul secolului al XVII-lea numărul păstorilor de oi
scăzuse în Germania atât de mult, din cauza stigmatului social care le fusese
aplicat lor și urmașilor, încât în momentul introducerii aici a rasei merinos, a
cărei lână fină asigura profituri imense, nu exista în spațiul german suficientă
forță de muncă calificată în acest domeniu (Jacobeit, 1987: 129). Este
momentul în care autoritățile statului încurajează organizarea păstorilor de oi în
bresle proprii, încercând să înlăture astfel stigmatul neonorabilității acestei
profesii (Jacobeit, 1987: 130).
Căutând originea stereotipului negativ aplicat păstorului de oi german,
Jacobeit citează și ipoteza conform căreia Reforma a contribuit și ea, pun
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răspândirea în mase a Bibliei, la modelarea prejudecăților privitoare la păstorii
de oi, deoarece aceasta proclamă impuritatea persoanelor care vin în atingere cu
hoituri, ceea ce, în cazul acestei profesii, se întâmpla frecvent (Jacobeit, 1987:
131).Conform altor cercetători, dreptul roman și canonic predat în primele
universități germane ar fi avut un rol în statuarea neonorabilității anumitor
profesii (Jacobeit, 1987: 130).în dreptul roman, jupuitorii erau considerați, de
exemplu, persoane neonorabile, iar faptul că jupuirea oilor moarte intra în
sarcina păstorilor le-ar fi atras acestora stigmatul de neonorabilitate (Jacobeit,
1987: 142).
Imaginea păstorului de oi din spațiul german nu a fost marcată însă doar
de conotații negative de ordin religios, juridic sau economic, ci și de stereotipuri
negative generate de specificul meseriei, stereotipuri detectabile atât în relată
rile scrise, critice, din mediul cult (fiziocrați, în special), cât și în tradiția orală
rurală (proverbe, anecdote).
Fiziocratul german Franciscus Philippus Florinus rezuma în scris, în
anul 1702, motivele pentru care, din punctul lui de vedere, orice păstor de oi
trezea, din start, suspiciuni: „Un păstor de oi bun, harnic, vigilent și credincios
este mai ușor de descris decât de găsit. Și nu e de mirare, pentru că acești
oameni sunt în cea mai mare parte singuri, sub cerul liber, în tufișuri și păduri,
fără martori sau supraveghetori, nepăsători, mișunând când aici, când acolo,
fiind antrenați din tinerețe în tot felul de năzbâtii” (Jacobeit, 1987: 132).
Identificăm aici câteva din stereotipurile negative curente aplicate în spațiul
german păstorului de oi: a) nestatornicia (păstorul de oi este permanent în
mișcare); b) ipotetica predispoziție spre infracțiune, dată fiind lipsa controlului
comunitar; c) presupusa inconsistență a muncii depuse (nu lucrează din greu, ci
doar „mișună” de ici-colo).
a) Conform lui W. Jacobeit, așa-zisa nestatornicie atribuită păstorului
de oi din spațiul german, explicată, în special în mediul cult, prin „instinctul
nomad tipic pastoral”, se dovedește a fi, în urma analizei documentelor de
epocă, tocmai o urmare a statutului social aparte, neonorabil, rezervat acestuia.
Se constată că tocmai satele erau cele care limitau dreptul de ședere a păstorului
la un număr de ani (maximum patru în Franconia), pentru a nu fi obligate să îi
acorde dreptul de a fi integrat în comunitate, caz în care ar fi trebuit să îl
întrețină la bătrânețe. Chiar în cazul unui păstor cu calități profesionale și
morale deosebite se prefera în Franconia trimiterea lui, după expirarea
contractului, în localitatea de baștină, pentru șase săptămâni, și reangajarea sa
ulterioară. Prin această manevră, păstorul nu obținea continuitatea care i-ar fi
dat dreptul să devină membru cu drepturi depline al comunității sătești și nu se
crea un precedent, considerat periculos de către săteni (Jacobeit, 1987: 137).
Avem, evident, un cerc vicios: păstorul de oi era obligat să-și schimbe locul de
muncă, din cauza statutului său „neonorabil”, iar neonorabilitatea sa sporea din
pricina mobilității sale, care i se reproșa.
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b) Atât izvoarele scrise germane, premoderne și modeme, cât și tradiția
orală rurală germană atribuie păstorului de oi o incorectitudine funciară, acest
stereotip negativ întemeindu-se atât pe delicte individuale reale, specifice, cât și
pe suspiciunea comunitară și individuală generată de imposibilitatea controlării
activității cotidiene a păstorului de către beneficiari. Lista de acuze era lungă:
- păstorii sacrificau în folos propriu oi ale proprietarilor care îi angajau,
pretinzând că au fost răpite de animalele de pradă;
- omorau batali grași, prin împungere cu un ac lung în ceafă, îi declarau
morii din cauza unei boli necunoscute și le consumau carnea;
- ascundeau oi proprii în turmă, în adăposturi cu pereți dubli,
exploatând în interes propriu pășunea comunității sau a latifundiarului;
- mulgeau în folos propriu oi ce nu le aparțineau;
- tăiau din lâna fină a oilor, ascunzând furtul prin umflarea lânii rămase,
cu piepteni speciali;
- foloseau cântare falsificate pentru cântărirea lânii;
- furau din sarea oilor;
- treceau cu turma peste fânețele și terenurile cultivate (Jacobeit, 1987:
132-134).
Menționarea unor asemenea delicte în documentele diferitelor procese
demonstrează existența lor reală. W. Jacobeit observă însă că mare parte din
acuzele de mai sus erau valabile doar pentru anumite categorii de păstori de oi,
în special pentru cei care erau angajații marilor proprietari funciari și pentru cei
care aveau oi proprii în turmă, mai puțin pentru cei aflați în slujba comunităților
sătești. în plus, doar o mică parte a păstorilor se făceau vinovați de asemenea
abateri. Stigmatizarea întregii branșe a păstorilor din cauza unui număr de
delincvenți se înscrie însă în logica stereotipului negativ, ilustrat de proverbe
germane cum ar fi: „Cine a fost zece ani păstor la oi e bun de spânzurat” sau
„Morarii și păstorii de oi nu mai ajung după șapte ani în rai” sau „Nouăzecișinouă de păstori de oi fac o sută de ticăloși” (Jacobeit, 1987: 135).
c) Referitor la presupusa lene ce ar caracteriza, în general, păstorul de
oi, circulau în mediul rural german glume ce ironizau încetineala cu care acesta
se mișca și faptul că se așeza pe pajiște în cursul pășunatului, fapt asociat cu
somnul, deci cu lenea.
într-o glumă din Westfalia, ținutul Paderbom, un țăran își întreabă
păstorul de oi aflat cu turma pe pășune: „Jossef, de ce nu te așezi ?”. Răspunsul
acestuia îi ilustrează lenea: „Păi, după aceea trebuie să mă ridic iar”. O altă
glumă, cu semnificație similară, a fost culeasă în ținutul Kranichfeld: la
întrebarea care păstor de oi este mai harnic, cel așezat sau cel care rămâne în
picioare, răspunsul corect îl indică pe cel așezat (Jacobeit, 1987: 138), pentru că
el va trebui să depună efortul de a se ridica, efort pe care cel rămas în picioare
nu trebuie să îl facă.
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Asocierea poziției șezând cu lipsa de vigilență a determinat apariția
unor reglementări care o interziceau. Una dintre ele, datând din anul 1722,
prevedea concedierea imediată a păstorului de oi surprins pe pășune șezând
(Jacobeit, 1987: 138).
Evidențiind specificul tehnic al păstoritului ovinelor, care pretinde
conducerea domoală a turmei, cu opriri temporare, pentru odihnă, Jacobeit
combate stereotipul păstorului leneș, validat necritic de către un autor german
de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care considera că „...în întreaga Germanie
păzitul animalelor a fost considerat multă vreme cea mai disprețuită muncă,
tocmai pentru că era desfășurată pe jumătate în mers pasiv și piroteală”
(Jacobeit, 1987: 139). Jacobeit ilustrează însă respectiva tehnică de pășunare
lentă a oilor printr-un proverb păstoresc german versificat („Liniștea și odihna
oilor înseamnă jumătate din hrană”), proverb care corespunde întru totul
realității. El citează, în acest sens, și următoarea autocaracterizare pastorală:
„...vara păstorul trebuie să fie “leneș”, să poarte animalele liniștit și domol;
iama, dimpotrivă, păstorul are de lucru mai mult decât doi zileri, atunci nu mai
este păstorul de oi leneș...” (Jacobeit, 1987: 139).
Acest citat evidențiază și una dintre cauzele posibile ale prejudecății
țărănești germane referitoare la cuantumul efortului fizic depus de păstorii de
oi, care erau angajați, în acest spațiu, și pe timpul iernii: în timp ce agricultorii
munceau intens vara și relaxat iama, păstorii de oi munceau relaxat vara (oile
nu erau mulse aici, pentru a nu dăuna lânii fine) și intens iama, nesincronizarea
favorizând reacțiile negative simplificatoare.
Comparând situația păstorului de oi german cu cea a păcurarului român
transilvănean, observăm diferențe semnificative. Păstorul de oi avea, în satele
germane, statutul juridic de persoană extracomunitară, fără acces la proprietate
funciară, locuind pe perioada angajării într-o casă pusă la dispoziție de
comunitate, pe când în satele românești transilvănene anterioare colectivizării,
păcurarul era, cu rare excepții, membm al comunității în care activa, proprietar
de pământ și de casă. în consecință, păstorul de oi întruchipa în satul german
atât străinul, cât și alteritatea profesională (opoziția agricultor-păstor), în timp
ce în satele românești păcurarul era considerat ca aparținând comunității sătești
și reprezenta doar alteritatea profesională, dar și asta în mod parțial, doar în
cazul păcurarilor de meserie. Existau însă în Transilvania antebelică, alături de
aceștia, încă trei categorii de păcurari:
a) categoria agricultorilor-pdcwrarz'. incluzând țăranii care practicau
păstoritul doar periodic, pentru a-și asigura fertilizarea pământului propriu cu
staulul mobil al turmei de oi comunitare;
b) categoria păcurarilor temporari, proveniți din rândul adolescenților
sau al tinerilor necăsătoriți, din familii de agricultori, pentru care câteva sezoane
petrecute la oi echivalau cu un stagiu de maturizare masculină, înainte de
plecarea în armată;
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c) categoria păcurarilor proprietari de turme transhumante, provenind
din sate cu un profil ocupațional pastoral, în care dețineau o poziție socialeconomică de prestigiu.
în zonele agricole transilvănene în care înainte de colectivizare au fost
identificați agricultorii-păci/rarz (Lăpuș, Meseș, Pădureni etc.), imaginea
păstorului de oi era preponderent pozitivă, deoarece ipostaza pastorală repre
zenta pentru agricultorii din comunitate o alternativă economică râvnită,
accesibilă tuturor celor care dețineau pământ la nivelul mediei sătești sau peste
această medie. în plus, această ipostază era temporară, reversibilă. Experiența
pastorală personală atenua prejudecățile antipastorale, grație înțelegerii
specificului muncii păcurarului și participării afective inevitabile a indivizilor
implicați, chiar temporar, în procesul pastoral. Apartenența la comunitate inhiba
considerabil deviațiile comportamentale ale unor asemenea păcurari, cu atât
mai mult cu cât proprietarii de oi erau, în asemenea zone, zilnic la stână, pentru
a-și ridica laptele cuvenit, și puteau exercita un control mai consistent, renun
țând la colaborarea ulterioară cu păcurarul, în caz de conflict. Pe de altă parte,
accesul general al comunității la setul de cunoștințe pastorale cu grad ridicat de
specificitate micșora posibilitățile păcurarului de a manipula proprietarii de oi,
inventând scuze pentru propriile-i greșeli și abateri.
în Lăpuș, atât în satele cu păstorit local, cât și în satele cu păstorit
pendulator, prezența la stână a flăcăilor din familiile agricole, câteva sezoane,
înainte de plecarea în armată, era o dovadă de normalitate, iar această
experiență, împărtășită de un număr considerabil de tineri din fiecare generație,
crea o ambianță afectivă ce favoriza o conotare pozitivă, în cadrul comunității
sătești, a activității pastorale.
în asemenea sate cu păstorit local-agricol doar poziția socială a
păcurarului de meserie, cu statut de angajat plătit, era conotată cu anumite rezer
ve, deoarece, deși era membru al comunității, provenea de obicei din pătura
săracă, fapt ce-i afecta prestigiul personal. Remarcăm însă atitudinea generalprevenitoare a proprietarilor de oi față de păcurarul de meserie, atitudine
generată de posibilitatea acestuia de a influența selectiv randamentul oilor, în
mod pozitiv (prin comportament corect) sau negativ (prin pășunare în mod
deliberat insuficientă, tocmai în perioada corespunzând prezenței la stână a unui
anumit asociat, prin muls incomplet sau în beneficiu propriu, prin măsurare
măsluită a laptelui cuvenit), în funcție de simpatia sau antipatia nutrită față de
asociatul care venea după lapte. Era evident, pe de altă parte, respectul real
acordat de săteni păcurarilor care se remarcau printr-un profesionalism deosebit,
caz în care proveniența socială modestă a acestora era trecută în plan secund.
Contrastul dintre imaginea preponderent negativă a păstorului de oi în
satul german și imaginea preponderent pozitivă a omologului său în satul
românesc transilvănean își are o explicație, credem, și în faptul că în
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Transilvania exploatarea laptelui oilor - activitate dificilă și specifică complica considerabil activitatea păcurarului, în timp ce în Germania, unde oile
merinos nu erau mulse, pentru a se spori calitatea lânii, activitatea păstorului de
oi se simplificase considerabil, începând din secolul al XVIII-lea. In plus,
credințele românești legate de necesitatea păstrării purității laptelui de oaie
sporeau responsabilitatea păcurarului și, implicit, prestigiul său. Departe de a fi
tratat ca persoană neonorabilă, impură, ca în spațiul german, păcurarul
transilvănean era recunoscut de comunitate drept garant al purității incintei
pastorale și laptelui, cu dreptul de a impune interdicții, în acest domeniu,
anumitor membri ai comunității.
O imagine preponderent pozitivă avea păcurarul și în anumite zone
rurale românești din Transilvania în care era practicat păstoritul montanpendulator. In Năsăud, apartenența la branșă, obținută printr-o profesionalizare
de durată, constituia chiar motiv de mândrie anterior perioadei interbelice
(Morariu,1937: 181-182). Dificultățile suplimentare ale păstoritului montan
sporeau prestigiul profesional al acestor păcurari, iar izolarea lor în munte îi
ferea de conflictele cu agricultorii, dificil de evitat în cadrul păstoritului
desfășurat doar în hotarul satului.
Atât în satele cu păstorit local, cât și în cele cu păstorit montanpendulator, acuzațiile de lene sau necinste erau adresate doar indivizilor,
prestigiul branșei nefiind afectat.
De notat faptul că în deceniul patru al secolului al XX-lea prestigiul
păcurarilor în cadrul comunităților rurale scăzuse deja în Năsăud, din cauza
recrutării acestora preponderent din rândul familiilor lipsite de suficiente
mijloace de trai (Morariu, 1937: 183), iar în satele transilvănene supuse ulterior
colectivizării și industrializării această profesie a devenit treptat apanajul
marginalilor comunitari, majoritatea sătenilor capabili, tineri sau de vârstă
medie, devenind navetiști sau muncitori industriali citadini. Prestigiul social al
păstorului de oi a scăzut deci proporțional cu deteriorarea situației sale
economice în raport cu alți consăteni și cu scăderea aportului economic al
creșterii oilor în bugetul familial rural.
O situație aparte constatăm - anterior cooperativizării socialiste - în
relația comunităților sătești cu păstorii transhumanți din satele sud-transilvănene, deoarece în deplasările lor seculare, continui și ample, de la munte spre
Dunăre și invers, iar mai recent spre câmpiile vest-transilvănene, aceștia erau
receptați de către săteni ca extracomunitari dispuși oricând să profite de surse
de furaje care nu le aparțineau. Conflictul latent între agricultori și păstorii de oi
devenea acut în acest caz, afectând nu numai imaginea păstorului transhumant,
ci, prin ricoșeu, și pe cea a păstorului de oi în general. Mobilitatea extremă a
păstorilor transhumanți și relativul lor anonimat neliniștea comunitățile agrico
le, minimalismul modului lor de viață le trezea vagi complexe de superioritate,
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

218

loan Augustin Goia

iar - pe de altă parte - conștientizarea de către ele a stării economice
înfloritoare a acestei categorii de păstori întreținea un sentiment general de
invidie și frustrare. Această ultimă tendință s-a transformat în admirație
invidioasă în deceniile opt-nouă ale secolului al XX-lea, când tulpinile de
porumb nerecoltate pe vastele tarlale cooperativizate și resturile vegetale de pe
câmpurile de varză, la fel de întinse și neglijent recoltate, au asigurat
păstoritului transhumant - prin înlesnirea iemării sub cerul liber - o adevărată
epocă de aur, marcată de legenda oierului sibian care ar fi solicitat conducerii
socialiste a țării aprobarea cumpărării unui elicopter personal, într-o vreme în
care achiziționarea de către un țăran a unui banal tractor reprezenta un tabu
ideologic. Furnizând economiei socialiste birocratizate și politizate - într-o
perioadă de criză alimentară - mari cantități de came și produse lactate,
conform unor contracte ferme, la prețuri scăzute, proprietarii de turme au
alcătuit una dintre puținele categorii de întreprinzători privați de succes tolerate
în România socialistă.
Observăm deci că, în funcție de conjunctura social-economică zonală,
identificăm în mediul rural românesc transilvănean imagini ale păstorului de oi
diferit conotate, bazate fie pe atitudinea prevenitoare, interesată, fie pe o reală
considerație și empatie, fie pe o ostilitate generată de frustrare.
Deși nu dispunem încă de un studiu sistematic referitor la imaginea
păstorului de oi în mediul citadin transilvănean, avem indicii disparate că în
acest strat cultural imaginea păstorului de oi local era relativ unitară și
preponderent negativă, regăsindu-se aici stereotipurile negative din mediul
german central-european: păstorul de oi este leneș, murdar, hoț, cu instinct
nomad etc. Asemănarea este izbitoare și ne întrebăm în ce proporție această
imagine este datorată contactelor orășenilor transilvăneni cu mediul cultural
citadin central-european, în ce proporție este tributară valorilor general-citadine
împărtășite în ambele spații culturale (igienă personală și comunitară, asumarea
reglementărilor juridice rigide, cultul duratei și stabilității) și în ce măsură este
influențată de contactul direct cu realitatea pastorală transilvăneană (în special
cu cea a păstorilor transhumanți). înclinăm să credem că trebuie luați în calcul
mai mulți factori care, interacționând, au generat un construct cultural bazat pe
generalizare excesivă, tipică gândirii în stereotipuri.
Este interesant de observat faptul că în mediul livresc transilvănean
întâlnim, alături de stereotipurile negative menționate, și stereotipuri excesiv
pozitive la adresa păstorului de oi, stereotipuri de sorginte romantică, constructe
culturale întemeiate pe conceptul „bunului sălbatic”.
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Das traditionelle Schăfersbild in dér deutschen und rumănischtransylvanischen Anschaungsweise
Zusammenfassung
Der Autor vergleicht das traditionelle deutschen Schăfersbild (wie es
von W. Jacobeit geschildert wurde) mit dem rumănisch-transyilvanischen
Schăfersbild und hebt die Áhnlichkeiten und Unterschiede hervor.
Wăhrend das Schăfersbild in Deutschland nach 14. Jh., sowohl in dem
stadtischen Milieu als auch in dem Bauemmilieu vorwiegend negativ
stereotypisiert wurde, wurde das Schăfersbild in dem rumănischen
bauemlichen Milieu aus Transylvanien nuanciert und vorwiegend positiv
gestaltet.
In den beiden Kulturrăumen war der Berufsschăfer, fur die Bauem, „der
professionelle Anderen“, aber in den deutschen Dörfem blieb der Schăfer ein
Fremder, der gewöhnlicherweise kein eigenes Haus und kein Bódén besitzen
könnte, wăhrend in den rumănischen Dörfer aus Transylvanien der Schăfer
(păcurar) ein Mitglied der Dorfgemeinschaft, mit eigenem Haus und eigenem
Boden, war.Wenn er ein Berufsschăfer war, stammte er aus der ărmeren
Bauemschicht und sein Sozialstatus war niedriger, aber die Dorfgenossen
waren ihm zuvorkommend und sogar respektvoll, wenn er professionell
besonders gut war.In den rumănischen Dörfem mit lokal-landwirtschaftlichen
Schafzucht betreibten diesen Beruf, gelegentlich, auch Mittelbauer und sogar
reiche Bauem, die die gemeinschaftiliche Schafherde hütteten, um ihre Felder
den ganzen Jahr zu düngen. Es gab auch einige rumănische Gebiete aus
Transylvanien, wo fur die Burschen ein Stolz und ein Beweiss der
Mănnlichkeit war, einige Jahre, vor Militărdienst, als Schăfer ins Gebirge tătig
zu sein. Nur die transhumanten Schafhirten aus südtransylvanischen Dörfer
waren negativ stereotypisiert, weil sie im Frühling und im Herbst ganz
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Transylvanien jahrhundertelang überquerten und gewisse Schaden den Bauem
verursachten.
Der Autor bemerkt, dass das transylvanische Schăfersbild nur in dem
Milieu der Oberschicht und der Stadten (die bis Industrialisierung massenweise
nicht rumănisch waren) ebenso einseitig negativ stereotypisiert als in
Deutschland wurde.
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FOLCLORISM ȘI AUTOREPREZENTARE.
STUDIU DE CAZ: SATUL HĂȘDATE, JUDEȚUL CLUJ
Eleonóra SAVA
Studiul de față își propune să interogheze două perspective asupra
folclorismului: una teoretică, obiectivă, oferită de bibliografia de specialitate, și
alta subiectivă, evidențiată prin interviuri semi structurate, realizate în satul
Hășdate, județul Cluj, pe parcursul unei cercetări de teren din anul 2008.1
Din punct de vedere teoretic, fenomenul cercetat e o formă de recons
trucție artificioasă a moștenirii culturale, o modalitate de ideologizare, de mani
pulare, rescriere și comercializare a folclorului în timpul regimului comunist.
Hans Moser (1962: 178-179, apud Cuisenier 2005: 91) definește
folclorismul ca transpunere a tradiției populare originale prin unul dintre
următoarele trei mijloace:
a.
reproducerea actelor prescrise prin cutumă în afara contextului local
originar;
b.
imitarea motivelor proprii culturii populare și încorporarea lor prin joc
sau modă în cultura altei clase sociale12;
c.
crearea tuturor elementelor unui folclor în afara oricărei tradiții
cunoscute.3
Extinzând analiza, Konrad Kőstlin consideră folclorismul ca o formă de
terapie salvatoare. Ne revalorizăm și ne glorificăm viața prezentă prin referirea
la un trecut mai bun. Pentru aceasta, selectăm anumite trăsături ale vieții
trecute, le introducem în cea prezentă și le reutilizăm în folosul nostru
(Cuisenier, 2005: 92). Sunt mecanisme asemănătoare inventării unor patrimonii
culturale populare, care participă la construirea de identități naționale.
Manipularea tradițiilor populare în scopuri politice nu e o invenție a
1 Cercetarea s-a desfășurat în cadrul proiectului Sate contemporane din Románia - deschideri spre
Europa. Aplicație zonală: județul Cluj, proiect propus de Muzeul Etnografic al Transilvaniei din
Cluj și finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor, prin Administrația Fondului Cultural Național.
2 încă din secolul al XVII-lea, în Bavaria, aristocrația juca la „nunțile țărănești”. însuși prințulelector Max de Bavaria încuraja muzica populară, iar în călătorii purta întotdeauna „costumul
național” (Moser, 1962: 180, apud Cuisenier, 2005:92).
3 Moser citează cazul unui obicei practicat de Avent: „saltul” sau „dansul măștilor”, care a fost
inventat într-un sat din Bavaria. Așa-zisul „cântec de secol XII”, executat cu această ocazie,
datează de prin 1930. Cât despre dansul participanților și salturile lor în cerc pentru a face să le
sune zurgălăii, acestea sunt date drept un străvechi „rit solar”. Măștile din lemn pe care le poartă
provin dintr-un mic magazin de obiecte vechi din München și reprezintă curatul produs al modei
unor asemenea „antichități” (Moser, 1962:177-209, apud Cuisenier, 2005:92).
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comunismului. Chiar din momentul „descoperirii” folclorului, în secolul al
XIX-lea, acesta a fost învestit cu un conținut ideologic4. „După al doilea război
mondial, o dată cu preluarea puterii de către comuniști în Estul Europei (1946—
49), în abordarea tradițiilor populare s-a impus un model sovietic. Agenții
puterii au dus o luptă ideologică împotriva a ceea ce numeau, «vechiul naționa
lism» și «cultura burgheză». Trebuia creată o «cultură de masă cu conținut
socialist», lăsându-i totuși acesteia o anumită culoare națională. Pentru aceasta,
trebuia mobilizată tradiția populară, de fapt vechea cultură țărănească. Dar nu
se puteau reține toate trăsăturile acestei culturi, întrucât concomitent se încerca
eradicarea bazelor ei; prin colectivizarea pământurilor, prin crearea de combi
nate agro-industriale, iar în România chiar prin tentativa de a «sistematiza»
teritoriul. Din tradiția populară nu erau reținute decât aspectele care o făceau
atractivă, trăsăturile care erau ușor de apreciat de orice public și capabile să-i
distreze pe membrii unei societăți în curs de urbanizare și de industrializare,
dintre care mulți rămăseseră aproape de originea lor țărănească. Interpretarea
cântecelor și dansurilor populare a devenit o distracție consacrată, un spectacol
oferit în mod regulat în cadrul oricărui miting politic” (Cuisenier, 2005: 94-95).
începând din 1952, în Ungaria se puteau număra peste 3.000 de grupuri de
dansuri organizate în uzine și birouri; o adevărată meserie se lansa: cea de
profesionist al tradiției populare transformate în spectacol (Hofer, 1991: 150).
Puterea nu se mărginea la manipularea tradițiilor populare prin folclorism, ci,
mai mult, se străduia să creeze unele noi, construind din temelii un întreg sistem
ceremonial, „sistemul socialist de ceremonii și sărbători”.5 O dată cu căderea
regimului comunist, aceste tradiții nou create și-au pierdut susținerea de care
avuseseră parte înainte.
în România, introducerea acestui sistem de sărbători se leagă de numele
lui Nicolae Ceaușescu. în 6 octombrie! 976, el lansează proiectul „Cântarea
României”. Ocazionat de împlinirea a 100 de ani de la proclamarea Indepen
denței țării, festivalul e menit „să marcheze realizarea unei cotituri în activitatea
4 „Ivirea noțiunii de popor [...] servește ca miză ideologică atât tendințelor paseiste prin intermediul
unei revalorizări romantice a trecutului [...] și servește în egală măsură și drept miză tendințelor
celor mai progresiste, care văd în acest «popor» simbolul Revoluției franceze răspândite în Europa
de războaiele napoleoniene” (Mesnil, 1997:22-23).
5 în acest sens, Jean Cuisenier oferă următorul exemplu din Bulgaria: ,Jn 1978, Consiliul de Stat
din Bulgaria publica «Directive generale pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de
sărbători și ceremonii, ale Republicii Populare Bulgare». Scopul era diminuarea influenței
exercitate de religie și întărirea sentimentului patriotic, iar mijloacele constau în încorporarea
anumitor elemente de limbaj simbolic, provenite din tradiția populară, răspuns dat nevoii de forme
ceremoniale potrivite pentru a exprima sentimente și emoții. Aceste ceremonii s-au difuzat rapid și
au manifestat capacitatea de a elimina ritualurile tradiționale, deși nu au fost decât parțial acceptate
de către populație, care, neputând să li se sustragă în mod deschis, le-a marginalizat, dezvoltând

aspectul familial al sărbătorii, în afara controlului oricărei autorități” (Cuisenier, 2005:97).
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culturală, politică și educativă de masă” și are în vedere „să antreneze milioane
și milioane de oameni, căpătând caracterul unei puternice mișcări de masă. Nu
trebuie să existe comună, școală, instituție, întreprindere fără formații artisticeculturale, fără cercuri de creație în diferite domenii de activitate” (Ceaușescu,
1977:504).
„Structurat pe etapă de masă, județeană, interjudețeană (regională) și
națională, încheindu-se cu o gală a laureaților la București, festivalul avea
secțiuni separate pentru amatori și profesioniști, în schimb, domeniile și speciile
erau, cu mici excepții, comune. La Creație artistică există genurile: concurs de
poezie, de proză, de dramaturgie, de muzică, de coregrafie, de artă plastică, de
film, iar la Interpretare: concurs de teatru, de muzică corală, revoluționară și
patriotică, de muzică de cameră, de muzică ușoară, de muzică populară, de
operă și operetă, de recitaluri de poezie și de balet” (Cordoș, 2008: 4).
încă din 1976, anul lansării festivalului, în satul cercetat, Hășdate,
comuna Săvădisla, județul Cluj, s-a constituit un grup vocal, care a cântat până
în decembrie 1989, în cadrul oferit de „Cântarea României”.
Membrele grupului se raportează intens subiectiv la această experiență.
Participarea la festival semnifică pentru ele, întâi de toate, implicare emoțională
maximă: Erau niște emoții ca la copii - când au examene. Exact așa emoții. Și
când ne ducém în Cluj la concurs, ajungem la județ, pe o scenă de aia mare,
parcă ne pierdem!
Memoria interlocutoarelor valorizează relația artiști-spectatori: Intram
cântând... Săfâce o tăcere... ca mormântu. Și numa ropote de aplauză după ce
trecém, vo două-tri formații nu să mai auzău, numa aplauzele după noi!.
Reacția admirativă a publicului întărește convingerea informatoarelor cu privire
la originalitatea și frumusețea melodiilor: Da așa am avut niște cântece! Nu zic
de laudă. Vechi și foarte frumoase!*
în privința repertoriului, părerile sunt unitare, afirmând că toate
cântecele interpretate erau din sat: Tăte-o fost băștinașe!678910
11
Pentru a le demonstra
valoarea, ele recurg la argumentul vechimii. Da, erau cântece vechi! Erau
doine pe care numai o bătrână le știa cânta. Da bătrâna aia știa și să cânte
frumos! O fost și-n grupu vocal bătrâna aia, Bonda Raveca!0 Ioi, cum cânta
aceia, de zici că mure lupul [...]n
Motivațiile participării la „Cântarea României” sunt multiple:

6 L. B., 59 ani
7 L. B., 59 ani
8 L. B., 59 ani
9 L. B., 59 ani
10 L. B., 59 ani
11P. B., 34 ani
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1. păstrarea și promovarea tradiției: Era o luptă ca și acuma. Să se
promoveze cântecele vechi! Exact așa cum acum luptă să se păstreze, și-atunci
era o luptă să să păstreze cântecele vechi și... săfie dusă tradiția mai departe 12.
2. sporirea prestigiului comunității locale și a individului: Comuna era
mândră! Și-atunci comuna să lupta cu noi, să ne ducem! Comuna ne puné la
cale, să lupta cu noi să ne ducem la repetiții, ne dúcé gratuit. Suporta
cheltuielile să ne ducem, că era mândră dacă să câștiga un concurs de comuna
Săvădisla, era foarte mândră. [...] Primăria era mândră că are un grup care o
câștigat [...] și satu putea să fie mândru. Apăi... ăștia care să ocupau ce
noi...încă! învățătorii erau mândri: că la școală ne adunam, ne instruiéu,
föcéu exerciții cu noi...13
3. un moment de respiro, o eliberare de îndatoririle zilnice, ocazie de a
evada din monotonia cotidiană și de a vizita locuri noi: Doamne iartă-l și-l
hodinește, acolo unde-i! Că de nu era el, nu vedeam țara asta în veci! Că nu
mă-nduram să las lucru, să merg, da așa m-am dus! 1415
Io lăsam grijile tăte
acasă... și merém! Íncuiém grijile după ușă'fi
4. o distracție: Era și un prilej de-a ne distra! Da bineîntețes!16
5. un mod de relaționare socială: în cadrul grupului, femeile legau
prietenii strânse.
6. o formă de inițiere a fetelor: câteva mame își aduceau fiicele în
grup. Pentru tinere, participarea la concurs era mai curând o modalitate de
inițiere în tradiție (învățau cântece vechi, purtau hainele bunicii) decât o șansă
de a ieși din sat, unele fiind deja eleve în Cluj. L. B. le-a luat pe fetele ei, deși
una dintre ele nu cânta foarte bine: Dana nupré cânta. Da totuși... în grup... [se,
subînțelege: se integra]. Da aia mică, Steliana, are-o voce foarte frumoasă! [...]
Erau eleve! [...] Dana era în clasa a noua la profesională și Steliana era-ntr-a
șeptea. Știu că Dana era în Cluj la școală [...]. Ș-apăi ea era mai subțârică șapăi o-mbrăcam cu pieptaru ăsta, care-i acuma la Mădălina și cu hainile
estea. Așa mi-era de dragă! Așa îmbla în oraș, îmbrăcată.
Participarea la festival contribuie la o poziționare aparte a membrelor
grupului vocal în cadrul colectivității, nu lipsită de tensiuni: Știți dvs. cum îi?
Că doară le era ciudă. Că zăcea că atuncea era autoimpunere. [...] Aia era
contribuția satului: fiecare familie da bani pântru contribuția satului. Ș-apoi
strâga muierile după noi că mâncăm banii ahia. [...] Adică-i cheltuiam cu
autocaru, cu cazare, cu masă, cu alte hele. Oamenii așe strâga. Că să știți că la
altile le era foarte ciudă! [...] Da de unde! Că doară da Primăria! Da știți dvs.
12 L. B, 59 ani
13 L. B, 59 ani
14 M. B., 63 ani
15 L. B, 59 ani
16 L. B., 59 ani
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concepțiile oamenilor cum îs! îs diferite! [...] Știți dvs. la sat cum îi. Nu-i ca la
oraș. Și la oraș este, dar nu așa. Și la oraș, într-un bloc, sunt mai multe păreri.
Tăt așa-i și aici, numa că aici se cunosc tăți și mai iute se vorovește cala oraș. 17
Interlocutoarele nu percep componenta ideologică a manifestării, nici
participarea lor ca o formă de manipulare/falsificare a tradiției:
E: Trebuia să fii membru de partid ca să participi? Ați fost membră de
partid?
M: Nu, eu n-am fost niciodată.18
E: Ați simțit participarea la festival ca fiind legată de comuniști?
L: Nu, nu, nu! Nici vorbă!1920
Totuși, în dinamica repertoriului se pot decupa două perioade: dacă la
început, toate cântecele erau autentice, într-o fază ulterioară, grupul performa și
producții compuse sub comandă ideologică.
M.: Erau și de-alea „patriotice ”! Erau și de-alea, că nu ne lăsau fără.
Că „rodu-i bogat”, că... foarte multe era de-alea. La început am cântat
20
„Elorea curunii” și... doina: „Boii mei când aud doina”.
E. S.: Dar cântecele „patriotice” când le-ați cântat?
M: După aia! Mai târziu, știți? [...] Alea patriotice? Alea domnu D.
[muzicolog din Cluj] făce versurile și numa le punea pe melodie și noi le
cântam. Că dacă nu, nu ne lăsa lafestival. 21
Repertoriul - inițial autentic, apoi cu piese „ajustate” din mers, conform
ideologiei vremii - era interpretat nu în maniera tradițional-folclorică, ci în
aceea impusă de instructor(i), de cerințele scenei și ale spectacolului:
Domnul D. [muzicolog din Cluj] numai că ne-o instruit! Ne-o instruit
cum să ne ducem cu... cu ritmu, ca să iasă. Domnu B. [profesor de matematică,
în prezent directorul școlii din Hășdate] ne era ca un fel de instructor. Avem
instructor, vene domnu D. Da în lipsa dumnealui, făceam repetiții cu domnu
director, care ne organiza, care vine cu noi...Participa la tăte concursurile cu
noi, ne organiza, ne...mobiliza...Ne punea la punct, sigur!2223
Eu și cu femeia aia bătrână cântam și grupu murmura. Că ne-o fost
făcută domnu D.... de unde începeau să murmure și unde nu și unde s-auzé
numa vocea noastră. Da, așa ne-o fostfăcută. ~
Nu numai tehnica de interpretare, ci și scenografia și coregrafia erau
create de instructor: Și intram grupuri din două părți și trebuie numai o parte
63 ani
18 M. B.,63 ani
19 L. B., 59 ani
20M.B.,63 ani
21 M. B.,63 ani
22 L. B„ 59 ani
23 L. B., 59 ani
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să începem să cântăm, că dacă nu, nu ni săpotrivéu glasurile [...] Nu-ncepém
bine. Și-necepem o parte până când ajungem la jumătate și când ajungem, ca
să putem prelua tonu. 24 Și trebuié și pasul să-l faci după ie! Săfăcea curună și
după cântec, așa lent, lent, să pășea și venea cu... curuna. vene... ca cu curuna
din câmp.25
Cum comunismul promova „ateismul științific”, orice tangență cu
componenta sacră a moștenirii culturale era complet prohibită: Și colinzile care era cu Dumnezeu - alea nu era voie!26
Ultima ieșire în public a membrelor grupului vocal Hășdate a fost în
decembrie 1989. Revoluția le-a surprins pe drumul de la un spectacol la altul.
Și-n ’89, când o fost Revoluția, eram la Satu Mare. Acolo ne-o prins Revoluția.
Și noi n-am știut nimnic.27
După 1990, coeziunea grupului s-a dizolvat: femeile nu au mai cântat
împreună. Unele din motive religioase, altele respectând interdicții impuse de
doliu. Morărîța...asta era foarte amatoare [de cântat], da amu s-o pocăit!28
Una o trecut la penticostali. Deci ăia nu le dă voie să cânte! Numai cântece deale lor!2930
Știți ce s-o-ntâmpalt? Mie mi-o murit mama... pe urmă un frate, pe
urmă mi-o murit ălalaltfrate și n-am mai mers, n-am mai cântat.. ?°.
Dar principalul motiv al disoluției grupului pare să fie dispariția unei
anumite atmosfere, care le animase inițial: febra competiției, provocarea unei
activități interesante, dorința de a vedea locuri și oameni noi, plăcerea de a lucra
în echipă. în lipsa acestei atmosfere, femeile nu s-au mai întâlnit. E'. Apoi, dacă
v-ați mai întâlnit, ați mai cântat? L: Da nu ne... nu ne mai întâlnim.31.
Totuși, după 1990, grupul s-a reunit de două ori: o dată cu ocazia
aniversării unui rapsod din Hășdate, Traian Ilea32, iar a doua oară cu prilejul
organizării unei sărbători locale: Fiii satului. Acestea au fost singurele contexte
de performare în grup a muzicii locale, tradiționale, care fusese promovată în
cadrul Festivalului „Cântarea României”.
Alăturarea celor două perspective - cea obiectivă și cea subiectivă reliefează suprapuneri și contraste. Pe de o parte, e aici un țăran inventat,
manipulat ideologic și politic: membrele grupului poartă costume de scenă, nu
24 L. B., 59 ani
25 M. B., 63 ani
26 M. B, 63 ani
27 M. B., 63 ani
28 M. B., 63 ani
29 L. B„ 59 ani
30 L. B., 59 ani
31 L. B., 59 ani
32 Cunoscut în muzica românească de după 2007 mai ales prin melodia Pușca și cureaua lată, pe
care o interpretează.
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haine din viața reală, interpretează horea curunii, deși nu au participat niciodată
la seceriș, când aceasta se performa in vivo, cântă exclusiv în spectacol, nu și în
alte contexte. Pe de altă parte, cântecele sunt din sat, iar membrele vârstnice ale
grupului le-au performat și în cadre ritual-ceremoniale, au îmbrăcat haine
țărănești în tinerețe etc. De aceea, o analiză a folclorismului ar trebui să aibă în
vedere ambele perspective și ar fi de dorit să evalueze cu prudență fenomenul.
în cazul satului Hășdate, folclorismul are funcție de reprezentare și
autoreprezentare, în mai multe contexte:
între 1976-1989, în cadrul festivalului „Cântarea României”, membrele
grupului vocal prezintă, cu emoționantă sinceritate, în fața publicului
din diverse colțuri ale țării, piese considerate reprezentative pentru
cultura și identitatea zonală: Și io cred că nu s-o găsit cântece mai
frumoase în zonă ca să le prelucreze... Io așa cred. Că o îmbiat și
domnu D.! Da uite-aicea ne-o decoperitpe noi! ;
în 2008, în cadrul proiectului Sate contemporane din România...,
localnicii se prezintă în fața cercetătorilor, din nou, cu acest repertoriu,
considerat reprezentativ.
O carte de vizită oferită în prezent de un grup eterogen, din punctul de
vedere al vârstei: L. B. 59; M. B., 63; V. V., 57, M. B. C., 68, V. B., 53. O. F.,
40. Aceasta din urmă, cea mai tânără dintre toate, interpretează cântece care nu
se mai performau în context ritual-ceremonial încă dinainte de venirea ei pe
lume. Nici celelalte femei nu le-au cântat decât pentru spectacol: noi când am
ajuns, erau cântece populare. [Interlocutoarea numește „populară” muzica
difuzată la radio sau ascultată la pick-up: Irina Loghin, Benőne Sinulescu etc.].
Și erau mai în vrâstă ca noi, care cântau doinile vechi. Noi ne prăpădeam după
ăstea, cum să prăpădesc tinerii azi după manele. După cântecele populare!33
34
Erau atunci cântecele noi: a lu Irina Loghin, a lu Benőne... Existența grupului
vocal a prelungit viața unor piese folclorice cu câteva decenii, într-o formă
apropiată de cea autentică.
Este folclorismul o modalitate de conservare a folclorului? Este tradiția
populară hărăzită să devină victima folclorismului? Ar fi ea sortită să nu se
păstreze decât sub formă de spectacol cu scopuri turistice, având în vedere
mizele economice pe care le oferă pentru comunitățile locale?

33 L. B„ 59 ani
34 L. B., 59 NI
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Folklorism and Seif Representation. Case Study: Hășdate Viliágé,
Cluj County
Abstract

The present study approaches two perspectives upon folklorism: a
theoretical, objective one, offered by the ethnological bibliography, and a
subjective one, emphasized by interviews.
The fíeldwork was carried out in Hășdate, a viliágé from Cluj County,
Romania, in 2008.
The research is focussing on some major interrogations as: is it
folklorism a way of preserving the folklóré? Is it the tradition the victim of the
folklorism?
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UN „ȘANTIER OCULT” DIN PERIOADA INTERBELICĂ.
COMOARA DE LA GRECEA ȘI CĂUTĂTORII EI
Tudor SĂLĂGEAN
Potrivit tradițiilor păstrate în localitatea Berindu, dar și în localitățile
învecinate cu aceasta, în punctul numit Șanțul Grecii - situat în apropierea
hotarului dintre localitățile Berindu, Așchileul Mare, Cristorel, Băbuțiu și
Șoimeni - ar fi fost îngropată, în vechime, o comoară a „grecilor” sau a
„uriașilor”. „Comoara se zice că au îngropat-o oamenii din vechime. Este un
răzor mare acolo, și pe strunga aia o venit grecii și o fost oareceva urieși
acolo. Și când o vinit năvălirea barbarilor ăia or dispărut și se zice că acolo sor îngropat banii uriașilor. Aveau intrare printre pereții ăia, pe unde e acuma
Șanțul Grecii. De către Cristorel îi intrarea și către Băbuț îi ieșirea. Și mai
mulți oameni or visat că acolo ar fi averi și s-or dus acolo și-o săpat” (Canta,
1975: 7).
Tradițiile referitoare la comoara de la Grecea (Chirilă, 1992: 45—46:
CriȘan, 1992: 383-384; Chita, 2005: 17) au stimulat imaginația unor intelectu
ali interbelici din Berindu, care au organizat căutarea ei sistematică. Aceste
cercetări, păstrate încă în memoria locuitorilor, au fost consemnate pe larg întro monografie nepublicată a localității, avându-1 ca autor pe Traian Canta
(1910-1994), personaj emblematic al istoriei Berindului în secolul al XX-lea,
învățător la școala din localitate, căreia i-a fost director timp de mai multe
decenii. Manuscrisul lucrării sale, intitulate Monografia satului Berindu
cuprinsă între anii 1934-1975, având 86 de pagini dactilografiate, cuprinzând o
schiță geografică a satului și un număr de 18 fotografii originale lipite pe coli de
carton, a fost lăsat de Traian Canta, în ultimii ani ai vieții sale, învățătorului și
vechiului său colaborator Ioan Băican, în a cărui păstrare se află și astăzi.
Traian Canta descrie, așadar, pe larg cercetările efectuate în perioada
interbelică în căutarea comorii de la Grecea, cercetări al căror principal
protagonist a fost învățătorul Ioan Sânmărtinean, care a funcționat la școala din
Berindu în perioada 1930-1932. Acest învățător, relatează Traian Canta, era un
adept al „experimentărilor cu ședințe oculte de spiritism”, pe care Sânmărti
nean le studia „în colaborare și credință comună cu preotul satului, Pop
Traian” (Canta, 1975: 23-24). .Aceșli înverșunați adepți ai așa-zisului
spiritism și-au câștigat câțiva creduli din popor, [cu] care s-au întovărășit
[pentru] a căuta comori”.
Să urmărim relatarea lui Traian Canta: „Această echipă, bazată fiind pe
credința de a beneficia materialicește de punerea în practică a acestei
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misterioase științe, s-au avântat la lucrarea următoare: In temeiul unor știri
culese din popor, care erau doar extrase din povestirile istorice transmise
verbal din generații în generații, din care s-ar deduce că în Șanțul Grecii - ce
este o depresiune sub formă de vale adâncă dar împădurită, situată între
Dealul Grecii și Pășunea berindanilor dinspre Băbuțiu și Șoimeni — s-ar găsi
comori îngropate în pivnițele subterane rămase acolo încă de la Turci, de pe
timpul când armata turcească a înaintat prin Ardeal spre a ajunge în Ungaria.
In consecința acestor credințe, această echipă condusă de către cei doi
luminători ai satului - care și ei, la rândul lor, au fost asigurați de reușita
descoperirii acestor comori de către o femeie pe care au adus-o dânșii de la
Cluj, în calitate, chipurile!, de „médium”, prin care, la chemarea lor cu
metode spiritiste, a unor spirite dorite, acele spirite le vor spune prin gura
acestui pretins médium încotro să sape spre a ajunge la acea comoară - au
trecut lafaptă concretă.
Astfel, aproape toată vara anului 1931 această echipă, dirijată de
médiumul în persoana d-nei Klara, ajutată și de alte persoane în mod voluntar,
precum și de persoane angajate cu bani, au săpat și scormonit diferite tunele
subpământene. Conform îndrumărilor date de spiritele pe care le credeau că
vorbesc prin gura mediumului, în câte zile săpau, de atâtea ori îi îndrumau cu
săpăturile în alte direcții.
In felul acesta au săpat mai multe văgăuni întortocheate fără să
găsească nimic, cheltuind bani mulți și material lemnos de legătură, precum și
timp pierdut, dar mai ales prestigiu în fața sătenilor.
Deoarece chiar subsemnatul, fiind vecină comuna mea natală, Șoimeni,
unde mă găseam în acel timp, cu acest șantier ocult, am avut ocazia de a mă
convinge în mod concret, la fața locului, despre adevărata înscenare și
totodată de purul adevăr.
Iată deci care era acest adevăr: Individa, pretinsă a avea calitatea de
médium, fiind o înșelătoare, prin diferitele sale înscenări de-a cădea în
nesimțire ca apoi tot ea în această stare, chipurile de inconștiență, să
glăsuiască în numele unor spirite ale celor mai însemnate foste personalități pe
când erau în viață, ca de exemplu: spiritul lui Avram Iancu, Napoleon, Tudor
Vladimirescu, etc., considerate acestea ca spirite bune, ce dau îndrumări la
țintă, zic în numele acestor spirite sfătuia pe acești oameni creduli încotro să
sape, precum și distanța ce trebuia săpată în ziua respectivă.
Dar întotdeauna, înainte de a începe să intre în acțiune acest médium
spre a intra în nesimțire, individa respectivă cerea a i se turna în gură cca. 4-5
dl de rom sau coniac și totodată să i se ponteze la plata fixă ce o primea lunar
și un fel de indemnizație de fiecare astfel de ședință spiritistă. Dacă nu avea la
îndemână acea beutură arătată mai sus, se mulțumea și cu trei sticle de bere
plus un pachet de țigări.
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Ocazia de a mă convinge personal de toată această înscenare, conform
spuselor mele de mai sus, s-a concretizat luând și eu parte cu prezența, de
curiozitate, împreună cu 3-4 prieteni și colegi din satul natal, la o astfel de
chemare a spiritelor dintre cele bune. Și anume: spiritul lui Avram Iancu și al
lui Decebal, iar ca spirit rău pe al lui nu știu care ... Ioșca. Ziceau că atunci
când vine un spirit rău, acesta dă îndrumări greșite, atât la cei care sapă în
pământ după comori, cât și celor prezenți a-l asculta.
Spre a ne demonstra și nouă aceste pretinse „chipurile” minuni
supraomenești, fiecare dintre noi am contribuit cu bani, cu care am trimis în
satul Cristorel de i-a adus acestui médium un kilogram de rom. Apoi unul din
membrii echipei l-a ținut la gură Klarei până ce după 5 sau 6 minute nu mai
rămăsese în sticlă decât 3-4 dl din acel rom. în acest timp a și început a glăsui
(chipurile) spiritul lui Avram Iancu, apoi al lui Ioșca - care spirit a căutat a ne
speria de ce o să ni se întâmple pe acasă. Nu ne-a părut rău după banii dați pe
rom și nici după oboseala venirii la acest șantier ocult, deoarece cu această
ocazie ne-am lămurit de purul adevăr și totodată ne-am și distrat.
Până la urmă și cei din echipa alergătoare după descoperiri de comori
s-au lămurit. Mai întâi că s-au înșelat ei înșiși prin credința ce-o aveau, iar în
al doilea rând că au fost excrocați de o simplă femeie, ce era sub toată critica.
In consecință au închis acest șantier, iar consătenii lor, care aveau concepții
mai sănătoase în această problemă, au căutat să le explice neîntemeiata lor
viziune. [...] Sânmărtean Ioan ... din cauza falimentului dat în aventuroasa
experimentare descrisă mai sus și-a cerut transferul de la școala din Berindu
pe data de 1 septembrie 1(J32" (Canta, 1975: 23-26).
Dacă învățătorul Ioan Sânmărtinean a părăsit Berindu imediat după
închiderea „șantierului ocult”, preotul greco-catolic Traian Pop a rămas la
conducerea parohiei din localitate până la desființarea bisericii greco-catolice,
în anul 1948 (cu o întrerupere între 1940-1945, când a fost obligat să ia drumul
refugiului). După 1948, Traian Pop a devenit un exponent al rezistenței
împotriva regimului comunist, oficiind timp de mai mulți ani slujbe clandestine
în ritul bisericii greco-catolice, unele dintre acestea chiar în vechea biserică din
localitate, monument istoric din secolul al XVIII-lea. Autoritățile au făcut mai
multe descinderi în localitate pentru a-l aresta. „Era p-aici prin gredini tăt
numa securitate și soldați și poliție, da ’ nu l-o putut prinde ”, își amintea, întrun interviu acordat în anul 2007, localnicul Emil Pop (Emilu Domnișorului),
născut în 1935. Arestat în cele din urmă, preotul Traian Pop a fost condamnat
prin sentința nr. 200 din 9 iunie 1959 a Tribunalului Cluj la nouă ani de muncă
silnică, pentru „agitație în favoarea reînființării cultului greco-catolic”.
Elev pe acea vreme la școala din Berindu, localnicul Gavril Pașca (n.
1922) își amintea încă foarte bine, într-un interviu acordat în anul 2007,
aventura căutătorilor de comori: „Era aicea un învățător Sânmărtineanu, și el o
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luat legătură cu primarul, cu popa și cu oameni din sat, și s-or apucat de săpat.
Și tot or săpat, tot or săpat, or plătit săpători. Eu eram atuncea pe clasa a treia
și pe-a patra, și mă lăsa învățătorul pe mine să dau lecții la copii, și el mergea
acolo la săpat. Era prin 1931. Vreo doi ani de zile or tot săpat. Or adus o
visătoare de-aia de zicea că are vedenii și nu știu ce, de la Cluj, și aceea
spunea „săpați în partea dreaptă”, „săpați în partea stângă”, și tot or săpat ei
și-n stânga și-n dreapta.
Odată s-o auzit în sat că ar fi dat de ușa comorii, dar o fost numai
vorbe. Și se zicea că unul Șumlea Simion, care avea boi de dibol, s-o dus cu
boii să rupă lăcata. Dar n-o fost nimica dintr-alea. Și doi ani de zile or tot
săpat, și până la urmă dacă n-or dat de nimica n-or mai săpat.
Dar de visat o visat mai mulți oameni că ar fi ceva acolo, dar n-o dat
de nimica. Oamenii visau că acolo ar fi comoara grecilor, a urieșilor''.
în peisajul încă foarte puțin studiat al căutărilor de comori din
Transilvania, „șantierul ocult” de la Berindu prezintă câteva caracteristici
aparte. Este de remarcat, poate în primul rând, specificul legat de apelul la
serviciile unei vizionare aduse special de la Cluj și de încrederea pe care
notabilitățile localității au acordat-o, timp îndelungat, practicilor „spiritiste” ale
acesteia. Trebuie să remarcăm însă aici că mitologia comorilor din spațiul
românesc, încă insuficient studiată, prezintă numeroase aspecte și practici
menite să stabilească legătura cu supranaturalul. Chiar și în cazul comorii de la
Grecea, localnicii mărturisesc că existența acesteia le-a fost dezvăluită în vise, a
căror simbolistică este ancorată în trăsăturile mitologice elementare ale acestui
tip de intrare în contact cu lumea de dincolo (Sălăgean, 1998: 477—493). De
asemenea, este semnificativ faptul că, în perioada marii crize economice din
1929-1933, comoara de la Grecea i-a antrenat în căutări pe „luminătorii” satului
Berindu - învățătorul și preotul - și, de asemenea, potrivit mărturiilor
localnicilor, pe primarul acestei localități. Nu este singurul caz de implicare a
oficialităților de la diferite niveluri de autoritate în cercetări de acest tip. în
cazul comunității de la Berindu, implicarea acestora semnifică existența unei
puternice convingeri legate de existența comorii de la Grecea, convingere ale
cărei urme pot fi sesizate în localitate până astăzi.
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An „Occult Treasure Hunt” in the Interwar Period. The Treasure of
Grecea and its Seekers
Abstract
Between 1930 and 1932, in the Románián locality Berindu (Cluj
County), the teacher, the parish priest and, according to the testimonies, even
the mayor of the viliágé involved themselves, along with a large number of the
inhabitants, into a large scale treasure hunting, using as a spiritual guide a lady
from the city of Cluj, specialized in summoning spirits. Although unsuccessful,
the great treasure hunt form Berindu reveals an impressive persistence of
beliefs connected with the mythology of treasure, a form of initiation and
communication with the Other World.

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

„CASA SACRĂ” ȘI IMPORTANȚA EI PENTRU AMENAJAREA
INTERIORULUI, RECONSTITUIREA ARHITECTURII ȘI A
VIEȚII SPIRITUALE1
Gheorghe LAZAROVICI - Magda LAZAROVICI
Primele sanctuare

De-a lungul vremurilor au existat diferite case sau turnuri sacre, dacă ar
fi să pomenim Tumul din biblicul Jerichon, sau Tumul Babei în care omul a
încercat să își arate măiestria, iar comunitatea umană măreția.

Fig. 1 Qayönü - Tepesi
(mileniul VII î. Ch.)

Fig. 2 Hagilar (mileniul VI î. Ch.)

Pentru perioadele preistorice informațiile cu privire la casa sacră sunt
oferite doar de reprezentările machetelor de case, sanctuare, altare, cuptoare
sacre. Din studiul acestor machete ajungem să cunoaștem aranjarea și folosirea
1 într-o serii de monografii și studii recente am analizat aceste probleme, problema machetelor a
fost analizată topologic și parțial funcționale, dorim a completa unele aspecte (Lazarovici, Maxim
1995: 175, 373, fig. 11-14; Lazarovici et alii 2001; Lazarovici C.-M., 2004; Lazarovici C.-M-,
Lazarovici Gh., 2006; 2007; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2006; 2007a-b).
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interiorului, locul și uneori rangul locatarilor, foarte rar întâlnim detalii ce
ilustrează ce anume se petrecea în aceste case sacre.

Fig. 3-5 Göbekli Tepe, Turcia (mileniul X-IX î. Ch).

Gama machetelor este vastă, pornind de la cele monumentale cum este
sanctuarul, altarul și încheind cu modelul de casă sau colibă sau reprezentările
lor. Aceste machete vin să completeze informația arheologică și etnografică, de
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cele mai multe ori săracă în exemple care să permită explicații. De multe ori
este și teama arheologului de a le interpreta sau a lansa ipoteze chiar și
îndrăznețe, dar pe care mai apoi trebuie să le demonstreze, sau să le interpreteze
pe baza exemplelor de etnoarheologie sau etnoreligie. Cea mai veche
reprezentare tridimensională pe care o avem provine de la Qayönü - Tepesi,
(mileniul VII î. Ch.) cu acoperiș drept și cu creneluri ca la fortificații, similare
caselor din orașul neolitic, Hagilar (mileniul VI î. Ch.), ambele din Turcia.
Deși nu sunt prea multe detalii, prin vechimea ei, macheta de casă
confirmă reconstituirile drepte ale acoperișurilor din zonele secetoase.

Fig. 6 Nevali Qori, Anatolia
(mii. VII î. Ch).

Fig. 7 Cozla - Svinița, zona Porților de
Fier, (mileniul VI î. Ch).

Tot din cele mai vechi orizonturi avem sanctuare monumentale dintr-o
vreme când omul abia avea primele unelte din piatră șlefuită, lucrând mai ales
cu cele din piatră cioplită, dar a realizat sculpturi și coloane monumentale, cu
reprezentarea animalelor vânate (mistreț, păsări) cum sunt cele de la Göbekli
Tepe (fig. 4), ce reflectă alegorii legate de vânătoare. Dar interiorul acestor
prime sanctuare definesc toate caracteristicile unor temple. Aceste civilizații au
influențat, direct sau indirect, pe cele din sud-estul Europei, cum sunt culturile
Lepenski Vir - Schela Cladovei, care au creat la rândul lor o artă monumentală
în piatră. Legăturile și influențele dintre Anatolia și sudul Europei Centrale s-au
menținut vreme îndelungată, pe aproape toată durata preistoriei, fiind realizate
în ambele sensuri.
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Legăturile Transilvaniei cu Balcanii au fost determinate de existența
surselor de sare, de calitate foarte bună, necesară omului (hrană, conservarea
produselor), dar mai ales pentru hrana și sănătatea animalelor din Bazinul
Carpatic, cu importante semnificații pentru sudul Europei Centrale.
La Lepenski Vir s-a dezvoltat un centru spiritual-religios al
comunităților mezolitice din Clisură, care a înflorit în mileniul VII/VI, vreme în
care la Gura Baciului, Miercurea Sibiului și Ocna Sibiului erau strălucite
civilizații neolitice cu ceramică pictată.

Fig. 8-9 Lepenski Vir, Serbia (mileniul VII/'VI î. Ch).

La Lepenski Vir au fost descoperite câteva zeci de sanctuare cu statui
monumentale din piatră ce redau imaginea divinității pește, om-pește, cum
rezultă foarte clar din imaginile sculpturilor din aceste zone.
Casele sau colibele de la Lepenski Vir au o formă trapezoidală, imitând, după
opinia prof. Dragoslav Srejovic, forma muntelui Trescavăț (fig. 10), ce poate fi
observat pe malul românesc al Dunării, munte situat exact în fața stațiunii de la
Lepenski Vir. Deși ipoteza pare îndrăzneață, asemănarea este frapantă și
credem că trebuie mai des de reflectat asupra unor situații similare. De altfel, și
sculpturile (cel mai adesea legate de ocupațiile dominate din zonă - vânatul
peștilor mari) dovedesc existența unor sanctuare sau a unor așezări cu pregnant
caracter cultic (la fel la Qatal Höyük). Din studiul arhitecturi și artei de la
Lepenski Vir, se observă o puternică mitologie mezolitică, în care casa de cult
joacă un rol mult mai important decât ne imaginăm. Acestea au influențat
comunități neolitice.
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Fig. \2 Lepenski Vir, nivel lc, (mileniul VI-V: 5300-4890 CAL B.C.)

Cele mai multe dintre locuințele de la Lepenski Vir au în interior, pe
axa lungă, o vatră din blocuri de piatră de formă umană (fig. 11). Din cele peste
150 de locuințe, din cele șase niveluri de locuiri succesive (cca. 23-25
locuințe/nivel), pe fiecare nivel au fost descoperite mai multe sanctuare (fig. 89) cu statui monumentale (Srejovic 1969; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh.
2006: cap. 2). La Lepenski Vir, D. Srejovic considera complexele L40, din
nivelele timpurii, că ar fi sanctuar (Srejovic 1969: 134, 165). în unele
construcții sunt mai mult de două-trei statui, cele mai multe fiind în nivel LV Ic
- șapte construcții cu sculpturi monumentale. Prezența unei sau a mai multe
statui în unele complexe l-a determinat pe el și alții cercetători să le considere
sanctuare: sanctuare casnice sau comunitare. Este vorba mai exact de „casa
sfântă” a șamanului, sau „preotului” comunității (vânători, pescari),
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ori a unor comunități
mezolitice din Clisură /
Derdap. Babovic (2006)
consideră toate locuințele
de la Lepenski Vir ca fiind
sanctuare. Noi le conside
răm doar pe cele cu statui,
pomenite de altfel și de
Srejovic. Ele sunt în
număr de 4-6 pe fiecare
Fig. 12-13 Lepenski Vir, masă altar străjuită de
nivel.
două sculpturi în piatră
In total, au fost
descoperite peste 28 de
statui de piatră sculptate și
alte numeroase altare de
piatră, o cercetătoare de la
Belgrad consideră că toate
locuințele erau sanctuare,
iar Lepenski Vir un centru
spiritual, social-religios, o
stațiune unde aveau loc
inițieri, sau poate chiar
unele “tratamente” medicale ale tinerilor din comunitățile mezolitice din
Clisură. Cercetătorii sârbi și americani, D. Srejovic și M. Gimbutas, vorbeau de
o gerontocrație, ceea ce ni se pare posibil și probabil. Adesea am considerat că
Lepenski Vir ar fi un centru sacru, unde înțelepții, bătrânii, vracii sau șamanii îi
inițiau pe cei tineri în taina principalelor meșteșuguri și ocupații legate de
prinderea, prepararea, păstrarea produselor de pește. Pe sculpturi sunt redate o
serie de simboluri, unele mitologice, care transmit diferite tipuri de mesaje
reprezentând embleme, metafore, apologii sau parabole, foarte probabil,
neseparate la acea vreme (Chevalier, Gheerbrant 1995,1: 27-28; Lazarovici C.M., Lazarovici Gh. 2006: 42).
La Gura Baciului a fost descoperită într-o locuință (P24) un mormânt
de incinerație cu o stelă din gresie locală (dim: 16,5 x 11 cm, groasă de 15 mm)
redând o figură feminină cu sânii din două orificii reprezentând-o pe Marea
Zeiță Mamă (Lazarovici, Maxim 1995: 109-111, 145-146, fig. 13/4, 21/7; fig.
33 zona M7; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006: fig. 11.64; Lazarovici Gh.,
Lazarovici C.-M. 2006). Peste resturile mormântului de incinerație (pentru
incinerație, analogii în Grecia, cultura Sesklo: Hourmouziades 1973;
Lazarovici, Maxim 1995: 189-191 și bibi.) era depus, direct pe oasele arse, un
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bloc de piatră cu chip uman (ochi și gură)(fig. 14-16). Locuința a fost
considerată sanctuar casnic, locuință de „preoteasă”, aceasta fiind incinerată în
alt loc, iar oasele depuse în locuință, peste care au fost aruncate oase de
animale, pietre, cioburi). Prezența sculpturilor sunt determinate, desigur, de
influențele de la Lepenski Vir I-II, etapa SC IIIB a locuinței 24 de la Gura
Baciului (Lazarovici, Maxim 1995: 102) este contemporană cu Lepenski Vir
Hlb. La capul de piatră sunt doar ușoare intervenții, dar sculptarea stelei în
gresie, păstrarea în relief a sânilor, găurile pentru fixare, picioarele arată o
tehnică bine stăpânită.

Fig. 14-16 Gura Baciului (altar casnic); M7 stelă din gresie; „cap” din calcar
pe oase incinerate

Unele sanctuare în neoliticul mijlociu

Recent, ne-am ocupat de sanctuare și construcții de cult, din care
motive nu reluăm problema lor (Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2006;
2007b). Ne-au scăpat de la comentarii însă unele situații din cercetările noastre
pe care le prezentăm jos.
La Zau de Câmpie, din gresie locală, a fost realizată o statuie, sau stelă,
de la care s-a păstrat doar un cap de piatră, ars puternic (fig. 17). Se pare că
piesa a fost depusă odată cu „banchetul”, de fapt o „ofrandă de fundare” a
locuirii turdășene, ori este dintr-o etapă mai veche, probabil dintr-un sanctuar
casnic și care a fost depusă împreună cu ofrandele după distrugere. Urmele de
ardere ar pleda pentru o contemporaneitate cu groapa de fundare, în groapă
fiind numeroase resturi arse (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006: 438-439).
Forma piesei redă restul unei stele, sau statui monumentale, cu fața ca o mască
pentagonală, cu unele incizii la baza măștii, motive care se regăsesc în plastica
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neolitică din regiunea dunăreană, în special în cea vinciană. Piesa a fost ruptă și
poartă urmele unei arderi puternice fiind găsită în vecinătatea resturilor unui
„banchet” cu care prilej au fost sacrificate cca. 4-5 vite și un cerb (Lazarovici
C.-M., Lazarovici Gh. 2006: 436-439, determinări Diana Bindea). In zona
respectivă, își așează locuințele și atelierele unii vânători turdășeni, pe seama
cărora a fost pusă distrugerea unei palisade.

Fig. 17 Zau de Câmpie, cultura Zau, faza II/IIIA, cap de piatră (stelă)

Machetele de sanctuare, case, cuptoare

în baza noastră de date avem înregistrate peste 140 de machete de casă,
sanctuare, altare, cuptoare, dar în literatura de specialitate sunt mult mai multe,
fiind studiate de numeroși cercetători (Gusev 1995; Lazarovici C.-M. 2004;
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007: 228-245). Nu putem analiza, sau
sintetiza, toate aspectele acestei probleme și de aceea prezentăm doar câteva
studii de caz.
Machete pentru păstrarea cerealelor

La Turdaș, în neoliticul târziu, au fost descoperite mai multe fragmente
de „Case” din lut (fig. 18). Una reprezintă o pasăre care ar sta pe cuibul pe care
îl protejează, iar în cuib ar fi „sămânța”.
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Fig. 18 Turda.'j. „căsuță”

Fig. 19 Turdaș, „căsuță”fragmentară

La o altă căsuță are pe coamă o protomă zoomorfă, mărginită de doi
șerpi (Roska 1941: 104/13; Vlassa 1979: 13, fig. 3; Maxim et alii 2009: cat.
121;Gimbutas 1991:258,7-55).

Fig. 20-21 Myrrini

O a treia casă, reconstituită de noi, are decorul din benzi punctate,
triunghiurile ce par a reprezenta tot aripi, dar protoma este ușor diferită (fig.
19), pare a avea coame. în același timp, unele din aceste modele de căsuțe au și
rol practic. Nicolae Vlassa considera că în „căsuțele de cult” de la Turdaș erau
păstrat semințe de grâu, pentru o agricultură de grădină. De fapt, la această
vreme, în neoliticul târziu și apoi în epoca cuprului, numărul machetelor de
casă, sau de sanctuare, crește foarte mult în toate civilizațiile din sudul Europei
Centrale. Machetele din cultura Turdaș redau case, „cuiburi”, poate bordeie machete de bordeie mai există în Grecia, la Dimini și Myrrini (fig. 20, 21) și
probabil în România, la Poduri (Monah et alii 1997), doar figura pare a fi un
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animal cu picioare scurte (taur, porc).
Aceste genuri de picioare sunt întâlnite și la alte piese. Desigur, acestea
se leagă de străvechile mitologii ale casei sacre, locuinței, a seminței și
protejarea acestora. Dintre cele vinciene, cea mai mare este cea de la Vrsac At, care prezintă și un model de fronton de casă (Jovanovic 1995: tab. 1-6).
Pereții sunt decorați cu incizii și pictură, elemente care cel mai adesea se
întâlnesc în sanctuare. Decorul incizat este pictat cu roșu și are urme de galben,
caracteristic etapei Turdaș timpurii, deci la nivel Vinca V2/C. De altfel, la
Vrsac - At au fost descoperite, în zona unui complex Vinca C - Turdaș I, tăiat
de o groapă Foeni, resturile de la două-trei machete de casă. Dimensiunile lor
sunt mai mari decât cele de la Turdaș, având peste 35 x 35 x 30 cm, ceea ce
face posibilă folosirea lor pentru păstrarea sau aranjarea alegorică a unor
obiecte de cult din inventarul unei „preotese”.

Fig. 22 Vrsac - At, machetă de
sanctuar, reconstrucția noastră

Fig. 22 Anzabegovo și Ovcarovo

Asemenea machete mari, părți ale unor sanctuare, au fost descoperite la
Căscioarele în cultura Boian, precum și un exemplar din cultura Tripilia (colec
ția Platar, Ucraina).
Machetele de case, sanctuare și cuptoare sunt foarte importante,
deoarece redau o serie de detalii despre locuința sacră, bordei, colibă (construc
ții fără pereți verticali, doar cu acoperișul), locuința simplă ori cu etaj, casa-tum
și multe altele.
La Anzabegovo (fig. 22a), în macheta de casă apar: un cuptor cu două
„coame”; în fața intrării, probabil, o rogojină; iar pe dreapta o casetă pentru
cereale și o banchetă. Cuptorul, bancheta, caseta și coloana sunt, uneori,
elemente caracteristice sanctuarelor. La Ovcarovo (fig. 22b) apare banca,
caseta, cuptor, piese importante pentru vizualizarea interiorului.
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Coliba - casa

Machetele de colibe și case redau imagini ale acoperișului, intrării,
fereastrelor, pereților, chiar structuri de bază a pereților și acoperișul. Coliba fie
cu acoperiș în două ape (fig. 23a), fie in trei ape (fig. 23b) are intrarea pe latura
lungă. Bordeiul are intrare prin partea de sus. La bordeie a fost redat, într-un
caz, hornul (fig. 20), care însă nu apare la colibe.

Fig. 23 Kodjadjermen, epoca cuprului

Machetele de case cu pereți au redate ferestre rotunde (fig. 24, 26),
uneori decorul, sugerând ori animale (fig. 23b), coame (fig. 19, 22a, 23), păsări
(fig. 18), ori șerpi (fig. 24a). Unele din figurile de pe acoperiș reprezintă șarpele
cosmic, fără rolul funcțional, ca legătură dintre Casă/Lumină - Cer/Lumină, din
care motive multe au fost interpretate modele de sanctuare (fig. 24c).

Fig. 24a-b Kodjadjermen, cultura Karanovo VI Kodjadjermen

Fig. 24c Sultana-MR.
cultura Gumelnița

Casa de cult redată în imagini.

Reprezentarea și schițarea casei, apar în numeroase situații. Dintre
acestea am ales, pentru un studiu de caz, piesa de la Zorlențu Mare (rămas
inedit multă vreme tocmai din cauza complicatelor semne: Lazarovici Gh,
Lazarovici C-M, Maxim 2009). Este o tigaie cu patru rânduri de toarte duble,
perforate vertical. Este lucrat din pastă cenușiu-gălbuie degresată cu mică,
descoperit în nivel Zorlenț III (Vinca B2/C). Gura vasului tinde spre o formă
patrulateră determinată de cele patru toarte. Pe fund și părțile laterale sunt o
serie de semne și simboluri a căror interpretare mereu am amânat-o. Nu le
putem dezbate aici pe toate nefiind legate de temă. înțelegerea lor a fost dificilă,
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deoarece priveam din poziția normală. Pregătind o comunicare despre Lumină,
am observat că toartele piesei permiteau introducerea unui șnur gros, care să
treacă pe sub fundul vasului, iar vasul putea fi atârnat, fiind folosit ca lampă sau
la arderea unor mirodenii.

Dacă piesa este atârnată undeva mai sus, atunci semnele de pe fund pot
fi observate din alt unghi. Fundul vasului este împărțit în patru cadrane, toate cu
semne ușor diferite. Una din cele patru părți, privită în poziție normală, nu oferă
sensuri desenelor. Dacă este privită de sus în jos (cum ar veni din Cer spre
Pământ) cum ard mirodeniile aduse ofrandă zeilor, atunci poate fi observată
imaginea unei case cu intrare și poate doi stâlpi de streașină, spre colțuri (fig.
25d). Pe vas este o întreagă alegorie legată de mitologia luminii și a lichidului
sacru.
Căsuțe considerate Sanctuare, sau părți din sanctuare.

Căsuța de la Căscioarele a fost descoperită într-o construcție, în zona
unde în nivelul ulterior a fost cercetat sanctuarul gumelnițean cu coloane
monumentale. Construcția cu căsuță a fost interpretată de noi ca sanctuar
comunitar. Cum inventarele complete ale celor două sanctuare nu au fost
publicate, lipsesc unele detalii importante. Tot de la Căscioarele amintit un
fragment de machetă de sanctuar (fig. 26), similar celui de la Oltenița - Măgura
(fig. 34), ambele cu un număr mare de ferestre. Rostul machetelor era
considerat a fi ca locaș al divinității lor, sau epifaniilor lor.

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

248

Gheorghe Lazarovici - Magda Lazarovici

Fig. 26 Căscioarele, sanctuarul și macheta de sanctuar, cultura Gumelnița

Macheta sanctuarului de la Căscioarele este deosebită de aceea a fost
atent și intens descrisă în literatura arheologică (Dumitrescu H. 1968: 381-394;
1973: 311-316; Vlassa 1970; 1971; 1976: fig. 27, p. 191; Gimbutas 1984: 71,
76, fig. 42; 1991: 260, fig.7-57; Monah 1997: 34, 48; Lazarovici et alii 2001,
1.1: 250; Lazarovici C-M. 2004: fig. 31). Orificiile rotunde, dispunerea lor pe
mai multe registre și etaje, cele patru machetuțe din partea superioară, frontoanele de coamă terminate cu bucranii, colțurile cu coame, toate se regăsesc în
mitologia casei de cult, a sanctuarului, templului, altarului. Pe baza datelor
publicate de Hortensia Dumitrescu am reconstituit clădirea și poziția machetei
(fig- 26).
Tot o machetă de mărime mare este cea descoperită în Ucraina (fig. 27),
în colecția Platar. Piesa are o serie de elemente inedite și foarte multe părți
completate cu ipsos (ceea ce i-a determinat pe unii să o considere „fals”, dar
multe elemente se regăsesc la alte modele.
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Fig. 27) Ucraina, colecția Platar; 28) Boskovstejn', 29) Branc', 30-31)
Strelice

Construcția are picioare, proeminențe conice pe margini, bucranii pe
fronton, o tindă cu o intrare largă. Mai deosebit este decorul, precum și trei
rânduri de coloane pe marginile laterale. Decorul stilizat ar marca doi șerpi
încolăciți în frizele dintre coloane. Acest gen de fronton apare la macheta de
sanctuar de la Boskovstejn (cultura Zselizovce: Müller-Karpe 1968, II: 481,
kat. 242, 270, Taf. 199, 199P) și pe multe alte machete, fiind însoțit de bucranii,
păsări, sau șerpi (fig. 28-31). Șarpele apare pictat pe macheta de la Platar, dar și
pe o serie de alte modele, uneori fiind situat pe coama casei, foarte probabil ca
protecție contra ploii, vânturilor sau altor rele.
Dintre puținele sanctuare cu etaj, cunoscute la acea vreme, este de
amintit machetele de la Ruse și sanctuarul reconstituit (fig. 33), ce avea
depuneri rituale la parter și o vatră la etaj, de la Topolnica - Promachon,
publicate de Koukouli C.C. și Henrieta Todorova (Koukouli-Chrysanthaki C. et
alii 1996). Pe coama casei și pereți, cel mai adesea, sunt șapte stâlpi ori șapte
căpriori, dar numărul lor variază între nouă, șapte, cinci și trei, adesea sunt fără
soț (7 căpriori la acoperiș la Strelice, Căscioarele și Anzabegovo II: MüllerKarpe 1968, II: 481, kat. 242, 247-248, 270, 285, pl. 199,149/N, P, p. 208/34,
pl. 199/P).
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Fig. 32 Anzabegovo II

Fig. 33 Promachon - Topolnica

Machete de sanctuar din epoca cuprului.

Machetele de la Căscioarele, Kodjadjermen, Oltenița, Ruse și altele, cu
ferestre pe 2-3 niveluri, pun problema construcțiilor cu etaj. Mai există unii
sceptici care se îndoiesc de asemenea construcții, dar machetele din epoca
cuprului, din culturile Gumelnița - Karanovo VI - Kodejadjermen și din
cultura Cucuteni, nu pun doar problema existenței unui etaj, ci și a unor
construcții pe piloni, precum și prezența unor uși cu balcoane, sau a unor mici
terase. Asemenea elemente arhitectonice la etaj nu sunt doar la machete, au fost
constatate, în mărime naturală, la Talianki (informații cu prilejul vizitei din
2002). începând cu neoliticul târziu și epoca cuprului, numărul machetele de
sanctuare se înmulțește. Din aceste motive analizăm, pe scurt, doar câteva teme
ca studiu de caz.

Fig. 34 Oltenița - Măgura

Fig. 35 Kodjadjermen

Modele de căsuță cu Sfânta Familie.

La Larissa, în neoliticul mijlociu, o machetă de casă a fost îngropată ca
ofrandă de fundare a casei, sub vatră și podea. Alegoria care o prezintă este
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extrem de interesantă: scena redă foarte probabil familia unei preotese,
slujitoare a Marii Zeițe Mame. Aceasta este în poziție centrală, se odihnește,
doarme singură pe o bancă aflată într-o zonă dominantă, de supravechere.
Rangul ei este precizat prin cele patru linii de dungi țesute pe rochia în formă de
clopot, iar pe fiecare mână are câte patru brățări. Partenerul, sau acolitul ei,
doarme la picioarele ei, la marginea băncii. El are un gen de pantalon marcat
deasupra tiviturii prin trei „V”-uri, reflectând, foarte probabil, o poziție
inferioară față de Marea Mamă; pantalonul se termină spre piept, sau brâu, cu
patru dungi, semnificând prin acestea legătura lui cu Marea Mamă. în fața
intrării lângă bancă este un cuptor. între cuptor și Marea Mamă a familiei, se
află un obiect neidentificat, foarte probabil un obiect sacru, fusiform, un răboj
pe care sunt inscripționate 22 de linii cu puncte, separând probabil 21 de zile,
cu o anume semnificație care ne scapă, dar se leagă tot de numărul sacru 21. în
unele depuneri Precucuteni de la Isaiia și Poduri (Monah 1982; Ursulescu,
Tencariu 2006) apar asociate 21 de zeițe dm care de regulă 13 stau pe tronuri,
foarte probabil, cu semnificații legate de calendarul feminin și de mituri ale
fecundității și fertilității.

Fig. 36 Larissa, Tesalia, „Familia Marii Mame” (mii. VII/VI î. Ch.)

Pe același rând cu Marea Mamă, apar trei copii, din care două fete,
după rochia clopot și un băiat, sau mai degrabă un nou născut, înfășat. Una
dintre fete cu rochie clopot, are două dungi pe un fes, care îi acoperă capul și
două pe marginea rochiei, marcând, foarte probabil, o poziție în ierarhia socială
a familiei. Lângă cuptor, în dreapta, se află o familie tânără. Bărbatul are
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pantalonul marcat de trei incizii pe crac și trei incizii pe brâu. Femeia, cu o
bluză similară celei a Marii Mame, are două dungi verticale, în vreme ce Marea
Mamă are trei dungi pe același gen de bluză, marcând, credem noi, un nivel
inferior în ierarhia socială. Ea are pe rochie două dungi spre tivitură, între dungi
și tivitură sunt linii scurte verticale. Bărbații poartă părul lung pe spate ce cade
în valuri. Femeile sunt redate din față, dar credem că au același gen de coafură,
insistența artistului s-a axat pe bluză și rochii. Am insistat asupra acestor detalii,
deoarece, pentru prima oară, avem o narațiune despre Marea Mamă și familia
ei, ranguri, poziții, urmași etc.
Modele de căsuțe - râșnitul cidtic, păstrarea cerealelor, cuptorul de
pâine.

Cele mai bune exemple le avem de la Popudnja 1 și 2, unde tema se
repetă, ca o completare a imaginii casei cu ce este în interior: cuptorul, râșnița și
vasele pentru cereale, vatra cu patru colțuri, toate legate de sacralitatea păstrării,
măcinării și coacerii pâinii. Vatra cu patru colțuri, friza
cu semne în jurul ferestrei,
care simboliza Lumina și
Soarele la macheta de la
Popudnja 1, constituie elemen
te importante ale sacrului. De
altfel, râșnitul cultic este o
temă legată de ritualuri sacre
și a fost constatată la Parța, în
Templul /Sanctuarul 2, unde
era o râșniță, o cupă situate
sub un Soare și o Lună din lut,
pe peretele de vest al
sanctuarului pentru a râșni
grăunțele și a le pune ofrandă
Soarelui și Lunii, ca și în
multe alte părți, legat de cultul
râșniței (Dumitrescu et alii,
1954: 11, 168, pl. V, nr. 80;
LIII;
CX/10;
Dumitrescu
1970: 10, 4, III/2; Vlassa
1971: 22; 1976: 255, fig. 52,
13/3; Ljamic-Valovic 1982:
429-431; Lazarovici, Maxim
1995: 185; Monah et alii, 1997: 33, 255; Lazarovici et alii, 2001; Gimbutas
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1984: 74, 25; 1991: 261, fig.7-59; Makarevic 1960: 282).
Arderea, iluminatul în machete de case sau sanctuare, altare.

„Fumigatio” este una dintre operațiile realizate pe altare în sanctuare
comunitare, casnice și naturale. Atât Fumul cât și Lumina transmit zeilor
mesajele trimise de pământeni, de aceea, chiar și în situațiile uzualețiluminatul
casnic), obiectele (altărașul, opaițul) au semne și simboluri legate de Lumină,
Foc, Fum, Lichidul Sacru. Vatra și altarul monumental sunt nelipsite din temple
și sanctuare(Petrescu-Dîmbovița, 1953: 7; 1954; 1955: 165; 1959: 63; 1962;
Paul 1965: 5, fig. 1-4, pl. I-II; Gimbutas, 1984: 81, fig. 34; Gusev, 1995: cat.
42, fig. 5/2; Monah, 1982: 11, fig. 12; 1987: 35; 1997: 34, 46; Monah et alii,
1983: 15; C.- M. Lazarovici, 2002; 2004: 47, fig. 1, 20; Lazarovici et alii, 2001,
1.1: fig. 165-168, 242; Ursulescu - Tencariu, 2006).

Fig. 39 Porodin Fig. 40 Cranon

La Porodin și în alte stațiuni ale grupelor macedonene Anzabegovo Vrsnik - Velușina, apar o serie de machete de casă, sanctuar, sau cuptoare
legate de arderea rituală a grăsimilor. Celebră este „căsuța” cu cap cilindric ca
un horn pe acoperiș, machetă care are pe laterală deschideți în formă de „T” pe
unde pătrunde aerul, iar lumina se împrăștie (Hourmouziadis 1973: 323, fig.
253; Preistoria Makedonie, 1976: 44, cat. 246; Monah et alii, 1997: 36-37, fig.
3/4; Gimbutas 1984: 76, 98, fig. 41, 61/62).
O formă similară provine din Grecia de la Cranon (fig. 40) cu decor
similar celei de la Myrrini (fig. 20), având un orificiu în partea superioară și
patru ferestre pentru difuzarea luminii.
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„Sacred House” and Its Importance
Abstract

For prehistoric times, our information regarding the sacred house îs
related with the models of houses, sanctuaries, altars or sacred ovens. The study
of these models is very important giving to us information related with the
inner arrangements, the use of different structures as well as the rank of the
inhabitants; in very few cases we can see what and how was happening in such
places. The mentioned models are very diverse: monumental dwelling such as
sanctuaries, altars or different type of houses, pit-houses, huts. These models
give to us more information completing the archaeological ones, some time
very poor that can not support ample explanations. The oldest three
dimensional representations is from Qayönü-Tepesi, (millennium VII B. C.)
showing a dwelling with fiat roof and crenels, such as fortifications, very
similar with the houses at the Neolithic site at Hașilar (VI millennium) both in
Turkey.
From oldest prehistoric times, when man was using stone tools, there
are monumental sanctuaries with the representation of the hunted animals (wild
boar, birds), such as those at Göbekli Tepe, showing allegories related with the
hunting. These civilizations have directly or indirectly influenced the ones from
southeast Europe, such as Lepenski Vir - Schela Cladovei. The last ones have
also a monumental stone ari. At Lepenski Vir there are some tenth sanctuaries
with stone monumental statues rendering some divinities such as „fish”, „manfish”.
The Lepenski Vir houses has a trapezium like shape, after prof.
Dragoslav Srejovic, rendering the shape of the Trescavăț mountain, located on
the Románián bank of the Danube, exactly in front of the prehistoric site. Most
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of the houses at Lepenski Vir have inside, on the long axis, a fireplace made by
several stones arranged in a humán shape. On each of the six levels several
sanctuaries with monumental stone statues have been discovered.
There are in all 28 stone statues and several stone altars, there fore a
Belgrade researcher considers that all the mentioned houses are in fact
sanctuaries and Lepenski Vir represents a spiritual centre, a social-religious
centre. Several times we have considered Lepenski Vir as a sacred centre where
the wise people, the old men, sorcerers, shamans inițiate the young generation
into the secrets of the main handicraft and occupation, related with fishing,
preparation and preservation of the fish. On the mentioned sculptures there are
several symbols, some mythological. Somé dwellings have more then twothree statues, the biggest number was in LV Ic level, and here there are seven
dwellings with monumental sculptures.
In our database, we have over 140 models of houses, sanctuaries, altars,
ovens, but in reality, their number is much bigger, being investigated by several
authors during the time. Here we would like to present only some ideas and
problems. In the model of the house at Anzabegovo it is an oven with two
homs and in front of the entrance maybe a sort of mat; in the right side it is a
cereals cassette and a bench. A pot with two mouths for the sacred liquid has
between these an oven model at Stara Zagora - Bathes.
At Larissa, in Middle Neolithic a house model was buried as an
offering under the floor of the house under the fireplace. It is representing a
very interesting allegoiy, related with the family of a priestess’s, purport of the
Great Mother. The priestess is rendered as a main character, resting or sleeping
on a bench located in the main part. Her ránk is underlined by four lines that
decorate her beli dress like and by four bracelets on each hand. Her partner is
sleeping on her legs, at the edge of the mentioned bench. He has a sort of
trousers decorated with three „V”, showing probably an inferior position
comparing with the Great Mother. These trousers are decorated in the area of
the waist with four stripes that prove his relation with the Great Mother. In front
of the entrance, near the bench it is an oven. Between the oven and the Great
Mother it is an unidentified object, maybe a sacred one, with a spindle shape,
that has 22 lines with dots probably separating 21 days with a special meaning
that we do not know, but related with the sacred number 21. In some
Precucuteni offerings at Isaiia and Poduri it is an association of 21 goddesses,
13 of them sitting on thrones, maybe related with the feminine calendar
meaning and with the myths of fertility and fecundity. On the same line with
the Great Mother, there are other three children, two girls after the beli like
dress and a boy or a new bom childe swaddle. One of the girls that have such a
dress has two lines on the limit of the dress and other two lines on a fez that
cover her head, maybe marking her position into the social hierarchy of the
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

„ Casa sacră ” și importanța ei pentru interior, arhitectură și viața spirituală

259

family. In the area of the oven to the right side, it is a young family. The man
has the trousers marked with three incisions on the leg and other three incisions
on the beit. The woman has a blouse similar to those of the Great Mother, but
with only two vertical lines, while the Great Mother has three lines on the same
sort of blouse. In this way, we believe it is mark a superior level of the social
hierarchy. She has on her dress two lines to the seam, between this and the limit
there are short vertical lines. Men have very long hair that drops on waves.
Women are rendered frontal, but we believe that they have the same sort of
coiffure; in this case, the artist was much interested to render their dresses.
We have insisted on these details, because is the first case we have a
story about the Great Mother and her family, ranks, positions, progeny etc.
There are other numerous models of sanctuaries between the 140 we have
mentioned, some related with stories that narrate the cultic grinding or other
rituals. Other models render temple with pillars with one or more stories.
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NEOLITHIC AND COPPER AGE LUNAR-BASED CALENDAR
KEEPINGS FROM SOUTHEASTERN EUROPE
Marco MERLINI
In the second half of the 20lb century, the pioneering research carried on
by Alexander Marshack, Boris Frolov, and Vitaliy Larichev evidenced the
presence of the abstract “time-factored” notations and their utilization in
Southeastem Europe since the Upper Paleolithic (Marshack, 1972).
The story of keeping and measuring time is at the same time the
account of the devices invented for this purpose. As Boris Frolov noted, “time
was the most difficult to be counted visually or on the fmgers of one’s hand, it
was precisely the time count that required a graphical recording”. This is an
adventure of humán inventiveness rooted deep in time. Day counting was in
lunar cycles recorded carving series of notches, dots, or incisions on bone
artifacts. Jean-Luc Guadelli and Nikolay Sirakov recovered - in the oldest
archaeological layers of the Kozamika Cave (Northwestem Bulgaria) - a series
of parallel lines engraved on animal bones dated between 1.4 and 1.2 millión
years ago (fig. 1).

Fig. 1 A possible Homo erectus timekeeping device, Kozarnika Cave (photo,
Aleta Guadelli).

They may be one of the Southeastem Europe earliest examples of
humán (Homo erectus) symbolic behavior, because they are intențional and too
precise to be the result of hacking at the animal to strip away meat. An 8-cm
long animal bone bears 10 marks. Another bone is with 27 parallel marks
incised along its edge. They arranged according to three groups. The distance
between the first and the second group is greater than the distance between the
second and the third group. However, all the cuts are equidistant from one
another. According to N. Sirakov, they might represent a timekeeping device
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(Guadelli, Delpech, Guadelli, Miteva 1999; Guadelli, 2004). Subsequent
engraved plaques and bones, with complex markings, have been interpreted by
scientists as lunar calendars.
The Neolithic and Copper Age of Southeastem Europe measured time
according to nature’s yearly cycles, both for daily life and agrarian-pastoral
worship. A wide rangé of devices for keeping and measuring time was utilized:
vessels, rock art graffiti, oven models, shallow cultic vessels, cult scene,
spindle-whorls, etc. They were reminders of cyclical phenomena in nature (e.g.,
moon phases) or of seasonal events (e.g., recording the time spân írom sowing
to harvesting). On giant scale, the Goseck Circle (Germany), is claimed to have
been a sort of calendar that told the ancient farmer when it was time to begin
counting the days until spring planting.
The key natural unit for time computing was a day, i.e. the time interval
of a full apparent revolving of the Sun on the sky. However, it was necessary to
utilize units bigger than a day for properly keeping and measuring periods and
intervals of time. Recording the time passed by was related to gaining
experience tliroughout a long period, which suggests a systematic observation,
not only of the Sun, apparent motion with the regular succession of days and
nights, but also of the Moon phases (i.e. the cyclically recurring lunar disc
changes), the movements of other celestial bodies (stars, planets), the seasons
cycles altemating hot and cold weather.
In the present article, I will focus on lunar calendars from Neolithic and
Copper Age of Southeastem Europe evidencing how they operate, are elaborate
and accurate, and had widespread use. In addition, I will evidence that some
tradițional “time-factored” assumes of peasants are rooted in this prehistoric
heritage to some extent. Neolithic and Copper Age notions are an accumulated
and preserved cultural layer harboring tradițional folk beliefs such as resonance
between lunar cycle and humán menstrual cycle, the fertilizing and fecundating
power of the Full Moon, coordination between farming and motion of the
Moon, magic regulation formula to regularize menstrual cycle, and the
occurrence of lucky and unlucky days.
Chronograms embedded on spindle-whorls are particularly interesting,
because the spin evokes associations with time. It is not for a coincidence that
in some Slavic languages the words for “spindle” (vreteno, vretmeno) and for
“time” (vreme) have the same linguistic root connected with revolving quickly
and repeatedly around an axis. On a Late Neolithic conical spindle-whorl írom
Dikili Tash (Greece) (Treuil 1992, pl. 150/c), chevrons are depicted in radiant
arrangement and a series of short lines in rays are incised between the ring and
the edge. The chevrons have to been detected as a progressive horizontal
sequence of paired chevrons: two A, two A. and two A. Each chevron points
to a notch on the circumference and encompasses a distinct number of them.
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The tallies are 27. However, two tallies are shared by four chevrons. It means
that the linear counters on play are 29. Here it is the sequence: first A = 3
notches, second A = 3 notches, first A = 3+1, second A =4+1, first A =
8+1, second A =4+1. The possible functions of this rotating object include
usage for keeping records relating to cyclical events. It is difficult do not infer a
scheduled synodical Moon calendar based on 14 days of Crescent Moon, a day
Full Moon and 14 days of Waning Moon.
The spindle írom Dikili Tash divides the cycle of the Moon into six
phases as Lithuanian főik traditions did. Here, very often the two main lunar
phases were divided into further parts, defining six periods: Tiiscias ‘empty’
(New Moon); Jaunas ‘young’ (the Moon before the first quarter, Waxing
Crescent); Priespilnis ‘almost full’ (Moon after the first quarter, Waxing
Gibbous); Pilnas ‘full’ (Full Moon); Senas ‘old’ (the Moon before the last
quarter, Waning Gibbous); and Senagalys ‘old-end’ or Delciagalys ‘wane-end’
(Moon after the last quarter, Waning Crescent) (Vaiskünas 2006).
Due to the resonance between lunar cycle and humán menstrual cycle,
the signs depicted on the spindle provided a metaphor and a description of
reproductive experience common to women. The cycle of the Moon
corresponds to the female reproductive cycle in duration and the spindle whorl
divides both into six phases, giving the possibility to use it as a keeper track of
the procreative succession. This lunar menstrual calendar was a potent visual
reminder: looking at it, one can notice which phase of the moon she is
menstruating, estimate the fertile times, and so on. The follicular phase (days 1
through 14, half the lunar cycle) is the time írom the first day of menstruation
until ovulation. It’s picked out on the spindle calendar through the first four
chevrons. The relatively infertile days during and following menstruation are
by chevrons depicted 1-3. Ovulation (when the oocyte is released) occurs
around day 14 of the cycle, occurring almost 14 days before the next
menstruation. In is marked day 15 in the spindle calendar. The Iuțeai phase
(days 14 through 28) is the time írom ovulation until the first day of
menstruation. The fertile phase occurs at either side of ovulation, because
sperm can survive in fertile mucus awaiting the discharge of an ovum from a
mature ovarian follicle. The fourth and fifth chevrons mark the period
considered most fertile. The last chevron indicates the post-ovulation infertile
phase. The information recorded in the spindle goes deeper to determine the
phase of the menstrual cycle, distinguishing six phases of it - very close to what
we do nowadays - as follows:
• 1 - the menses phase: days 1-5 of the menstrual cycle; n = 3 + 3
notches under the two A, which divides menses 1, when
menstrual discomfort is maximums, and menses 2, with
remaining days of menses.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Neolithic andCopper Age Lunar-based Calendar Keepings ...

263

•

2 - the early proliferative phase: days 6-10; n = 3+1 notches
controlled by the first A.
• 3 - the late proliferative phase: days 10-14; n = 4+1 notches
encompassed by the second A.
• 4/5 - the early secretory phase and the mid-secretory phase (days
15-24; n = 8+1 notches).1
• 6 - the late secretory phase or pre-menstrual phase: days 24-29; n =
4+1 notches.
AII over the ancient world, the fertilizing and fecundating light of the
moon was regarded as favorable to the vegetal grow and animal reproduction,
as reassumed by Plutarch. According to Eliade, the connection between moon,
rain and plánt life was realized before the discovery of agricultura (Eliade 1978:
161). The knowledge embedded on the spindle from Dikili Tash (fig. 2) is
hinged on the Full Moon as crucial point of the lunar cycle, considering it as the
trigger of the reproductive process. During its synodic cycle, the Moon
increases and decreases as a metaphoric pregnancy. Ovulating with the Full
Moon was considered the best chance of fertility, as the Full Moon accentuates
the time of production and emission of an oocyte from the ovary for potențial
fertilization. In farming, it was the time considered appropriate to seed or to
transplant the plants because they root well. European peasants, quite recently,
preferred to sow in the moonlight (Golan, 2003: 142). As incamation of
reproductive power, people believed that a woman could conceive from
intercourse in the light of the full moon or that she might become pregnant by
just looking at the moon. Golan associates this feature with his persuasion that a
Moon God occurred, quoting an inscription in the temple of the Moon at
Thebes „through his agency women conceive” (Golan, 2003: 142). However,
the credence fixed on the artifacts of the Danube civilization represents the
Moon as associated to the female principie and mirrors its fecundity with the
fecundity ofEarth.
After the state of greatest fullness, the moon progressively wanes.
However, it was believed that it does not slice the relationship with the new
embryonic life. If as Full Moon, it provides maximum procreative force,
enhancing the fertility necessary to create a new being, during the waning
period it nourishes the embryo or the seed. Providing them with the substances
necessary for growth and health, they germinate and bloom, whereas it reduces.
The parallel with a pregnant woman is appropriate, because she puts on weight
and fat only as receptacle of a growing fetus. She actually loses weight and
becomes lean. In the Waxing Crescent, the key day signaling the end of
1 The early secretory phase and the mid-secretory phase are actually separated (ES; days 15-20; n =
5 and S; days 21 -24; n = 6).
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menstrual period was the sixth. It is not for a case that in the classical epoch, it
was the day sacred to Artemis in the Athenian calendar, which considered it a
moon goddess as complement to the twin Apollo.
The lunar menstrual calendar ffom Dikili Tash associates the Black
Moon with the start of menstruation. It's confirmed by the mythological
thinking that the moon caused the monthly indisposition in women. It’s called
among different peoples equally: „moon sickness”, „moon change”, or simply
„the moon” (Golan, 2003: 142). We do not know if in the Danube civilization
menstruating women were considered ritually unclean and subjected to strict
taboos as in other ancient civilizations. However, if one does not glimpse
superstitious fear of menstruation depicted on artifacts, one can infer easily the
rendering of the conviction that they were in an infertile period.
The ancient heritage of lucky and unlucky days expressed by the lunar
calendar incised on the spindle-whorl írom Dikili Tash informed classical
writers such as Hesiod (JTorfeDays) as well as the peasant almanacs.

Fig. 2 A progressive sequence of paired chevron defines a lunar menstrual
calendar on a spindle-whorl, Dikili Tash (graphic Merlini after Treuil 1992: pl.
150/c)

To sum up, the lunar cycle based on the Full Moon on the spindle írom
Dikili Tash was not only a time marker or even a time factor but also as quality
mark for procreation. The general symbolism of growing in the nature was
accordant with the visible aspect of the Moon and the Moon had a growing
quality scheduled during its entire cycle. Harmonizing the cycle menstrual with
the lunar cycle was the procedúra believed most appropriate to enhance the
fecundating power at greatest extent. The spindle whorl had not mere practicai
uses like accounting cyclic records. As nowadays, most of the woman suffered
írom an irregular menstrual cycle. The periodical and regular events írom the
lunar calendar embedded on the artifact might be a benchmark. a point of
reference against which the cycle may be compared and assessed. Having m
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mind that the Moon naturally rules the menstrual cycle, if a woman suffered
from an irregular cycle, tuning into the moon periodical regularity could help to
make it conform to a normal 29 days. In addition to indicate and map the road,
the spindle might have been a magic facilitator to follow it. Chevrons and
tallies might have composed a magic regulation formula. The device might
have given strength to the sacred signs exploiting the centrifugal force triggered
by the rotary motion as the Moon in the sky and spinning faster to increase the
benefit.

Fig. 3 A Baden-Coțofeni lunar menstrual calendar, Moldova Veche (afiter
Roman, Németi 1978, pl. 2/12).

The calendar on the spindle-whorl from Dikili Tash is not a unicum. A
similar lunar menstrual calendar arranged in sequenced V-signs is incised (fig.
3) on a Baden-Coțofeni vessel from Moldova Veche (Romania). At the first
glancé, it seems to bear a series of signs such as IT, A, AA (Roman, Németi
1978: 83, pl. 2/12). However, the intention of the potter was to alternate W and
AA in chains of 6 and 7 to compose a lunar chronogram connected to the
humán female periods of fecundity/infertility. As in the chronographic system
of the conical spindle-whorl from Dikili Tash, the first six days (1-6) believed
to be infertile for humán reproduction. The subsequent seven days (7-13)
considered fertile. The 13th day was credited to be the most fecund day of the
biological month. coinciding with the Full Moon. The following seven (14-21)
days were considered still fertile. The final six days of the cycle (22-28) were
thought not positive to conceive. The 29 was characterized by the absence of
the Moon.
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Further investigation is needed to determine the meaning of the cloud of
points surrounding the calendar from Moldova Veche. The biological humán
female calendar is with the Moon cycle synchronized, which also changes at
the sixth day.
The altemation between the six and seven deeply informs the
communicative landscape of the Danube civilization. Many artifacts bear six
and seven lines. A circular sequence of 8\7\6\7 (= 28) lines characterize the
bottom of a vessel from Parța (Romania: fig. 4).
Fig. 4
A circular sequence of 28
lines arranged in 8, 7, 6, 7
groups characterizes the
bottom of a vessel, Parța,
graphic elaboration Merlini,
after Lazarovici, 2004.

***# #+ *

The same chronographic mechanism is exploited in the graffiti discovered at the Cave
7 of the Sredniya Kamik (Middle Stone), next to the viliágé of Tsarevets (Bulgaria), a
grouping of incised marks have been interpreted by Todor Stojchev as a lunar month
calendar rendered through successive Moon phases (fig. 5). The succession of the
phases runs anticlockwise, which coincides with the orbital revolving of the Moon.

Starting from right to left the sequence is Crescent —* 6+1 days —> Full
Moon —♦ 7 days —* Descrescent —» 7 days —> Black Moon —> 7+1 —> Crescent.
This calendar evidences not only a systematic knowledge of the lunar
month during the Neolithic, but also the implementation of methodical
astronomical observations and purposive record based on the Moon
appearances throughout the day-night sequence.
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Fig. 5 Lunar month calendar, Trsarevets - Cave 7 (after Stojchev 1998).

At Ratina (Republic of Serbia), a Vinca hollow zoomorphic figurine
was found. After opening, it was discovered to contain 28 black and 4 white
pebbles. The archaeologist in charge suggested that they represented a lunar
calendar rendered as the Moon’s cycle: 28 nights and 4 lunar phases (Valovic
1987: 219-226).
A ceramic model of an oven modeled 4800 BCE bears one of the
earliest lunar calendars.2 It was at „Chardako” found, next to the viliágé of
Slatino (Bulgaria) in a dwelling belonging to horizon 6. It is held by the
Regional History Museum of Kjustendl (fig. 6: inventory number: KnA I 0F627). The prehistoric tool has a rectangular shape, a small platform in front of
its opening and four anthropomorphic images on the four comers of the roof.
Unique is the zoomorphic (a snake? a phallus?) handle depicting the male
principie protecting the “hearth”.
The signs incised on a checkerboard positioned on the bottom have
been by the archaeologist Stephan Chohadzhiev interpreted as a calendar
system that has to be read in columns from up to down and from left to right.
The thirty hatched compartments may be related to the days of one lunar month
and be organized according to the lunar phases. The twelve compartments in
red ochre may render the twelve months of the year.
According to Chohadzhiev, the New Moon and the crescent growing up
to the first quarter phase are depicted at the beginning of the lst column (cells 16), The next cells (7-12) show the Moon growing up to the Full Moon phase,
marked with a blank field 12. The fields from 13 to 18, which have the most
numerous incisions, represent the Full Moon phase. The next compartments
(19- 23) illustrate the waxing Moon up to the New Moon phase. Their incisions
2

According to other scholars (Todor Stojtchev), the table describes a solar calendar where the time
intervals are grouped in 10-day weeks and 30-day months.
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resemble to those from 7 to 12 that precede the New Moon, that is to say that
they represent one and the same Moon state. The field 23 is blank to show the
Moon disappearance. The moonless period is marked with the cells írom 24 to 30.
The colored fields are grouped in three columns, respectively with 3, 5
and 4 cells. Probably, each group is with a year season related. The first column
represents the winter months. They are January, February, and March, if
positioning the beginning of the year with the winter solstice (2r'-22nd of
December). The end of the winter corresponds with the vemal equinox, 21st of
March. The second column covers the months of active agricultural activity up
to the harvesting time (April, May, June, July, and August). The third column
depicts the autumn months (September, October, November, December). Such
calendar structura, comprising three seasons, is typical of other calendar
systems utilized by the Danube civilization.
The Early Copper Age calendar írom Slatino has a transitional
character, because it reflects the adapting of elements írom a lunar calendar
(Moon phases) to a solar one (the seasonal succession). The discrepancy
between the number of the yearly days depicted in this calendar (12 months x
30 days = 360 days) and the number of days belonging to the astronomic solar
year (365) is solved by adding 5 more days, which are depicted by the five
lunar signs placed on the small platform in front of the oven opening.

Fig. 6 Photo of the miniatűré oven and drawing of the table on the bottom
with the calendar, (photo courtesy F-MU.S.EU.M. Project).

The knowledge embedded on the presented inscribed artifacts is on the
Full Moon hinged as crucial point of the lunar cycle, considering it as the
trigger of the reproductive process. Other coeval artifacts of the Danube
civilization such as the Gradesnica shallow receptacle share this approach with
rectangular base depicting the Full Moon in form of a female “dancing orant
and a coeval Sălcuța-Krivodol pintadera.
The first inscribed object was in Northwestem Bulgaria discovered
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from the prehistoric site of Gradishteto, next to the viliágé of Gradesnica
(Vratsa County). It was unearthed from a room used for religious rituals
(Nikolov, 1974). The artifact belongs to the Early Copper Age and is dated
4900 - 4800 BCE. The Gradesnica vessel is at the Museum of History of Vratsa
(fig. 7: inventory number A-2700) kept. It bears emblematic signs very difficult
to interpret (Merlini, 2005).
On the externai side, one can recognize a human-like stylized figure
fixed in a ritual posture with raised arms, surrounded by triangular, V-shaped
and meandering motifs. According to somé scholars, it is standing (Winn,
1981: 212). Other authors interpret it as the Mother Goddess sitting on a wide
chair (Nikolov, 1990: 48), with arms rose in ritual adoration (Georgiev, 1970:
8) to invoke the Sky God to appear for the sacred marriage from which the
novei agricultural cycle outset by conception of new crops (Nikolov, 1990: 48).
A different interpretation considers the anthropomorphic figure as a
pregnant Moon that is dancing and flourishing according to rotating movements
that sub-divide the space in four quadrants füled by emblematic signs that
might represent constellations. This vital symbol was widespread in the Danube
civilizațion and was recurrently depicted on objects to promote good-luck. It
might well concern the creation and re-creation of the world, which is closely
connected to the dance of the Moon and the giving birth. The rotating life of the
universe is a perpetuai act around motherhood. Motherhood creates Sky and

Fig. 7 The dancing pregnant four-sided Moon surrounded by the constellations
of an ancient sky is at the centre of a shallow receptacle, Gradesnica (photo
courtesy F-MU.S.EU.M. Project).
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The inside of the Gradesnica fiat container bears a long inscription that
is into four columns divided and inserted inside vertical registers. It is
documented the possible presence of a calendar system (Nikolov, 1990: 47;
Merlini, 2005; Chohadzhiev, 2007: 122).
From the same site of Gradesnica, a high number of signs have been
found on bottoms of pottery, spindle-whorls and other objects. Some of them
depict stylized humán figures, other represent geometrical and linear pattems.
The archaeologist in charge, B. Nikolov, considered that they compiled the
most ancient set of ideograms from this area of Southeastem Europe (Nikolov,
1974: 33). According to M. Gimbutas, from Gradesnica comes “one of the best
examples of Old European script” (Gimbutas, 1974/1982: 87).
The most significant comparison is between the layout of the
Gradesnica human-like figure and a coeval Sălcuța-Krivodol pintadera (fig. 8)
with an elongated six-angled base modeled as a stylized schematic
anthropomorphic figure in adoration or dancing.3 The meaning is similar too,
conceming the Full Moon and the reproductive process. The piece was
discovered at Peklyuk (near Galabovtsi, Bulgaria). It is made of clay with
inclusions of mica, hard backed and light brown color. The artifact is massive
with 8.5 cm. in length, 4 cm. in breadth, and 5.9 cm. in height inclusive of a
substanțial cone-like handle. Angular, double, and specular lines converging,
but nőt uniting, to the centre have represented the incised design. Is one in
presence of two specular, interlaced human-like figures? The surface of the
pintadera is composed of three parts. Those at the edges are symmetrically
angular and connected at the centre by a rhombus. The engraved design fits
well the shape of the artifact. The polar angular surfaces are with chevrons
inscribed that follow the edge. The central rhomboid surface is with a similar
geometry encasing a coil or a meander incised. The incisions are very marked
and made with a sharp thin point.
Vassil Nikolov interpreted the design engraved on the face of the
pintadera as a scheme of lunar cycle that has to be read from left towards right
(Nikolov, 1990: 45), from top to bottom according to my version. The first
angular (>) symbol represents the first phase of the lunar cycle as a growing
Moon. The third symbol (i.e. the leftward angular symbol) indicates the fourth
and last phase (the descending Moon). The in-between symbol, where the two
halves of the spiral-meander join, marks the two intermediate phases when a
sort of overtuming happens with the crescent becoming Full Moon and the Full
3 It is hold at the Național Museum of History of Sofia and has inventory number MIS A 5393. The
object is displayed on line in 3D and accompanied by an identity cârd at the “Virtual Museum of
the European roots” managed by the MU.S.EU.M. project coordinated by EUROINNOVANET

with address http://www.europeanvirtualmuseum.it /museum/schedabase.asp?reperto=123.
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Moon transforming intő waning Moon. The middle of this period includes also
the Full Moon nights, when the Earth's satellite has a perfectly circular shape.
The vision of the Full Moon was evidently interpreted as a beneficial period for
humán, animal, and vegetal fecundațion. The joint paris of the spiral-meander
are placed in a rhomboid shape, which symbolizes fertility and abundance. The
Full Moon is the condition for this quality. On other side, the Full Moon in the
thinking of the ancients was to the middle of the female cycle referred.
Probably stamping the magic pattem of the pintadera brought good luck.

Fig. 8 A Sălcuța-Krivodol pintadera modeled as stylized schematic
anthropomorphic figurine in adoration or dancing on an elongated six-angled
base (photo courtesy F-MU.S.EU.M. project).

In conclusion, in the present article, I have evidenced that chronograms
of főik calendars írom Southeastem Europe, beliefs conceming the effects of
the Moon on vital cycles (tides, women's biology, etc.) - the vision of the Full
Moon as the trigger of the reproductive process; the harmonization between
farming rhythms and motion of the Moon; the attempt to synchronize the
humán female cycle with the lunar cycle of 29 days and the notion of lucky and
unlucky days -, have in part ground in the Neolithic and Copper Age ordering
of time. It was based on notions conceming the Moon “cyclical dance” into the
sky and expressed by use of calendars that we are starting to understand. In
particular, the credo that which survives into modem times is a close magic
relationship between Moon, farming and humán female.
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Semne calendaristice bazate pe fazele Lunii
din neolitic și epoca bronzului sud-est european
Rezumat

Cercetările din cea de-a doua jumătate a secolului XX din sud-estul
Europei au scos la iveală obiecte cu semne de natură abstractă, făcute cu scopul
de a marca trecerea timpului. Noțiunea de „timp” fiind cea mai abstractă, a
necesitat o exprimare grafică deosebită încă din epoca paleolitică. Astfel,
săpăturile din peștera Koyamika au scos la lumina oase gravate cu un întreg
registru de semne ce reprezintă zilele, un fel de calendar bazat pe ciclurile lunii.
Semnele constau din scrijelituri de linii paralele sau puncte, recunoscute de
cercetători ca fiind calendare lunare.
Societățile agrare din epoca neolitică și cea a bronzului măsurau timpul
în cicluri - de la cele mai întinse (cum ar fi anii și anotimpurile) la cele mai
restrînse (lunile și zilele) - utilizând ca suport mai ales materialul ceramic
uzual, cum ar fi vase, fusaiole, altare, idoli, etc. Aceste artefacte sunt o dovadă
că oamenii acelor vremuri erau niște atenți observatori ai fazelor lunii, ale
mișcării planetelor și ale ciclicității anotimpurilor. Fusaiola, spre exemplu, este
asociată, prin rotirea, cu trecerea timpului, dar și lingvistic (vreleno, vretmeno
comparat cu vreme, timp)
Dorința autorului este aceea de a arăta cum funcționau calendarele
lunare din aceste epoci, precum și gradul lor de acuratețe, folosirea lor pe scară
largă și moștenirea noastră în viața agrară contemporană.
Semnele de pe unele fusaiole preistorice ar putea fi legate de
paralelismul dintre ciclul lunar și ciclul menstrual. Astfel, pe fusaiola de la
Dikili Tash apar șase faze ale lunii, care corespund cu fazele ciclului
reproductiv, oferind astfel o modalitate de a le corela și de a calcula/prezice
zilele fertile. Cea mai fertilă perioadă era considerată cea în care ovulația
coincidea cu Luna Plină. Mișcările lunii erau responsabile de declanșarea
fertilității nu doar la oameni ci și în agricultură, fiind legate de ploaie,
însămânțare, plantarea răsadurilor. în timpuri mai apropiate nouă, aceste
credințe se regăsesc la țăranii care preferă să însămânțeze pământul la lumina
Lunii în creștere, sau la cei care cred că o femeie rămâne gravidă dacă
fecundația are loc sub Luna plină, ori dacă privește luna plină.
Faza următoare, în care Luna scade, este asociată cu hrănirea noului
embrion, care crește în acest răstimp. Ziua a șasea este ultima zi a menstruației,
zi care în calendarul atenian îi aparținea Zeiței Lunii, Artemis. în calendarul de
la Dikili Tash, această fază a Lunii marchează începutul menstruației, credință
regăsită în mitologia antică în care menstruația femeilor era cauzată de Lună.
Fusaiola de la Dikili Tash indică, de asemenea, zilele norocoase și cele cu
ghinion, oferind femeilor un etalon pentru un ciclu regulat, sau posibil chiar și o
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unealtă magică prin care ciclul să poată fi regularizat.
Aceeași legătură magică între fertilitatea umană și mișcările Lunii se
poate deduce din studiul unui vas din cultura Baden-Coțofeni, descoperit la
Moldova Veche, pe care ornamentele sunt împărțite și grupate astfel încât să
arate perioada nefertilă (zilele 1-6), perioada fertilă (zilele 7-13), ziua cea mai
fertilă (ziua 13, Luna Plină), perioada mai puțin fertilă (zilele 14-21), perioada
nepropice pentru fertilizare (zilele 22-28).
Este posibil ca de acest ciclu să fie legate și următoarele artefacte: un
vas de la Parța, pe care alternează seturi de câte 6 și 7 linii, într-o secvență
circulară; o pictură rupestră din Peștera 7 din Sredniza Kamik (Bulgaria), care
prezintă niște incizii ce pot fi interpretate ca un calendar al fazelor Lunii; o
figură zoomorfa de la Rafina (Serbia), care avea înăuntru 28 pietricele negre și
4 albe, posibil ca un însemn al celor 28 nopți și 4 faze lunare; un model de
cuptor din lut de la Chardako (Bulgaria), din 4800 î.Ch, care prezintă
compartimente sub formă de tablă de șah (30 hașurate și 12 roșii), interpretate
de specialiști ca un calendar ce trebuie citit de sus în jos și de la stânga la
dreapta (30 zile într-o lună, 12 luni într-un an), fiind un sistem de măsurare a
timpului tipic pentru marea civilizație dunăreană.
Punctul central al calendarului lunar este Luna Plină, „declanșatorul”
procesului de fecundizare și fertilizare. Luna plină apare sub forma unei
„dansatoare orantă” pe un artefact din perioada bronzul timpuriu de la
Gradesnica și pe unul din Sălcuța-Krivodol (eneolitic). Semnele de pe artefactul
de la Gradesnica pot fi interpretate ca o Lună „însărcinată”, într-o mișcare de
rotire/dans printre semne misterioase ce ar putea reprezenta constelații. Această
mișcare a Lunii este asociată cu crearea Lumii, după cum Universul se învârte
în jurul „nașterii”. Figura antropomorfă stilizată de la Sălcuța-Krivodol prezintă
linii incizii sub formă de romb, meandre și V-uri, ce converg înspre centru.
Interpretate fie de la stânga la dreapta fie de sus în jos, semnele ar putea
reprezenta un calendar lunar în care Luna Plină desemnează mijlocul ciclului
menstrual.
Toate aceste artefacte sugerează faptul că legătura dintre Lună și ciclul
reproductiv uman exista încă din neolitic și din epoca bronzului, fiind bazată pe
observația atentă a strămoșilor noștri asupra ciclicității mișcărilor Lunii și pe
armonizarea acestora cu ciclul menstrual și cu practicile agricole din
centru/sud-estul Europei, legate toate de Cultul fecundității și al fertilității,
practicat în Marea Civilizație Dunăreană.
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MAGIA ÎN MENTALUL POPOARELOR DE IERI
ȘI DE ASTĂZI: RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ
Constantin POP
Cuvântul „magia” provine fie din străvechiul termen akkadian (mileniul
III î. Ch.) „imga” designat ca „preot”, fie din cel babiloniano-asirian „maga”,
ceea ce înseamnă „sagerdot” sau grecescul „mageia”=”vrăjitorie”, ori latinescul
„magus”=”preot persan”.
Deci, definiția acceptată a cuvântului „magie” se referă la un sistem de
ceremonii, ori acțiuni, determinate de credința în puterea magului, șamanului
(vrăjitor, în special la popoarele animiste), credule în forțele și elementele
naturii, de a acționa asupra realității obiective, cu ajutorul puterilor
supranaturale și prin alte mijloace și practici oculte, paranormale.
Magia se bizuie pe credința în existența unor forțe în sine din natură
(forțe în care mai cred și astăzi multe populații „primitive”), numite „mana”,
„kami” ș.a., pe care invocația magică le poate obliga să acționeze în favoarea
omului, sau împotriva lui.
încă din preistorie, magia se clasifică, de obicei, în două tipuri și
anume: „Magia albă” (obișnuită, ademonică, obținută prin rostirea unor nume,
incantații, cuvinte magice iară sens - precum „abracadabra”, blesteme ușoare,
simple, nepericuloase și în forța creatoare a imaginii plastice „abraxas” =
"animale fabuloase”); apoi, magia albă poate îngloba în cadrul ei „exorcismul”
(din cuvântul grecesc „izgonirea demonilor”), ce constituie o ceremonie rituală,
urmată de rugăciune sau apărarea de invazia demonilor (în teologia creștină,
exorcismul poate fi cuprins în botez), ori forma de „apotropaion” (tot cuvânt
elen, ce desemnează ritualul care înlătură relele).
„Magia neagră” înseamnă procedeul invocării demonilor în sprijinul
săvârșirii actelor magice rele (abaterea de nenorociri asupra unui individ, popor,
etc., obținute prin blesteme grele, îngrozitoare, înțeparea unei păpuși cu ace, ș. a.,
ultimul procedeu practicat și astăzi în bazinul mării caraibiene, din America
Centrală).
Dar magia mai poate fi „terapeutică” (descântece), „homeopatică”
(bazată pe similitudine, când magicianul crede că poate provoca orice efect prin
imitarea lui) și „contagioasă” (obținută prin contact, când cel ce săvârșește
ritualul este convins că acționând asupra unui obiect, acesta va influența
persoana căreia îi aparține acel lucru).
în antichitate, prin excelență, o serie de persoane aveau un statut special
de așa-ziși „magi” (îndeosebi, popoarele mesopotamiene, perșii, sirienii,
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hindușii și să nu uităm de celebrii „Trei Magi de la Răsărit”, care aduceau
daruri la nașterea lui Isus Christos, în ieslea de la Bethleem).
în sfera largă a magiei sunt incluse o mulțime de termeni sau practici
rituale. „Tabu” (din cuvintele polineziene „ta”=sacru, „bu”=”foarte mult”),
deci, un termen de origine din insulele Oceanului Pacific (Melanezia și
Polinézia), însemnând o interdicție absolută, cu caracter sacral, ce se referă la
anumite persoane, locuri, obiecte, mâncăruri, băuturi, etc.,)
„Totemism” ( de la „totem”, de origine algonkină a Pieilor Roșii din
America de Nord), referitor la originea strămoșului unui individ sau trib,
strămoș imaginat sub forma unor animale, păsări, insecte, plante și a căror
amintire trebuie cultivată spre binele comunității de urmași. Celebrii sunt stâlpii
totemici, cu sculpturi bizare, ale diferitelor triburi de amerindieni din SUA și
Canada.
Dar există și alte mitologii care au la origine zei totemici: de pildă,
chineză pe Fu Xi; greacă pe zeița Athencr, egipteană pe Annubis, Sehmet, și
Apis; scandinavă pe Loki și Gharmr, tot astfel sunt și unele personaje totemice
nedivine din mitologia magică biblică, precum Ráhel și Shimori".
„Oracolele”, din latinescul „oraculum” („a se ruga”), sau grecescul
„manteion” („prezicere”), constituite din sanctuare, sau zone speciale, în care,
în antichitate, se credea că o anumită divinitate este dispusă a da răspunsurile la
întrebările unui preot/preotese, magician inspirat, răspunsuri privitoare, mai
ales, la întrebările despre viitor. Oracolele erau consultate, în general, când erau
necesare să fie luate decizii categorice, în viitorime.
Cea mai amplă și mai interesantă instituție al oracolelor a creat-o grecii.
Nu este cazul, sau locul, de a descrie numeroasele tipuri de oracole elene,
ritualul lor diferă, așa că mă voi referi a enumera câteva principale localități din
Grecia Antică în care au funcționat astfel de „instituții” ciudate: cel mai
important era Oracolul de la Delphi a Zeului Apollon, apoi Dydima, Klaros,
Xantos, Delos, Kolophoos (toate apollonice), cel tămăduitor al lui Asklepios
(zeul vindecător) în Epidaurus, peșterea prezicătoarei Sybilla de la Cumae
(lângă Napoli), crângurile și pădurile sacre de stejari ale „druizilor” (misterioșii
sacerdoți celți, care se închinau elementelor arboricole, munților, apelor,
stâncilor), Oracolul lui Ammon, din oaza sahariană egipteană, „Shiwah”, etc.
Aceste oracole au fost vizitate de numeroase personalități istorice, un fervent
vizitator al lor fiind Alexandru cel Mare.
Pretutindeni, orice oficiant oracular se credea posedat de un zeu, sau
demon, pe care îl chema în urma „invocației” (prin rugi, magie ori practici
oculte). în acest caz, sacerdotul (șamanul, magicianul) era doar un
retransmițător ales al cuvântului divinității (pentru a nu se face confuzii, el nu
este un profet, persoană care are darul revelației). Deci, persoanele oraculare
principale sunt șamanii la popoarele primitive, „pythonissele” la greci (Pythia -
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clarvăzătoarea de la Delphi, „augurii”, „haruspicii”, „sybillae” la romani
(întruchipate în persoana vrăjitoriei de la Cumae), etc. Există și animale
oraculare, precum „Oaia Năzdrăvană” (în mitologia românească), „Berbecul
Xezhai” (mitologia chineză) și „Pasărea Oyal” (tradițiile maya).
în terminologia magică, se mai întâlnesc numeroși termeni: „Demoni”
(grecescul „daimonion”, ce semnifică forța divină, „daimon”-„divinitate”,
latinescul „daemon”-„spirit”). Ei sunt spirite binevoitoare, ori nefaste,
imaginate, la început, de omul preistoric în stadiul gândirii sale animiste
(personificarea obiectelor, fenomenelor naturii, animalelor și prin investirea
acestora cu atribute umane). Există și o disciplină, care se ocupă cu studiul
demonilor - „demonologia”.
„Șamanii” derivă din cuvântul tungus „shama”-om în delir”, „preot”,
„vrăjitor tribal”, „oficiant” al unui cult de religie „primitivă”. Șamanismul se
întâlnește la toate populațiile din stadiul incipient al „civilizației” (exemplu:
astăzi, la etniile arctice din nordul Siberiei, Canadei, Groenlandei). Aceștia se
ocupau cu „divinația” (latinescul” divinatio” =„ghicirea viitorului”, „darul
prezicerii”). Unii dintre ei („vracii”) practică și medicina empirică, adesea
însoțită de dansuri cu rotiri amețitoare până la prăbușirea în extaz (azi exemplu
concludent simt „dervișii rotitori”, „coiybanții” din antichitate). De asemenea,
se cunosc grupuri de șamani slavi „volhvii”, „incantatores”, la romani,
„solomonarii” (România). în ritualul lor specific ei utilizează toba („tungus”,
„tungur”) ca instrument principal. Folosesc hipnoza, autohipnoza, însușiri
native paranormale, sau se droghează cu plante halucinogene pentru a-și
provoca transa, purtătoare spre starea iluzorie de extaz (de pildă, mestecarea
frunzelor de coca în cantități mari la amerindienii din Anzii Cordilieri, ciuperci
ce produc tulburări pshihice, destul de grave, în Mexic, Guatemala, Honduras
(precolumbienii din zonă aveau un „zeu-ciupercă” Teonanacatl), stăpânul unei
ciuperci foarte periculoase (supusă analizelor, ea pune în evidență puternicul
drog LSD, băuturi amețitoare, „pulque” (patroana acestei licori era zeița
Mayahuel sau „chicha” (distilată din porumb - „mays”, fermentat).
în magie se folosesc mult descântecele ori incantațiile (latinescul
incantatio - descântec; sanscrita mantra - rugăciune; grecescul maeomafarmec, descântec; slava zagovor și zaclinanie - descântec).
Dar de magie sunt legate și așa-zisele „mistere” (latinescul
„mysterium”=”ceremonie religioasă și magică secretă”). Misterele sunt
specifice oricărei religii, ele incluzând două tipuri de ritualuri: magice și
purificatoare. Cele magice erau frecvente în Egiptul antic (solare, funerare),
Persia (misterele „Focului veșnic” la lui Zoroastru), India, America
precolumbiuană (la olmeci, tolteci, zapoteci, mayași, azteci, incași, etc.), astăzi
la multe triburi africane și aborigene din Australia.
Printre cele mai numeroase și semnificative „mistere” magice sunt cele
născute în lumea elenă: „Cabirii” (cunoscuți în insula Samothrace, lângă
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coastele Thraciei), cele din Eleusis („eleusine”), „dionysiace” (adeptă
înverșunată ale acestora a fost regina epiriotă Olympia, soția regelui
macedonian Filip II, mama lui Alexandru cel Mare), „orfice” (inițiată de
celebrul câtăreț la lyră, Orpheus, în disperarea căutării iubitei sale Berenice,
dispărută magic în lumea subpământeană a lui Hades), cele egiptene „isiace”
(zeița Isis) și „serapiste” (Serapis), cele generate de cultul mithriac (Mithras, îl
chema pe zeul oriental al Luminii, care sacrifică taurul pentru izbăvirea
omenirii), și cele consacrate zeiței frigiene Cybele, din Asia Mică.
Dar și în religia creștină sunt cunoscute unele tipuri de „mistere”
precum „Sfânta Treime” („Tatăl” - Dumnezeu, „Fiul” - Isus Christos și
„Duhul/Spiritul Sfânt”), apoi „Transsubstanțierea Vinului și a Pâinii” în
„Sângele și Trupul dumnezeiesc”, la „Cina cea de Taină” ceea ce înseamnă
„întruparea lui Isus Christos”.
Reîntorcându-ne la magie, încercăm să definim atât aria geografică, cât
și cea istorică a ei.
încă din epoca paleolitică s-au putut observa unele practici magice
interesante: de pildă, picturile rupestre din peșterile de la Altamira (Spania),
Lascaux (Franța), Tassilli și Hoggar (ambele în deșertul Sahara), etc., în care
sunt desenate animale (unele cu total realiste), îndeosebi bizoni, cerbi, cai,
mamuți, câteodată, urmărite de cete de vânători, care, probabil, își închipuiau că
fiarele, reprezentate pictografic, aveau puteri magice, aducându-le noroc la
vânătoare. în plus, poate tot cu o semnificație magică, sunt numeroasele
imagini a unor palme cu degetele răsfirate, sau ..motivul șarpelui”, de pe pereții
peșterilor. Apoi, sunt cunoscute, încă din preistorie, cu o continuitate până în
zilele noastre, „Casele sacre” tribale ale unor populații aflate pe diferite treepte
de „civilizare”.
în neoliticul timpuriu, practicile magice s-au întâlnit în primele orașe
celebre Yerihon (circa 8000 Î.Ch. din Palestina) și Qatal Hüyük (6250-5650),
pe malurile Dunării la Lepenski Vir (6000-5000, Serbia) și Schela Cladovei
(România), în cele din valea fluviului indus (culturile Harappa și Mohenjo
Daro, pe la anii 2500-1800, din Pakistan). în țara noastră săpăturile
arherologice au scos la lumină importante vestigii referitoare la practicile
magice, precum, la Gura Baciului (Cluj-Napoca), Tărtăria (jud. Alba), Parța
(jud. Timiș), Scânteia, Cucuteni, etc.
în Europa, aria practicilor magice cuprinde așa-numita „Civilizație
megalitică” (alei, aliniamente, cercuri din blocuri uriașe din piatră, numite de
specialiști „menhiri, dolmem, cromlech”), practici magice apărute în ultima
perioadă neolitică (eneolitic) și începutul epocii bronzului (3000-1500). Dintre
toate aceste străvechi și importante monumente se detașează celebrul
Stonehenge din câmpia Salisbury, din sudul Marii Britanii, un impozant
„cromlech” (cerc), al cărui menire nu este încă precizată, considerat fie calendar
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agricol, observator astronomic, loc de cult, templu, incintă funerară, edificiu
pentru reverberarea sunetelor (!), sau mai recent, teoria unei așezări temporare
în cadrul unor festivități și ceremonii grandioase, preistorice. Din aria „Civiliza
ției megalitice” mai trebuie amintite monumentele de la Camac (Bretagne,
Franța), Fillitosa (Sardinia), insulele Malta, Azore, Jersey (din Canalul Mânecii),
sau Dingle (Irlanda), ori localitățile din Italia, Scandinavia, Peninsula Crimeea,
România, ba și din îndepărtatul Caucaz. Un timp, istoricii au considerat că
această „Civilizație megalitică” este specifică doar „Bătrânului continent”, dar
importante descoperiri ale genului au apărut, în ultimul timp și în Palestina,
Iordania, India, Japonia, nordul Africii.
Tot în legătură cu practicile magice preistorice, se pare, că trebuie puse
acele morminte, cu mai multe încăperi, în interiorul cărora, pe pereți, apar
picturi ciudate: capete umane cu ochi mari; cercuri; figuri geometrice; spirale
(Franța, Sardinia); desene nereale, unele înfricoșătoare, provocate de halucina
țiile datorită consumului de droguri (cea mai recentă ipoteză).
Apoi nu trebuie trecute cu vederea nici sângeroasele și oripilantele
ritualuri magice privind „oamenii mlaștinilor”: numeroase cadavre, unele
perfect conservate, au fost descoperite în turbările din nordul european
(Scandinavia, Irlanda, Germania, Scoția, etc.,), „victime-mesageri” ale unor
sacrificii pentru contactarea puterilor supranaturale.
Mezopotámia, în Babilon, magia era considerată o instituție de stat,

regii subvenționând o suită de magi, considerați „solii” zeilor Ea și Marduk
(„Cel care le știe și le vede pe toate”). Aceștia stăteau în vârful „zigguraf’-elor
(temple, observatoare astronomice), având ca îndatorire principală: lupta contra
răului de orice natură; apărarea pământurilor de mânia divinităților și demonior;
previziuni futurologice; lecuirea bolilor (practicau, deci medicina); astrologia și
astronomia (disciplină în care erau neîntrecuți).
Izvoarele sumeriene vorbesc că prin magie au fost chemați acei giganți
anmmaki (annonaki) care vin pe „Terra” de pe planeta Niburu, planetă
prezentată artistic pe un relief, alături de alte 8 corpuri cosmice sub formă de
„sori” (este oare vorba de cea de a noua planetă, Pluto, din sistemul nostru solar
(?) descoperită, pe baza calculelor matematice, abia în 1930, de fapt,
considerată până la urmă, doar o acumulare uriașă de gaze).
Egipt, în „Țara faraonilor” se practica, mai ales, o magie defensivă,

care își propunea să protejeze oamenii de furia și răutatea zeilor, prin incantații,
talismane și amulete specifice, rugi, ceremonii, etc. De exemplu, în mumia
faraonului Ramses III (1184—1153) s-au descoperit mai multe statuete magice
împotriva mușcăturilor de șarpe (se crede că ilustrul personaj, ultimul mare rege
al Egiptului, a murit în chinuri după aproximativ două săptămâni, în urma unei
mușcături de cobră, ca urmare a celebrului „Complot al haremului”).
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De asemenea, se remarcă „vrăjile de dragoste”, în care este invocată, în
special, zeița Isis. în muzeul parizian Louvre se păstrează un set de figurine
(datate în secolele III—IV), străpunse de ace, alături de un text care glăsuiește:
„Când te străpung (adică păpușa imaginând iubita), te vei gândi doar la mine!”
Dar această practică s-a transmis ulterior și în biserica coptă (primii creștini
egipteni), unde se fac incantații pentru a se scoate femeia iubită din casa bine
păzită cu cerbicie de părinți. Tot la copți, se leagă organul genital al rivalului (o
statuetă), ca aceasta să se transforme într-o bucată de lemn, pentru a fi în
imposibilitatea de a procrea. în Egipt, mulți purtau „udjat”-uri („Ochiul lui
Horus”), în special, cei cu vederea slabă. Conform mitologiei egiptene, Seth
(Zeul malefic al dezordinii, violenței) a scos ochiul lui Horus (divinitatea „șoim
a cerului”, mai târziu solară). Atunci înțeleptul Thot (protectorul tuturor
activităților intelectuale și al invențiilor), salivând pe rană reface ochiul lui
Horus. O astfel de manieră de vindecare are ecou și în religia iudaică. Isus
procedează asemănător cu ochii unui orb care, miracol, își capătă vederea
(Biblia: Evanghelia lui Matei).
Apoi, tot în țara scăldată de apele binefăcătoare ale lui Hapi (nume
purtat de Nil în antichitate), „sarcina și nașterea” erau considerate evenimente
de cea mai mare importanță. Există o zeiță însărcinată, Tawaret, apoi diferite
statuete, văscioare pentru unguente magice, ce apără și ajută în cazurile respec
tive. O categorie specială o constituie figurinele (din piatră, bronz, lemn, lut)
reprezentând pe zeița Iris, care în brațe îl alăptează pe Horus-prunc (ipostaza
Isis lactaus). figurine folosite la obținerea laptelui matern, considerat un fluid
magic.
în așa-zisa „Bibliotecă de la Nag Hammadi” (localitate situată pe Nil) sau descoperit numeroase papirusuri, rețete pentru leacuri magice de vindecare a
diferitelor maladii ori deficiențe, având ecou fie în textele israelite, fie în cele
grecești ale faimosului medic Hipocrates. De altfel, se zice că zeul Thot a scris
„Cartea magiei” în 42 de tomuri, conținând „toată știința lumii în istorie, magie,
explicării fenomenelor naturale, matematicii, astronomiei, științelor juridice,
disciplinei tehnice, medicinii, ș.a.”.
Legat de practicile magice egiptene, o figură interesantă și aparte o
reprezintă zeul Heka, zeul imaginilor, care, potrivit tradiției, poate face ca orice
închipuire, iluzie, halucinație, să devină reală.
Magia punea stăpânire pe viața egipteanului, în toate domeniile. Astfel,
s-au găsit fragmente ceramice pe care erau scrise formule sacre de aranjare a
diferitelor obiecte, mâncăruri, băuturi, alături de rugăciuni speciale și formule
sacre.
în cadrul magiei egiptene o deosebită importanță se acordă procedeului
de mumificare a celor decedați. în credința lor, corpul fizic trebuie conservat
pentru ca sufletul celui mort, Ka. să se poată întoarce în trupul de unde a plecat.
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Grandioasele piramide (peste 80 construite de-a lungul Nilului) reprezintă
„Porțile de trecere” magice (stelare) ale sufletului faraonului spre Nemurire,
spre „Casa lui Osiris” (divinitatea morții, dar și a renașterii, a fertilității naturii),
plasată în „Constelația Orion”. Aici sufletul celui pământean se transformă în
divinitate (de fapt, călătoria transcede drumul „Soarelui” - Ra pe Bolta cerească
de la Asfințit, când astrul ceresc coboară în străfunduri, până a doua zi
dimineața, la Răsărit). Calea subpământeană este însă presărată de o mulțime de
pericole, pe care sufletul, în drumeția sa, le va învinge. Ajutorul îl va primi de la
un „ghid”, de la un miraculos „îndreptar”, plin de formule magice (sub forma
hieroglifelor) și a imaginilor pictate pe pereții din interiorul piramidelor.
Exemple concludente în această privință sunt reprezentările din construcțiile
genului, printre care se remarcă piramida lui Unas (2375-2345, Regatul Vechi,
dinastia V). Ele constituie, în arta funerară egipteană, așa-numitele „Texte ale
piramidelor”. Un caz special sunt frescele din mormântul importantului faraon
Sethi I (1294-1283, Regatul Nou, dinastia XIX), din Valea Regilor (cea mai
impozantă și frumoasă construcție funerară a zonei sus-amintite), cunoscute sub
denumirea de magica „Carte a Porților”. Sufletul lui Sethi, până a se contopi cu
zeul Ra, trebuie să treacă prin „12 porti” (cele 12 ore cât „Soarele” rămâne sub
pământ, în așteptarea Reînvierii de dimineață, pentru a urca din nou pe Bolta
cerească). El trebuie să se lupte cu diverși demoni (șerpi), cu mumii răuvoitoa
re, cu monstrul Apophis, să depășească „Lacul de foc” (analogul Iadului), să
dea piept cu primejdiosul și fabulosul Ammit (ființă născută dintr-o combinație
grotească de crocodil, hipopotam și leu), să participe la suprema „Judecată” a
lui Osiris, ș.a. începând cu Regatul Nou (1550-1069), acest „îndreptar” al
călătoriei sufletului celui decedat în „lumea de dincolo” s-a simplificat formulele magice de protecție au fost scrise pe suluri de papirusuri, care se
achiziționau contra-cost și care se așezau alături de mumie în sarcofage.
Acestea au fost adunate într-un „Codex”, numit „Cartea Morților”, printre care
se remarcă cel al scribului regal Ani (pe Ia anul 1250 î. Ch.).
Sistemul oracolar al prezicerilor s-a concretizat în Egipt prin renumitul
Oracol din oaza „Shiwah”, în deșertul Sahara. Acesta a fost vizitat de o
mulțime de personaje ilustre, în frunte cu Alexandru cel Mare (331 î. Ch.),
căruia zeul Ammon i-a certificat faptul că este fiu de zeu (Zeus, cum credea
regele macedonian).
însă formele cele mai desăvârșite ale magiei sunt ofrandele (sacrifici
ile), către supranatural, care îmbracă tot felul de forme. începute de egipteni,
mai întâi prin victime umane la moartea regilor (necropola Abydos), apoi prin
spectaculoase serbări din templele de la Theba-Kamak, Abu-Simbeî, Edfu,
Dendera, etc, învăluite în aburul înșelător al miracolelor și conduse de preoți
specializați, care, apoi, sunt întâlnite la toate popoarele.
Dar există în Egipt și o magie neagră, de la diferite blesteme, mai
simple, mai grave, la efectuarea unor vrăji, practicate în diferite conjurații.
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în așezarea constructorilor de piramidă de pe platoul Gizeh, un
mormânt al unui administrator de șantier, proliferează, prin hieroglife, o serie
de blesteme celui/celor ce îi profanează locul de veci: „Să te mănânce croco
dilul, hipopotamul, leul, să te înțepe scorpionul”. în caz de blesteme, obiectele
ce stau în legătură cu acestea erau aruncate, arse, zdrobite.
în antichitate, valea deosebit de fertilă a Nilului, era râvnită de o serie
de popoare: nubienii (în sud), hitiții (la est), libienii (din vest) „Popoarele mării
(triburi cu etnie controversată, în nord). împotriva acestor invadatori, Egiptul a
mobilizat importante forțe militare, uneori, repurtând victorii răsunătoare. în
asemenea ani tulburi, un rol de seamă îi revine magiei. La săpăturile arheolo
gice efectuate în localitatea Mirgissa (fosta Nubia, actualmente Sudan), a fost
descoperit o apreciabilă cantitate de vase ceramice sparte, având înserate hiero
glife, cu blesteme grele contra nubienilor. Acestea au fost voit zdrobite și
aruncate la gunoi - „precum gunoaiele vor fi considerați și inamicii țării”.
Ciudatul obicei se va regăsi, mai târziu, în istoria Israelului, prorocul Ieremia,
ajuns la „Poarta Olarului” din Ierusalim, distruge, de asemenea, un vas, profe
rând grele cuvinte la adresa dușmanilor (Biblia: Vechiul Testament, Plângerile
lui Ieremia). O serie de statuete egiptene reprezentând prizonieri cu mâinile
legate la spate, erau des întâlnite în ritualul magic contra invadatorilor (practică
folosită de timpuriu, începând din jurul anilor 3100 î. Ch). Dar sunt cunoscute
și cazuri grave de „magie neagră” în antichitatea „Țării lui Hapi”, cum, de
pildă, a fost „Complotul Haremului”, la sfârșitul domniei faraonului Ramses III
(considerat ultimul mare conducător al Egiptului), în anul 1153 î. Ch.: lupta
pentru succesiunea la tron între soția oficială, Isis (nu zeița) și cea de a doua
stăpână Tiy, fiecare dorind să pună în frunte favoritul, în persoana primului
născut. în încercarea de a avea reușită în izbânda și de a aduce la putere pe
prințul Pentauret, Tiy complotează. Câteva papyrus-uri descriu organizarea
conjurației în care sunt implicați o serie de importanți demnitari ai curții regale,
militari și preoți. însă complotul a fost descoperit la timp, garda credincioasă lui
Ramses III, oprește năvala răsculaților în palatul Medinet Habu, vinovății sunt
pedepsiți, iar după moartea faraonului, succesiunea este asigurată celor de
drept. în desfășurarea acestor grave evenimente, un rol de seamă l-a jucat
„Marele vrăjitor al Curții”, care subtilizând câteva suluri de papirus din
Biblioteca Regală a exercitat asupra lor și a unor păpuși, ritualuri de „magie
neagră” pentru săvârșirea din viață a faraonului.
Dar, în majoritatea cazurilor, vechii egipteni, ca și alte populații antice,
erau analfăbeți. Pentru a contracara faptul că nu știau să scrie și să citească,
diferitele texte mistice, dar și pentru a înțelege valoarea unor hieroglife ale
genului, s-a recurs la procedeul numit „puterea apei”. Dacă se turna acest lichid
peste un text magic, apa căpăta „puteri”, trebuind a fi băută. în Cartea
„Numerii”, din „Vechiul Testament” verbul „a bea” însemna, totodată, testarea
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virtuții unei femei. Este celebră Judecata” regelui iudeu Solomon, care pune
într-un vas cu apă un text magic obligând o așa-zisă virgină să bea poțiunea, ce
duce la stabilirea adevărului. Dacă ea nu mai este fecioară, ori este însărcinată,
această stare de fapt va fi pusă în evidență. In sine, „magia puterii apei” nu este
așa de ciudată, dacă ne gândim că și în țara noastră, pentru a scăpa de un deochi
supărător, se practică punerea cărbunilor în apa, care trebuie înghițită. De
asemenea și în cultura islamică, este uzitată această metodă a „puterii apei”. La
Cairo există un „Nilometru”, un mecanism creat în anul 861 d. Ch. cu inserte
coranice, care prezic (sau așa se crede) periodicitatea inundațiilor Nilului. Tot
în zilele noastre pe o foaie de hârtie sunt scrise versete din cartea sfântă a lui
Allah. Hârtia fiind scufundată în apă și apoi băută, ajută la valorificarea iluzorie
a textului coranic scris.
Iată, doar câteva exemple a unor forme magice practicate în Egiptul
antic și influența lor în religia popoarelor din vechime.
Persia (Iran). Tradiția ancestrală atribuie preoților perși, numiți „magi”

(magicieni), puterea de a manevra Focul și Lumina astrală (exemplul
concludent, focul divin, veșnic al profetului Zarathushtra- Zoroastru). Existau,
apoi, mistele cultului mithriac (vezi mai sus).
China. De timpuriu, magia s-a împletit cu originala medicină
homeopatică (diferite rădăcini, plante vindecătoare, precum „renshen”,
„giseng”), ca și a procedeelor de obținere a vieții veșnice. Unele persoane ca
GaoYao utilizau în previziuni un berbec oracolar (Xezhai). Foarte importante
sunt documentele foarte timpurii ale „oaselor oracolare”, ale căror fisuri pot fi
interpretate după ardere.
Tot în China ia naștere conceptul de „Feng Shui ”, concept datorat unei
magii de alungare a spiritelor rele, de aranjare a mediului și spațiului
înconjurător spre o rezolvare benefică a vieții.
Numerologia și prezicerea viitorului cu ajutorul cifrelor este o altă
latură a „magiei albe” chineze. De pildă, cifra „8” este asociată cu prosperitatea
și norocul. Astfel, recenta Olimpiadă de vară de Ia Beijing s-a desfășurat în anul
2005, între 5-24 august, (deci, luna 5), startul ei dându-se la orele 5 seara,
secunda 5!
Religia taoistă (a treia ca pondere în China după confucianism și
budism) abundă într-o mulțime de zei, practici magice și în vrăjitorie.

Japonia. Magia îmbracă religia shintoistă într-o aură plină de
învățăminte benefice, care se reflectă și în arta cântatului: stilul de muzică
Tsugaru Samishen aparține unui „samishen” (un fel de balalaică), considerat
instrument magic. Există, apoi, forțe „în sine”, în natură, Kami: toate ființele,
inclusiv obiectele, au astfel de spirite interioare.
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India. Puterile magice erau atribuite, mai ales, învățaților mitici (rishî),

care dispuneau de o forță nelimitată a blestemelor, având un efect impresionant
și asupra zeilor (înțeleptul vedic A sita era considerat maestrul magiei vrăjitoriei
și întunericului). In practica vrăjitorească erau esențiale cele opt puteri (iarăși
cifra „8” !) ale magiei, iar cel ce le stăpânea putea domina Lumea, sub toate
aspectele: puterea de a face pe cineva ori ceva infinit de mic-mare, ușor-greu,
de a obține și a supune orice și pe oricine.
Purificarea trupului prin spălarea lui în apele „sfinte” ale fluviului
Gange (întruchiparea zeiței Gangba) și cremarea cadavrelor sunt precedate de
ritualuri magice, complexe.
Semnul „svasticii” de origine hindusă (cuvintele sanscrite „su”= „ bun”
și „ vasti”= „viață” , deci „viață bună” reprezintă un simbol al simplificării unui
concept, al unei idei, într-o formă grafică (cruce frântă în patru colțuri),
acceptată ca reprezentare a ideii respective. „Svastica” se întâlnește în mai toate
culturile lumii de la hitiți, la celți, în arta elenă, mozaicurile romane, de la
templele hinduse la picturile budiste și cultura nativilor nord americani, toate
civilizațiile considerând-o ca pe un simbol magic religios. în țara noastră, ea
apare în culturile neolitice Cucuteni, Turdaș, etc, definind un motiv decorativ
solar - la alte popoare ca ornament geometric norocos. însă semnul „svasticii”
nu trebuie incriminat din cauza întunecatului regim hitlerist, care a denaturat
acest simbol într-un concept de suprarasă arian, dominator în lume.
Tibet. Legendele atribuie o țară misterioasă, plină de magie, Shangri La
(Shambala) într-un loc fermecat din masivul Himalaya, în care oamenii trăiesc
fericiți, alături de sălbăticiuni și conduși de înțelepți, unde adevărul tronează ca
principiu fundamental. De asemenea, religia tibetană abundă de numeroase
rugăciuni („mantre”) și ritualuri magice.
Cambodgia. în Imperiul Khmer (sec.IX-XII), în celebrul complex de
temple de la Angkor Wat există o cameră secretă, având ecou, unde se
desăvârșeau practici magice.

Mongolia. încă din timpurile lui Genghis Han (sec XIII), în deșertul

Gobi existau numeroase mormane de bolovani, pe care călătorii trebuiau să le
înconjoare de trei ori și să pună câte o piatră și un mic cadou (ce devine astfel
obiect magic) în cinstea străbunilor.
Civilizația Punică (Cartagineză). Și astăzi se poartă aprinse discuții în
lumea istoricilor, privitoare la obiceiul acestei civilizații nord-africane de a
revigora puterea zeilor prin sacrificiul sângelui viu, în cadrul unor ceremonii
magice tulburătoare (copiii mici aruncați în foc, în gura zeului Baal ceremonia „Molok”). Totuși, se pare că această practică n-a existat, fiind o
„invenție” a romanilor în încercarea de a dezavua pe puternicii lor dușmani
cartaginezi, în lupta pentru supremația în Marea Mediterană.
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Celtii. în misterioasele ținuturi ale celților, învăluite de neguri (Irlanda,

Marea Britanie, Bretagne-nordul Franței, Gallia, etc.), au ființat numeroase
locuri magice de cult, acele crânguri sfinte de stejari ale misterioșilor și cruzilor
preoți „druizi” (făceau și sacrificii umane), la care fac referiri cronicarul antic
Tacitus, și cuceritorul Caius Iulis Caesar. Spiritele la care se închinau celții,
locuiau în munți, văi, stânci, ape, arbori, ș.a. Ei adorau pe zeița Morrigan, o
divinitate principală, ce se ascunde sub 30 de nume, fiind considerată stăpâna
războiului, a demonilor, stafiilor, magiei și vrăjitoriei. Posibil ca aceasta să fi
reprezentat modelul vrăjitoriei Morgana, din cunoscuta legendă bretonă a
Evului de mijloc timpuriu a „Regelui Arthur și a Cavalerilor săi”.
în noaptea de 31 octombrie - 1 noiembrie, popoarele celtice, celebrau
cu mare fast, sărbătoarea „Samarin”, cea care va deveni astăzi „Halloween”.
Atunci se aprindeau focuri uriașe, din care se lua lumina pentru torți, strămoșii
se întâlneau cu cei vii, duhurile ieșeau din adâncuri. în plină magie, oamenii își
îmbrăcau hainele pe dos, reprezentând diferite personaje legendare.
Civilizația Minoică și Grecia Antică. în Creta săritura rituală a tinerilor

peste taurii sacrii, este precedată de importante ritualuri magice.
Antica țară ce a dăruit omenirii o civilizație demnă de admirat, Grecia,
trăia în plină magie și vrăjitorie. în Thessalia (nordul Eladei, deși, în vechime
aceasta nu făcea propriu-zis parte din teritoriul grec), existau magi, despre care
se spune că prin incantații, puteau să atragă Luna spre Pământ, ca, apoi, s-o
reașeze la locul ei, toată această incredibilă „ispravă” fiind provocată pe fondul
unui imens vacarm, produs de numeroase instrumente muzicale și alte obiecte
din aramă.
Caracteristicile magiei eline sunt acele oracole și mistere religioase, de
care am amintit mai sus, de asemenea, și despre „pythonisse”, acele preotese
prezicătoare. în general, se poate afirma că toate relațiile, fie bune sau rele, între
oameni și divinități stăteau sub semnul misterului, fiind, câteodată, învăluite
într-o magie de nepătruns. în mitologia greacă sunt cunoscute persoane ce se
ocupau cu vrăjitoria, cum bunăoară era Medeea, frumoasa fiică a regelui Aetes
din Colchida (astăzi Geogia, Grúzia), care, prin magie, ajută pe argonautul
Iason să obțină „Lâna de aur”, ori Circe care l-a fermecat pe eroul războiului
troian Odysseus (Ulysse), timp de 7 ani ținându-1 captiv pe insula ei. Să nu
uităm, apoi, de Hekale, mitica și enigmatica zeiță din Elada, stăpâna vrăjitoriei,
magiei, otrăvurilor, a lucrurilor tainice, ascunse în beznă (ea va fi „adoptată” de
religia romană sub înfățișarea de Hekate Triformis, „Cea cu trei forme/fețe”,
deci în trei ipostaze diferite.
Civilizația romană. Latinii aveau câteva instituții subordonate testării
premoniției. Astfel, erau preotesele Sybillae, Colegiul Augures (Augurii) și
Haruspices. Procedeele de prezicere ale viitorului se bazau pe interpretarea
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magică a cinci semne ale voinței divine: deplasările în aer ale păsărilor (diferite
zboruri); observarea și auzirea fenomenelor cerești (fulger, trăsnet, tunet);
interpretarea poftei de mâncarea a păsărilor (în special puii de găină);
observarea mișcărilor și țipătul animalelor într-un spațiu determinat (de pildă în
templu, dar procedeul nu a fost prea uzitat); semne întâmplătoare, considerate
de rău augur (căderea unui obiect, chițcăitul șoarecilor, cazuri de epilepsie,
considerate că perturb predicțiile). Haruspices, colegiu de prezicători, introdus
la Roma datorită civilizației etrusce, exprimau viitorul prin „citirea”
măruntaielor animalelor sacrificate (poziția ficatului, a inimii, plămânilor,
stomacului, splinei, rinichilor și intestinelor). De pildă, Maxentius, rivalul lui
Constantin cel Mare, era înrobit acestui ritual magic al ghicitului.
De asemenea, întreținerea „Focului sacru” familial în templul zeiței
Vesta, se datora mai multor formule magice rostite de virginelor vestale. în
societatea romană existau și grupuri de șamani-vrăjitori (incantatores).
Cultura daco-thracică. Mulți vraci și magi pregăteau, din timp, după
cum vorbesc izvoarele antice, mesageri (soli), pentru a-i trimite zeul suprem
Gebeleizis, cu ocazia unor evenimente: după incantații misterioase, câțiva tineri
de seamă erau aruncați în vârful unor sulițe, însoțiți de invocații magice.
Probabil, că în țara noastră se păstrează de la daci și alte obiceiri, în special în
mediul rural, pastoral, ființând și o serie de personaje tradiționale: năluci
(Sânzienele, Ielele), șamani (Solomonarii), ființe răuvoitoare (Baba Cloanța),
etc. în mitologia românească și-a făcut loc, de asemenea, magica „Oaia
Năzdrăvană”, cu puteri oracolare. în unele cimitire din țara noastră, la
morminte, conform unei străvechi magii, se pun sfori împletite, terminate în
ciucuri. Ele au diferite lungimi, simbolizând anii de viață a celui decedat.

America de sud precolumbiană. Civilizațiile preincașe, precum
Chinchorro, Nazca, Moche (Mochica), care practicau sacrificiile umane,
Paracas, Chachapoya, Chavin (toate în Peru), Tihuanaco (Bolivia), ori Muisca
(Columbia) își organizau viața în funcție de ritualurile magice. Un interesant
ceremonial mistic se desfășura în Columbia atunci când principala căpetenie
„Muisca” își ungea trupul cu pulbere fină de aur înainte de a se arunca în lacul
sfânt „Guatavita”, în timpul unor procesiuni vrăjitorești. Faptul generează, în
Evul Mediu spaniol, legenda „Omului de Aur”(„El Dorado”), în căutarea căruia
toate expedițiile s-au întors fără rezultate.
Incașii. Această civilizație deosebită, dezvoltată pe un imens areal
geografic (Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, o parte din Amazonia) își
sacrificau, pe înălțimile Anzilor, copiii pentru a-i trimite în „Casele zeilor”, în
calitate de mesageri (a se vedea cazul mumiei peruane „Juanita”, conservată
natural, datorită frigului), nu înainte de a se efectua complicate ritualuri magice
de „pregătire”.
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Sărbătoarea anuală, din luna iunie, în Peru, numită „Inti Raymi”
(Ceremonia Soarelui), se desfășoară și astăzi sub semnul a numeroase formule
și procedee ce depășesc, câteodată, înțelegerea umană.
în celebrul oraș inca Machu Picchu, ascuns în Munții Anzi, există un
stâlp din granit, numit „Intihuatana” („Priporur7”Opritorul soarelui”), care
generează un ciudat fenomem optic. La solstiții, marele astrul ceresc parcă se
oprește din drumul său pe Bolta cerească, legat fiind de acest bloc de piatră.
Atunci se săvârșesc, în cadrul unor mari celebrări, o mulțime de dansuri magice
și jocuri ritualice.
De asemenea, incașii acordau o atenție de seamă mumiilor unor foste
personalități (regi, în special), care mereu erau îmbrăcate, hrănite, purtate pe
tronuri în cadrul unor ceremoniale mistice de amploare.
America de Nord și Centrală - Civilizația Maya și Aztecă. Aceste două
importante civilizații dezvoltate în aria geografică a Mexicului, în special,
Peninsula Yucatan, Guatemala, Belize, Honduras, stau și ele sub semnul
misterios al magiei. în cadrul a numeroase ceremonii și ritualuri mistice s-au
ajuns la adevărate asasinate în masă, la vărsări imense de sânge uman, (de
pildă, în capitala regatului aztec, Tenochtitlan, actualul Ciudad de Mexico, au
fost sacrificate doar într-o singură zi peste 20.000 de persoane !!). Și toate
aceste grozăvii au fost făcute pentru a hrăni zeii, în special pe Huitzilopochtli
(„Astrul solar”), căruia, pentru a se hrăni, i se ofereau inimile încă fremătânde,
smulse din pieptul despicat a celor sacrificați.
Mai puțin crude, dar, totuși, destul de sângeroase, erau ritualurile
magice pentru îmbunarea divinităților mayase: s-a procedat și aici la
sacrificarea unor victime (dar nu atât de numeroase ca cele aztece), două dintre
practici se cer a fi însă amintite (și ale deosebit de dureroase) - cu ajutorul unor
țepi de cactus „acavia”, periodic, regele își înțepa străpungând prepuțul, iar
regina limba și clitorisul pentru câteva picături de sânge, considerate
„sângerări” magice dedicate îndestulării aceluiași zeu „Soare”.
La amerindieni magia de bază se obținea prin ghicitul în boabe de
porumb, în băuturile amețitoare „pulque” (a zeiței Mayahuel) și „chicha” sau a
ciupercii halucinogenă, patronată de „Zeul Ciupercă”, Teonanacatl. Există în
tradiția maya și o pasăre oraculară Oyal.
Cahokia - Pueblo. Amerindienii de pe Valea Fluviului Mississippi (în
zona orașului actual Saint Louis) au creeat civilizația Cahokia, iar cei din
triburile deșertice sud-vestice ale Statelor Unite (New Mexic, Arizona ș.a)
cultura Pueblo, ambele dezvoltate în jurul anilor 700-750. înhumarea unor
căpetenii Cahokia, alături de diferite obiecte, era precedată de stropirea cu
lichide „sfinte” a cadavrului, însoțite de ciudate ritualuri magice. în cadrul
civilizației Pueblo, în morminte, s-au descoperit o serie de vase ceramice
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perforate, pentru a înlesni, prin magie, ieșirea spiritelor din ele.
Popoarelor Migratoare. într-un cuvânt se poate afirma că atât goții,
hunii, gepizii, avarii, bulgarii, slavii, cât și ungurii, cumanii, pecenegii, tătarii,
etc., erau total dependenți de puterea șamanică. Existau multe categorii de astfel
de vrăjitori (de pildă „volhvii” la slavi), unele dependente de altele, situate întro organizare ierarhică riguroasă. Toți indivizii trăiau sub forma nălucilor și a
farmecelor (exemplu: „rusalcele”. tot la slavi).
Evul Mediu European Această perioadă istorică din Europa devine un
adevărat câmp de haotice tradiții magice, vrăjitorie, astrologie, unele practici
fiind preluate direct din vremurile de mult apuse ale antichității. Apar
personalități fie istorice, precum Paracelsus ori Nostradamus, fie,
semilegendare, ca „Doctorul Faust” care și-a vândut sufletul diavolului, sau
vrăjitorul Merlin, magician, de seamă, ce-1 ajută pe regele Arthur și pe
„Cavalerii săi” (Cavalerii Mesei Rotunde) în înfăptuirea „Binelui” și stârpirea
„Răului”. Acestor exemple li se alătură vrăjitorii vulgari și șarlatanii din
bâlciuri. De asemenea, tot în această epocă, se dezvoltă curentul „Kabaliștilor”
(de la cuvântul ebraic „Kabbalah” = "tradiție”, „necesitate”), ca un sistem
mistico-magic. Caracteristica acestui sistem se definea prin asocierea magiei cu
semnele grafice, astfel că literele și cifrele capătă o semnificație deosebită
(„666” însemna, de pildă, cifra ce-1 reprezintă pe „Satana”).
Tot în Evul Mediu, în cadrul „Islamismului” se remarcă magica sectă a
„sufiștilor” (astăzi, în special, în Maroc), care prin formule magice și prin
cântece pot accede în „Paradis”. Altă sectă este cea a „dervișilor rotitori”
(Turcia, Siria), a cărei ceremonie magică constă în dansul de rotire („Sema”),
ce duce în final la transă.
Tot ca magie, musulmanii consideră ritualul de spălare purificator:
„gura”, care scoate cuvinte necuvincioase, „picioarele”, ce duc individul în
locuri păcătoase și „mâinile”, făcătoare de lucruri spurcate.
Israel. Deși existau practici magice încă din antichitate, cristalizarea și

răspândirea conceptelor s-a închegat sub formă de dogmă în Evul de mijloc,
prin statuarea globală a „Toréi” („Biblia” ebraică), școlilor și curentelor
rabinice (preoțești). Dintre mulțimea de ceremonii magico-mistice ebraice cea
mai importantă este Hannukah („Sărbătoarea magică a Luminilor”), considerată
victoria „Binelui” asupra „Răului”, a „Luminii” contra „întunericului”. înaintea
aprinderii sutelor de mii de lumânări se purcede la invocații magice.
Evul Mediu. Lunga și întunecata perioadă medievală din istoria

omenirii, plină până la refuz de bigotism, obscurantism și nevolnicie, a permis
bisericii catolice, sub paravanul crudei „Inchiziții” și ale autorităților statale să
organizeze o cumplită prigoană împotriva magicienilor, vrăjitorilor și vracilor.
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Sunt arhicunoscute (astăzi condamnate) execuțiile prin arderea pe rug
„autodafe” a așa-zișilor eretici, printre care își pierd viața o serie de personali
tăți (Ioana d’Arc din Franța, sec. XV, italianul Giordano Bruno, sec. XVII),
spânzurări, înecări, („ordalii’ - judecata prin proba „apei”) și torturi. Apoi, mai
trebuie amintite înfricoșătoarele evenimente legate de procesul „Vrăjitoarelor
din Salem” (sec. XVIII, SUA), când au fost executate o mulțime de nevinovați,
victimele isteriei colective a unor psihopate adolescente.
în acest Ev de mijloc, îmbâcsit până la refuz de concepții mistice și
superstiții dăunătoare, are loc, așadar, o masivă „vânătoare de vrăjitoare”,
urmărirea lor în „noaptea Sabathului” când ele se întrunesc cu duhurile
necurate, sunt tot atâtea prilejuri de răzbunări personale. Apar procedee noi de
prezicere a viitorului (citirea cărților de Tarot), depistarea unor animale ce
prezintă semne nefaste (pisica neagră, cucuveaua). Mai trebuie amintite:
mulțimea moaștelor magice de martiri și sfinți (multe dintre ele sunt escroche
rii), ori de obiecte vrăjite, cu puteri miraculoase (de pildă „Lancea lui Isus”, cu
care a fost străpuns „Mântuitorul pe cruce”, de către sutașul roman Longinus,
armă care, se zice că ar conferi putere celui care o posedă), apoi, „Potirul
Sfântului Graal”, recipientul de păstrare a sângelui lui Isus.
Alte etnii. în multe religii (unele puțin studiate) se cunose diverși zei ai

magiei. Astfel, există în religia din regiunea baltică, Dievas; în cea bască, Jaika,
în zona scandinavo-germană, Ulle'. slavă, Sviatovit; caucaziană, Barsham,
Aram Haig\ iar în cea mongolă, Tangri.
Religiile africane: Dogonii din Mali cred în Anima:. grupul lingvistic
Bantu, în Mulungu', triburile Yoruba din Nigeria, în Olorunr, cele ale etniei
Massai din Uganda, Kenia, Tanzania, în Eunoto. Astăzi, în Mozambic, circulă
o mulțime de „curandeiros” (vraci). Tribul etiopian Hamar, îl are pe Omo;
malgașii (în Insula Madagascar, pe Andriamanitra): zulușii din Africa de Sud,
pe Sangoma (care înseamnă și „șaman” „tămăduitor”); hotentoții din Africa de
Sud, pe Gaunab-, boșimanii din deșertul Kalahari (Namibia), pe Sann: populația
Babongo din Gabon, pe Bwiti (populație ce folosește planta halucinogenă Iboga
pentru a cădea în transă), etc.
Amerindienii din America de Nord sunt tributare unor ritualuri totemice
(vezi mai sus: alăturate unor imagini animaliere - urs, lup, corb, vulpe, vultur,
castor, etc.) și zeilor magiei Tehoron, Atotarko, Pariakaka.
Sub influența puternică a șamanismului sunt și populațiile polare:
laponii din nordul Europei, crezând în Luot Hozikr, tungurii, samoezii, iakuții
din Siberia, în Num Ayu - Toyon și Arsan - Duloi', inuiții eschimoși din
Groenlanda, nordul Canadei și Alaska, în Sena.
în America de Sud tribul Igbatsa (Brazilia) are divinitatea magică
Umaha', pe coastele Oceanului Pacific (Chile) sunt legende despre vrăjitori
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numiți brujos („urâți”); tribul „tăietorilor de capete” Jaivano, din pădurea sudestică amazoniană (Ecuador), venerează pe zeul magic Huarcano', în
Venezuela, etnia Saema folosește, pentru a cădea în transă, planta halucinogenă
Hekula, tribul Arawak din Jamaica, astăzi dispărut, dar existent pe timpul lui
Cristofor Columb, se închina la Guango: în Marea Caraibelor, în arhipelagul
Bermude, i se aduc ofrande lui Gombéi. In insula Tobago (Caraibe), foștii
sclavi africani au dansul magic „Sega”.
în sud-estul continentului asiatic, în insula Bali (insula celor 10.000 de
temple), din arhipelagul indonezian, se celebrează dansul sacru, magic,
„Barong” de origine hindusă, simbolizând lupta dintre „Bine” și „Rău”, dintre
„Zi” și „Noapte”, încleștare terminată așa cum se întâmplă în realitatea
cotidiană, la egalitate. Populația ainu (din insulele Hokkaido din nordul
Japoniei) celebrează pe zeul magiei Kamui.
în Oceania, zonă a numeroase „tabu”-uri (vezi mai sus), câteva aspecte
deosebit de interesante se referă la magie, fie că este vorba de „Churringas”,
obiecte sacre din Australia, care păstrează, conform credințelor aborigene,
sufletele binevoitoare ale oamenilor, fie de acele uriașe statui „maoi”, puse pe
postamentele „ahu”, din izolata Insulă a Paștelui (Rapa Nui, în denumirea
locală), conform unor ceremonii magice.
Interesante sunt, apoi, cele câteva cuvinte intrate în circuitul lingvistic
mondial, originare din Oceania. Astfel, din arhipelagul Sandwich (Hawai)
provin cuvintele: „aloha”, simbolizând armonia între oameni („zeii să te aibă în
pază”!, folosit la întâlniri, vizite, despărțiri); „hula” semnificâng dansul
tradițional magic, care reflectă forța actuală a individului în dispută cu trecutul;
„lei” care sunt cunoscutele ghirlande de flori, pe care vizitatorul le primește cu
dragoste din partea gazdei, sunt ghirlande magice de înfrățire între oameni,
indiferent de culoarea pielii și a religiei. La maorii din Noua Zeelandă, „hongi”
constituie salutul prin frecarea nasului indivizilor, reprezentând magia păcii și a
unității între popoare. în insula Fidji, din arhipelagul Vanuatu, în Samoa și
Tahiti se celebrează o sărbătoare magică „Kava”, care, totodată, constituie și o
băutură puternic fermentată, din sevă de palmier. Etnia Dani, din insula PapuaNoua Guinee se află sub totala dependență față de vrăjitori, numiți „Asmaf ’.
Magia Modernă. Magia modernă se prezintă în fața ochilor noștri sub

felurite aspecte, fie benefice, fie malefice. O remarcă specială se referă la cultul
„Voodo”, apărut inițial în insula Haiti din Marea Caraibelor, ca produs al
imaginației sclavilor negrii de pe plantațiile de zahăr, ajungând, în zilele
noastre, la o revitalizare accentuată. Centrul actual al acestei religii se consideră
a fi orașul New Orleans din sudul Statelor Unite ale Americii (Louisiana,
Golful Mexic). Cultul în sine este abordat doar de cei inițiați, constituind un
amestec de elemente și credințe creștine, alături de cele păgâne, animiste.
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Ritualul este deosebit de ciudat: dansuri amețitoare; muzică asurzitoare
provocată de numeroase tobe și alămuri; consumarea la saturație a băuturilor
halucinogene; înțeparea unor păpuși cu ace (contra persoanei dușmănite);
sacrificarea cu sălbăticie a animalelor (în special, păsări de curte) pentru ca
sângele lor să hrănească pământul; lumină difuză a lumânărilor; căderi nume
roase în transă, cu puternice halucinații, ș.a. Un aspect, destul de greu de
explicat îl constituie apariția acelor așa-numiți „zombi”, persoane moarte
(posibil, însă ca fals decedate), „înviate” prin puterea unor vraci ai cultului.
Aceștea execută mecanic, la comandă, diferite munci (de fapt, o categorie
specială, foarte asemănătoare cu cea haitiană a persoanelor cu mișcări sacadate,
a fost semnalată și descrisă de compatriotul nostru, Mircea Eliade, cercetător de
seamă a culturii hinduse).
în actualitatea curentului „New Age” („Noua Vârstă”, „Noul Veac”
„Noua Generație)”, gruparea „Noilor druizi” (an de an își mărește numărul
membrilor) și practicanții „Conceptului de încărcare a bateriilor corporale”,
prin dansuri numai de ei știute și expuneri prelungite la razele solare (în
perioada echinocțiilor), în vederea acumulării substanțiale de energii telurice și
solare, sunt doar câteva exemple concludente.
Un alt caz este relevat la comunitatea Amish (Pennsylvania, SUA), care
prin formula magică „rumspringa” determină pe membrii ei să se reîntoarcă sau
nu, după opțiunea fiecăruia, în comunitatea unde s-au născut, după o perioadă
de „explorare” a societății contemporane. De obicei, ei resping, cu obstinație,
binefacerile lumii prezente (radio, televiziune, telefon, automobil, trenul,
avionul, fiind considerate semne ale vanității, ori, de pildă, nu poartă cercei
pentru a nu-și vătăma trupul prin împunsături”).
Dar și astăzi superstițiile mai vechi continuă, în formă nealterată (pisica
neagră ieșită în calea cuiva, duce la neplăceri; cântecul cucuvelei prevestește
moartea; împodobirea copiilor cu panglici roșii și băutul apei cu cărbune, sunt
remedii „sigure” împotriva deochiului; bătutul în lemn este mereu prezent ca
obicei întâlnit încă din preistorie, procedeul, ca atare, asigura individul că
spiritele încă mai viețuiesc în trunchiurile arborilor pentru a-l proteja de rele),
sau sărbătorile magice anuale ale Halloween-ului, de origine celtică; oamenii
poartă câteodată, pelerine, având imprimate simboluri magice protectoare,
preluate din cultura nord-afficană a berberilor și tuaregilor, locuitorii deșertului
Sahara; ori fachirii hinduși ce continuă să fie iluzioniști desăvârșiți ai
contemporaneității.
în zilele noastre foarte nociv este „Curentul satanic”, al căror membri
(în special, tineri, adolescenți, chiar și copii) se închină Diavolului, în cadrul
unui cult magic secret. Folosind semnul satanic al „Pentagramei” și alte
asemnea însemne, sacrificări de animale (iezi, miei, cocoși, etc.), profanări de
morminte, scrierea pe clădiri cu graffiti a unor texte injurioase, pline de
abominabile blesteme, ba chiar și uciderea unor nevinovați (îndeosebi, copii) în
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timpul unor rituale, în locuri întunecoase - acest curent, din păcate, cu toate
străduințele autorităților de pe mapamond, nu poate fi, deocamdată, eradicat.
Ca și în trecut, astăzi, la „modă” revine și numerologia, ce conferă, prin
semne magice, cabalistice, o putere deosebită cifrelor în sine, sau în combinație
cu literele alfabetului, pentru aflarea viitorului.
în multe piețe negustorești din marile orașe ale lumii, abundă grămezi
de poțiuni, amulete, privitoare la păstrarea sănătății, vindecarea de boli, izbândă
în dragoste, împlinirea tuturor dorințelor, îndepărtarea relelor, cauzarea de
nenorociri dușmanilor și rivalilor (exemplu pitorescul: Markét Porto-Bello,
Londra). După cum se vede „nimic nou nu este sub Soare” !
Pe lângă mulțimea de șarlatani, escroci, delatori, etc., ce abundă peste
tot, au existat (și există) magicieni și iluzioniști contemporani, artiști în toată
puterea cuvântului - mă refer la Houdini sau la Dávid Coperfield -, care prin
măestria lor, fac din magie o adevărată operă de artă.
Apoi, în acest context, să ne aducem aminte de ilustrul prezicător al
zilelor noastre, americanul Edgár Caice (anii 20-40 ai secolului XX), ale căror
predicții uluitoare, în majoritatea cazurilor, s-au confirmat (printre altele, el
lansa pe atunci ideea că sub „Sfinxul” egiptean ar exista o cameră secretă, o
arhivă, unde simt înmagazinate toate cunoștințele și cuceririle științelor de pe
pământ, ascunse acolo de extratereștrii ce au vizitat și învățat, încă din timpuri
imemorabile, pe locuitorii „Țării Faraonilor” - culmea, este faptul că cercetări
magnetice destul de recente, au depistat sub acest monument milenar o posibilă
cavitate (cameră?), destul de mare!
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La magie dans la mentalité des peuples d’autrefois et d’aujourd’hui:
retrospective historique
Résumé

L’auteur propose une définition de la magie, de ses formules, des
oracles, des incantations aissi que des procédés et rituels.
Pui il fait une retrospective historique de la magie, commenșant de l’époque
préhistorique, l’antiquité, le Moyen Ágé jusqu’aux nos jours.
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CONSTELAȚIILE VĂZUTE
PRIN OCHII ȚĂRANULUI ROMÂN
9

Zoia MAXIM - IHARKA Szuecs-Csillik
„ Caloiene, lene,
Du-te-n cer și cere:
Să deschidă porțile,
Să sloboade ploile,
Zilele și nopțile,
Ca să crească grânele ”

Omul a dorit întotdeauna să înțeleagă Universul și Viața, căutând
„asemănări” între Cer și Pământ. în acest fel, au apărut abstractizările și
simbolurile cu încărcătură mitico-misterioasă în legende, basme, povești și mai
ales în miturile creației. Activitățile zilnice, atât de necesare supraviețuirii, au
devenit repere în cadrul ritualurilor calendaristice ce vizau îmbunarea Cerului,
considerat lăcaș al divinităților și al stelelor. Omul (mai ales țăranul), în
decursul mileniilor, a fost un bun observator a ceea ce se întâmpla pe bolta
cerească, cum apar și se mișcă astrele, încercând să înțeleagă fenomenele
cosmice și să le folosească spre binele lui și al comunității. Astfel, cunoașterea
evenimentele cerești a primit o semnificație practică (meteorologia și
calendarul popular, alternanța zi/noapte, orientarea pe timpul nopții), iar Cerul a
fost „copleșit” de problemele pământești, reflectate, cu precădere, în numele
stelelor și constelațiilor ce exprimă ambianța materială și spirituală proiectată
pe Cer.
Din multitudinea legăturilor dintre Cer și Pământ, ne vom ocupa numai
de cele ce vizează satul românesc cu tot ceea ce înseamnă „viața la țară”:
• Gospodăria și peisajul rural; Casa cu Ograda, Coliba (Coroana
Boreală), Fântâna din Răscruci (Cygnus), Puțul (Pegasus), Ocol,
Țarc (Auriga);
• îndeletnicirile oamenilor: Văcar (Carul Mare), Vizitiu (Auriga),
Porcar (Taurul - Pleiadele), Arcaș (Sagittarius), Lăutar (Coroana
Boreală), Cioban (Lyra);
• Uneltele agricole: Plug, Rarița, Secera, Grebla (Orion), Coasa
(Cepheus);
• Uneltele meșteșugărești: Burghiu, Sfredelul Pământului (Auriga);
A
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Căile și mijloacele de transport: Caru Mare (Carul Mare), Caru
Mic (Carul Mic), Trăsura (Auriga), Drumul Robilor (Calea Lactee),
Colibița (Cygnus);
• Instrumente de măsurat: Balanță, Cântar, Cumpăna (Libra),
Deșteptător (Taurul -Pleiadele);
• Viețuitoare terestre: Boi (Ursa Mare), Câine (Carul Mare), Lup
(Leul), Urs (Ursa Mare), Pește, Crapi (Pești), Găina (Pleiadele),
Vieri-Porci (Taurul - Pleiadele), Oi (Lyra), Capra (Auriga);
• Reprezentări creștine și fabuloase: Mănăstire (Cassiopeia), Cruce
(Cygnus, Delphinus), Scaunul lui Dumnezeu, Tronul (Casssiopeia),
Zmeu (Draco, Dragonul), Ucigă-l Toaca (Ursa Mare), Zorilă (Carul
Mare), Capra și Iezii (Auriga).
Omul însuși este implicat în viața cerească, deoarece după credința
populară la nașterea unui om apare o stea, iar la moartea lui dispare de pe bolta
cerească.
Coroana Boreală (CrB) - Văzută din Cluj (lat: 46°47' N, long: 23°37'
E) la ora 22:00 (timp local) în anul 3000 î. Ch., constelația Coroana Boreală
apare în luna februarie (Sf. Haralambie) și dispare în luna octombrie
(Procoavă, Sf. Dumitru). Cea mai importantă stea din constelație este
„Alphecca”, sau „Gemma”, o stea binară spectroscopică, alb-gălbui ce se află la
o distanță de 78 ani lumină, fiind vizibilă în nopțile clare.
Aspectul constelației Coroana Boreală a determinat asemănarea cu o
Casă cu Ogradă, sau o Horă. Steaua „Gemma” este Fata Mare, iar stelele mici
din cerc alcătuiesc cercul Horei. Steaua din mijloc „Gemma” se mai numește
Lăutarul (Botoșani, Ialomița, Prahova, Brașov) sau Coliba. Cociorva este
denumirea stelei gemene (binară spectroscopică) și reprezintă Casa, iar stelele
din jur sunt împrejmuirea sau gardul ogrăzii (Neamț, Dorohoi). Un plan
aproape identic al acestei constelații are și Stâna lui Pater din Munții Cemei
(documentație inedită la Zoia Maxim: cercetare din anii 1986-1988 în cadrul
Proiectului romano-englez pentru studierea zonelor înalte).
Apariția acestei constelații înseamnă pentru săteni începutul curățeniei
de primăvară, atât în casă cât și în ogradă, de unde denumirea populară a
constelației Casa cu Ograda. Tot în această perioadă se deschidea și sezonul de
serbări câmpenești legate de renașterea naturii, urmate de ritualurile de peste
vară, ce aveau drept scop ocrotirea holdelor și obținerea unor recolte bogate,
încheiate cu hore (dans ritual în care rolul important are Fata Mare).
Importanța horelor este marcată încă din neoliticul românesc prin
confecționarea suporturilor de vas din cultura Cucuteni - Ariușd: amintim aici
doar vestita Hora de la Frumușica.
Lyra (Lyr) - este o constelație frumoasă și are o formă geometrică bine
definită, ceea ce a inspirat observatorii antici să o definească ca instrumentul
•
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muzical al lui Orfeu. Cea mai strălucitoare stea din această constelație este
„Vega” (a Lyra) de culoare alb-gălbui și se află la o distanță de 26 ani lumină,
fiind și steaua cea mai vizibilă.
Steaua „Vega” este cunoscută sub mai multe denumiri: Ciobanul,
Luceafărul cel Mare de Miezul Nopții, sau Luceafărul cel Frumos, cum se
păstrează în tradiția populară din zonele Prahovei și Neamțului. Regina
Stelelor, sau Ciobanul cu Oile sunt alte nume românești date stelei „Vega”.
Este considerată cea mai frumoasă stea de pe cerul verii, având și o conotație
practică în evaluarea timpului nocturn.
Constelația mai are câteva stele importante: steaua binară cu eclipsă
„Sheilak” (P Lyra); steaua binară „YLyra” și sistem fizic alcătuit din patru stele
„£ Lyra”. Aceste stele alcătuiesc turma de oi a ciobanului. Denumirea
românească a constelației este Lebăda sau Crucea Mare. în unele zone se mai
spune Crucea Miezului Nopții, Fata Mare cu Colibiță, Colibița Ciobanului
(Neamț, Prahova). Oamenii când observau Crucea pe cer se rugau pentru
sănătatea lor, a familiei și al animalelor (Argeș, Olt, Neamț).
Văzută din Cluj la ora 22:00, în anul 3000 î. Ch., constelația Lyra apare
și acum în luna februarie (Haralambie, Joia Nepomenită, Spolocania, Cucii) și
dispare în luna decembrie (Sântandrei, Bubatul, Ignatul Porcilor, Crăciun).
Apariția acestei constelații marchează, în obiceiurile populare, întâlnirea
proprietarilor de oi și "tocmirea" ciobanului, care v-a avea grijă de oi în Noul
An Pastoral.
Taurul (Tau) - Pleiadele (M45) - este un roi deschis, alcătuit din vreo
130 de stele, în constelația Taurului. Roiul e alcătuit din stele tinere (100 de
milioane de ani). Dacă ne uităm printr-un telescop atunci se poate observa
nebulozitatea din care se formează stelele.
Denumirea populară a „Pleiadelor” este Cloșca cu Pui (Argeș, Prahova,
Muscel, Neamț, Dorohoi, Brașov). Văzută de la noi la ora 22:00 timp local, în
anul 3000 î. Ch., constelația Taurului apare în luna august (Probejenia,
Sântămăria Mare, Martirul Lupilor) și dispare în luna martie (Anul Nou Agrar,
Florii, Buna Vestire). „Pleiadele” sunt cunoscute în literatură ca cele Șapte
Surori, deoarece șapte stele se văd mai bine cu ochiul liber și au fost folosite, ca
etalon, la înrolarea în armată, pentru testarea văzului soldaților.
Alte denumiri populare ale constelației sunt Găinușa, Găina, Clota
(Oltenia), Creasta Găinii (Muntenia). După credința populară, Cloșca cu Pui
răsare simultan cu Zorile la 11 iunie și apune cu Soarele la Sf. Nicolae, iar între
23 aprilie (Sf. Gheorghe, Sângearz) și 29 iunie (Sânpetru) nu apare pe cer. La
Drăgaică, în Postul lui Sânpetru și Duminica Mare, sătenii obișnuiesc să
cerceteze răsăritul și poziția constelației pentru a-și afla norocul și a identifica
timpul favorabil de semănat grâul de toamnă (Apuseni, Vâlcea, Sibiu, Brașov,
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Botoșani). „Pleiadele” sunt denumite popular și Stelele Ciobanului, deoarece îl
ajută pe cioban să aprecieze când oile sunt sătule (Neamț).
Orion (Ori) - Vânătorul Ceresc este cea mai frumoasă și spectaculoasă
constelație văzută de pe teritoriul României. O grupare de trei stele (alcătuind
brâul) din constelația Orion (Rărită), denumită și Treisfetitele, Craii de a
Răsărit sau Toieșele (Mehedinți), Cei Trei Crai, este și simbolul uneltelor
agrare - Plus, Seceră, Greblă. O altă denumire populară a constelației Orion
este Cinșătoarea Reșelui (Ialomița).
Constelația Orion apare în luna octombrie (Procoavă, Vinerea Mare,
Nunta Oilor, Sf. Dumitru) și dispare în luna martie (Anul Nou Agrar,
BunaVestire, Florii). Apariția acestei constelații marchează lăsatul berbecilor în
turma de oițe (împerecheatul oilor) și dispare când încep să fete oile. Această
perioadă stă sub semnul curățeniei de toamnă pe ogoare, pregătirea pământului
pentru odihnă și încheierea arăturilor de toamnă - munci în care se foloseau
secera, grebla și plugul (de unde și denumirea celor trei-patru stele din centrul
constelației). Tot acum, ursul se retrage pentru hibernare și începe sezonul de
vânătoare, de unde denumirea constelației Vânătorul Ceresc.
Constelația este formată din steaua „a Orion” sau „Betelgeuse” de
culoare roșie, care se află la o distanță de 310 ani lumină și steaua „[3 Orion”
sau „Rigel” de culoare albastră, la 900 de ani lumină. Urmează apoi stelele care
alcătuiesc brâul vânătorului', „ö Orion” („Mintaka”), „e Orion” („Alnilam”) și
,£ Orion” („Alnitak”). în zona Neamțului aceste stele sunt numite: Secera,
Grebla și Plușul. Simbol al agriculturii, plugul este folosit pentru a trage o
brazdă în curtea gospodarului, la Anul Nou, de ceata masculină de colindători.
Constelației Orion i se mai spune Sfredelul Mare, Spițelnicul (Moldova,
Apuseni), Rărită (Dorohoi) și Plușul (Brașov. Ialomița). Constelația și stelele
din centrul ei erau folosite ca orientare (ceas) pentru agricultori - răsăritul
constelației indică sfârșitul nopții (ora patru dimineața) și începerea activităților
zilnice (Moldova, Muntenia, sudul Transilvaniei) -. Sărbătoarea Procoavă este
dedicată acoperirii pământului cu un strat de zăpadă protector atât de necesar
grâului de toamnă, iar Nunta Oilor este când se termină activitățile pastorale
montane și sunt marcate, pe cer, de răsăritul constelației Orion.
■it'k'k

Anul Agrar începe de Mucenici (sfârșitul Zilelor Babelor, ultima zi a
Babei Dochia, întruchiparea Marii Zeițe neolitice Mater Gea, simbol al Morții
și al Renașterii), până la Alexii și echinocțiul de primăvară (începutul Anului
Astronomic), formând un nou ciclu, care înseamnă încălzirea pământului și
trezirea vietăților subpământene. în această perioadă, multitudinea obiceiurile
consacrate ritual au rostul de a exercita o influență benefică asupra întregului
ciclu al muncilor agrare, pentru asigurarea recoltelor atât de necesare
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supraviețuirii. începutul acestui ciclu este marcat de pornirea simbolică a
plugului și de o serie de gesturi ritualice închinate divinităților ce stăpânesc
lumea vegetală și animală, precum și spiritelor morților (moșilor) ce sălășluiesc
în Pământ. între aceste obiceiuri, legate de renașterea vegetației și ocrotirea
holdelor, un loc special este ocupat de încondeiatul ouălor de Paști cu
simboluri cosmice: Creasta Găinii (Pleiadele); Grebla, Rărită, Plugul (Orion);
Coliba (Coroana Boreală); Crapii (Pești); Grapa (Ursa Mică); Luceafărul de
Seară (planeta Venus); Vulturul Domnului (Vulturul).
Bibliografie

***
Anuarul Astronomic, Academia Română, București

***
1994 Astronomie. In: SH Atlas, Ed. Springer Hungarica
GHINOIU, I.
1997 Obiceiuri populare de peste an, dicționar. Ed. Fundației Culturale
Române, București
LARIONESCU, S.
2003 Din tradițiile Mucenicilor. In: Magazin internațional, nr. 492.
OTESCU, I.
1907 Credințele țăranului român despre cer și stele, București
PAMFILE, P.
1913 Agricultura la români, Socec, Academia Română, București
POP, D.
1989 Obiceiuri agrare în tradiția populară românească. Ed. Dacia,
Cluj-Napoca
TEODORESCU, N. - CHIȘ, Gh.
1982 Cerul - o taină descifrată, Ed. Albatros, București

The constellations Seen through the Eyes of the Románián Peasant
Abstract

The paper deals with the farming traditions of Románián peasants from
an astronomic point of view. For farmers, constellations were a stable trame for
planning the seasonal activities. Stars and constellations had a practicai
significance, showing the time at night, the four directions and the favorable
time for certain jobs. This paper presents four constellations, as follows: Corona
Borealis (CrB), Lyra (Lyr), the Pleiades-the Bull (Tau) and Orion (Ori). These
constellations were used, according to popular tradition, in agriculture and
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raising animals. Analyzing them from several points of view will take us close
to understanding the ancestral relationship between Heaven and Earth, as
mirrored in the life of the inhabitants of these lands.
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STRĂVECHI TEHNOLOGII ALE LEMNULUI
(Focul viu, Obținerea potasei caustice, Bozăritul și dohotăritul)
Carmen M. BRAICA - Ioan TOȘA

a. Focul viu. Una dinte cele mai vechi tehnici de utilizare a lemnului, „atât de
vechi încât sigur trece de vremea nașterii neamului nostru și își are originea în
adâncimea timpurilor preistorice” (Vîlsan, 1927: 21) a fost cea de obținere a
focului prin frecarea a două bucăți de lemn, atât de mult, până ce se încălzea
atât de tare încât, apropiind un material inflamabil de ele, acesta se aprinde.
Această tehnică de obținere a focului s-a păstrat legată de unele credințe și
practici magice, în unele localități din Bucovina, Maramureș, Oaș, nordul
Ardealului și Munții Apuseni, până în deceniul III al secolului XX, fiind
cunoscută sub numele de focul viu. (Morariu, 1937: 236; Mușlea, 1932: 146—
147; Mușlea, 1937: 237-242).
Focul viu se putea obține astfel:
1. Un trunchi de arbore uscat se despică în două bucăți, în care la mijloc
se face câte o gaură, și se bat bine în pământ, la distanța de un metru unul de
altul. Se face un sul de 1 m din lemn tare, ascuțit și crăpat la ambele capete. în
crăpătura sulului se pune iască și acesta se fixează în găurile din cele două
bucăți de lemn fixate în pământ. Bucățile de lemn se leagă în partea de sus,
strâns, cu o frânghie, pentru a nu se îndepărta. în jurul sulului se înfășoară o
frânghie de capetele căreia trag doi oameni pentru a se învârti sulul într-o parte
și alta. Frecarea mare ce se produce la capetele sulului aprinde iasca, care arde
fără flacără. Sulul cu iasca aprinsă se pune într-un material inflamabil (frunze
uscate, paie), se suflă în iască și acesta se aprinde (Morariu, 1937: 230).
2. Se iau două lemne paralele între care se pune, perpendicular pe ele,
un al treilea. Lemnele paralele sunt strânse bine la capete de doi oameni, iar alți
doi oameni mișcă lemnul al treilea înainte și înapoi. Prin frecare, lemnele se
încălzesc așa de tare încât apropiind de ele o bucată de iască aceasta se aprinde
(Morariu, 1937:231).
3. Se face o gaură într-un brad uscat, în care se introduce un lemn tare
crăpat la vârf cu iască. Lemnul cu iasca se învârtea cu palmele până când iasca
se aprindea (Morariu, 1937:232).
La începutul secolului XX, focul viu se făcea din lemn ne fulgerat, din
lemn de brad uscat, lemn de fag, de către doi veri, doi frați gemănari, primă
vara, la formarea stânei pentru a fi apărate oile de rele și pentru vindecarea
oamenilor și a animalelor de anumite boli (Morariu, 1937: 235).
b. Obținerea potasei caustice. Un călător străin prin Moldova descrie, în 1652,
tehnica de obținere a potasei caustice, astfel: „Mai întâi se arde un soi de copac
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numit barrest (asemănător cu fagul nostru englezesc). Se moaie cenușa 24 ore
în apă, apoi se trage apa în covețile ce înconjoară cuptorul. Acesta are vreo doi
stânjeni englezești adâncime și șapte lungime. în cuptor se ard stejari și alt soi
de copaci, îngrămădiți artificial în straturi încrucișate. Flacăra, cum se ridică, se
înăbușe în cenușă de barrest, lăsând lemnul să ardă numai dedesubt, până ce
două straturi de deasupra cad la fund și atunci le lași să ardă în voie, fără să le
înăbuși, astfel încât cenușa de dedesubt să se poată topi. Și astfel ei obțin un fel
de mineral tare, de o culoare sulfuroasă; cu cât e mai tare cu atât e mai bun, dar
cel mai bun e atunci când, expus la aer rece, numai timp de o oră, se topea sau
când, fiind dizolvat în apă, va pluti un ou în acea apă” (Giurescu, 1975: 192).
Cu potasa caustică astfel obținută se făcea un intens export, mai ales în
Moldova, însuși sultanul Selim al III-lea intervenind pe lângă voievodul
Moldovei, Constantin Ipsilanti, să interzică tăierea arborilor din pădurile
Moldovei pentru obținerea de cenușă, deoarece, dacă va continua așa, atât
Imperiul cât și Moldova însăși riscă să rămână fără cherestea” (Giurescu, 1975:193).
c. Bozăritul și dohotăritul au fost două industrii străvechi de obținere a unui ulei
din unele esențe lemnoase (din rășinoase, în special din pin negru, în cazul
bozăritului și din coajă de mesteacăn în cazul dohotăritului) prin distilarea
pirogenică. în unele zone din România, tehnica de obținere a uleiului din aceste
esențe lemnoase s-a practicat la scară mare până la descoperirea petrolului,
datorită necesităților de a atenua frecarea la mijloacele de transport (care,
căruțe) și a conservării lemnului utilizat la mijloacele de transport fluviale. în
unele zone, acest ulei a fost utilizat, până în deceniul VI ale secolului al XX-lea
și pentru tratarea unor boli de piele (Vintilescu, 1945; Simionescu, 1973).
Obținerea unor uleiuri din unele esențe lemnoase prin această tehnică
(distilarea porogenică) a fost practicată de oameni încă din antichitate, cea mai
veche mențiune a ei fiind întâlnită la Pliniu cel Bătrân în Istoria Naturală.
„lemnul este despicat în bucăți subțiri și este pus în cuptor unde este încălzit,
înconjurându-1 cu foc de toate părțile. Cel dintâi lichid curge ca apa printr-un
canal care în Lyria se numește cedrium, are atâta putere încât în Egipt se
întrebuințează ca unsoare la conservarea cadavrelor. Rășina care vine după
aceea, mai groasă, constituie cătrana propriu-zisă” (Vintilescu, 1945: 89).
Cea mai veche descriere a procedeului de obținere a acestui ulei din
scoarța de mesteacăn, de către români, o datorăm naturalistului Balthazar
Hacquet, care, în călătoria lui de documentare făcută în anii 1788-1789 în nordul
Moldovei și în nordul estul Transilvaniei, în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea, a fost martor ocular la arderea scoarței de mesteacăn de către locuitorii satelor
Straja și Frasin: „în pădure se arde coaja mestecenilor pentru a se face un fel de
gudron. Locuitorii care se îndeletnicesc cu aceasta cojesc copacii plini încă de
sevă. După ce și-au făcut rost de asemenea coji pentru un foc întreg, atunci se
alege un loc de vreo 30-40 stânjeni pătrați, loc care este împrejmuit foarte îndesat
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cu coroanele înfrunzite ale copacilor, astfel ca vântul să poată tulbura arderea
gudronului. Se sapă o groapă rotundă care are un diametru de 4 stânjeni (la
suprafață), un stânjen și jumătate în adâncime, în așa fel încât această adâncitură
arată întocmai ca un con răsturnat. După ce s-a făcut acest lucru, se bat bine
pereții de pământ în gropi, cu un mai de lemn ca să nu cadă nimic (din ei) în
timpul arderii. în fața acestei gropi, la o jumătate de picior de la margine, se face
o altă adâncitură în pământ, de lățimea a trei până la patru picioare, care e de
aceeași adâncime ca prima groapă. Aceasta se numește ulița gudronului.
După ce s-a ajuns la această adâncime, se mai sapă în fundul gropii o altă
adâncitură rotundă de două picioare și dacă nu e căptușită cu lut atunci se lipește
cu lut. Aceasta va constitui recipientul. De pe muchia de sus a acestui recipient se
face o deschizătură prin pământ care ajunge la nivelul de jos al gropii de gudron,
în această deschizătură se bagă un uluc de lemn, prevăzut cu un cep, datorită
căruia se poate lăsa după voie să curgă gudronul adunat din groapa de gudron în
recipient și de aici să fie scos. Pentru a se ajunge mai ușor (la locul unde se află
gudronul) se sapă îndelung groapa cea îngustă în care se află ulița gudronului,
făcând trepte, pentru a putea transporta mai ușor gudronul sus.
După terminarea acestei lucrări, se face în interiorul adânc al cuptorului
(cum se zice) sau în capătul (de jos) al căminului căptușirea sau zidirea, adică se
căptușesc pereții până la o înălțime de 3 picioare, cu pietre netede.
Coaja de mesteacăn se grămădește până s-a umplut tot cuptorul și apoi
totul e acoperit cu lut amestecat și cu ceva brazdă verde, în așa fel încât să mai
rămână pe alocuri deschizătura care să-i dea focului aerul necesar la ardere.
Arderea se face în iunie și iulie cu coajă proaspătă de tot. într-un cuptor de
mărimea arătată mai sus încap zece care mici de coajă, care dau douăzeci de
vase de gudron a zece ocale vasul. Arderea a zece care de coajă ține patruzeci și
opt de ore. Când recipientul este plin, atunci se golește gudronul, umplându-se
cu el mici butoaie” (Simionescu, 1971: 295-296).
în anul 1876, profesorul P.S. Aurelian de la Universitatea din lași, în
urma unei călătorii de documentare în Bucovina, descrie cuptorul de ardere,
metoda de obținere a gudronului, aproape identic cu cea prezentată mai sus
(Simionescu, 1973: 612).
în anul 1945, I. Vintilescu, în urma unei cercetări efectuate în zona
Mehedinți, prezintă o tehnică de obținere a cătranei, un lichid vâscos de
culoarea păcurei, prin arderea lemnelor de pin și zadă uscate, identică cu cea
pentru obținerea dohotului (Vintilescu, 1945: 292).
Dohotul, obținut din scoarța de mesteacăn, se folosea ca unsoare pentru
unsul osiilor mijloacelor de transport (care și căruțe), morilor de apă și de vânt,
pentru a nu se aprinde datorită frecării în care scop se amesteca cu seu de
animale) și pentru conservarea lemnului, să nu putrezească, la stâlpi, pari, bărci,
luntre, corăbii.
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în satele moldovene din zona Bicazului, până în deceniul al VI-lea al
secolului al XX-lea, dohotul era folosit și pentru tratarea unor boli de piele ca:
bubele și pecinginea; spurca - niște bube mărunte pline cu apă ce apăreau pe
față și pe corp, care coc provocând mâncărime mare din care cauză oamenii se
scărpinau până se tăceau răni adânci ; rohiile - niște bube ce apăreau, după
naștere, la copiii și lăuză, pe față, care se lățeau și se transformau în răni umede,
arsurile, râie căprească, boli de gură și de picioare, apărute la animale.
Pentru obținerea dohotului în cantități mici, se lua o crenguță verde de
mesteacăn și-i dădea foc, ținând-o deasupra unei linguri. Prin încălzire, din nuia
curgea în linguriță o zeamă. Pentru obținerea unei cantități mai mari de dohot se
folosea o instalație formată din două oale de lut suprapuse, lipite cu lut. Oala
superioară era mai mare și avea o gaură la fund în care se găsea o țeavă de
lemn. Se săpa o groapă în care se punea oala inferioară, iar în oala superioară se
punea scoarță de mesteacăn și se acoperea cu un capac, lipindu-se cu lut.
Scoarța de mesteacăn era cea de mijloc, după înlăturarea foiței albe de
deasupra. în jurul oalei cu scoarță se făcea foc, iar căldura făcea ca mâzga din
scoarță să se scurgă în oala de jos (Simionescu, 1973: 615).
d. Cărbunăritu. Producerea cărbunilor de lemn sau mangalul a fost o industrie
casnică foarte importantă și foarte răspândită pe întreg teritoriul României,
datorită utilizării acestora în centrele de extragere și prelucrare a fierului în
special. Din această cauză, producerea mangalului a constituit o sarcină feudală
importantă pentru locuitorii domeniilor feudale, pe care erau centre de extragere
și prelucrare a metalelor feroase și neferoase.
Cel mai simplu procedeu de obținere a cărbunilor era prin arderea unor
grămezi de lemne, focul stingându-se cu apă, pe când se credea că lemnele au
ars pe jumătate. Procedeul avea neajunsul că unele lemne ard în întregime, în
timp ce altele numai se afumau (Pamfile, 1910: 174).
Pentru a se obține cărbune de calitate și în cantități mai mari, se făcea
vatră curățată de vegetație pe un teren puțin înclinat, situat într-o poiană ferită
de vânturi, în apropierea unei surse de apă. în mijlocul vetrei se înfigeau doi
țăruși, în jurul cărora erau așezate, înclinat, pe țăruși, mai multe rânduri de
lemne, până se forma un cerc cu diametru de 3-8 m, lăsându-se 2-3 guri de foc,
care comunică cu țărușii. Peste lemnele astfel așezate, se așeza cetină, paie,
frunze, rumeguș, peste care se bătea bine un strat de pământ de cca. 10 cm. Prin
deschizăturile de la bază, se dădea foc lemnelor; în primele zile ieșea un fum
gros, datorită evaporării apei. După câteva zile, când ieșea o flacără albastră,
semn că apa s-a evaporat, se astupau deschizăturile cu pământ pentru ca arderea
să se facă înăbușit 4 sau 5 zile. Când nu mai ieșea nici o flacără, procesul
carbonizării era terminat, grămada era bătută bine pentru a se îndesa și a se nu
lăsa ca arderea să continue (Simionescu, 1973: 619).
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DES ANCIENNES TECHNOLOGIES DU BOIS
Résumé
Les auteurs présentent, au début, Tune des plus anciennes techniques
pour produire „le feu vivant”, utilisée jusqu’au début du XX-éme siécle, qui
avait, dans la mentalité populaire, des proprietés magiques tout â fait
exceptionnelles. Le feu vivant était allumé en frottant deux morceaux de bois
jusqu’a ce, a la suite de la chaleur de la iasca (un champignon seché qui était
conservé justement á ce but) s’allumait et brulait sans flamme. Iasca allumée
était placée entre des feuilles d’arbres ou de la paille sechés pour allumer un feu
plus fort. Ensuite on présente deux technologies trés anciennes, utilisées pour
fabriquer de la potasse caustique et le charbon de bois par la combustion sans
oxygéne du bois et, toutefois, une technologie spéciale pour obtenir des huiles,
par la distillation pirogenică des bois resineux, en spécial du pin noir, par la
techique du bozărit, ou du bouleau, par la technique du dohotărit.
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PEISAJE CULTURALE1 - PROTEJAREA PEISAJELOR
CULTURALE ISTORICE ÎN VEDEREA ÎNTĂRIRII
IDENTITĂȚILOR REGIONALE ȘI A ECONOMIILOR LOCALE
un proiect european interregional al spațiului CADSES*
2
Flavia STOICA - Ancuța MOCAN
în perioada septembrie 2006 - noiembrie 2008, Muzeul Etnografic al
Transilvaniei a fost beneficiarul unui grant Phare în vederea derulării
proiectului Peisaje culturale - protejarea peisajelor culturale istorice în
vederea întăririi identităților regionale și a economiilor locale. Proiectul s-a
desfășurat în colaborare cu parteneri europeni, liderul proiectului fiind
Universitatea Agricolă din Cracovia - Polonia. Ca partener român, Muzeul a
colaborat în cadrul proiectului cu Facultatea de Geografie a Universității
„Babeș-Bolyai”, iar partenerii externi au fost universități și asociații din
următoarele țări: Germania, Polonia, Austria, Ucraina.
Proiectul a început, în realitate, în luna mai 2006 pe o durată de 24 de
luni, dar România a început activitățile proiectului după semnarea contractului
de grant cu Autoritatea Contractantă Phare (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor), respectiv în luna septembrie 2006.
Partenerii români au colaborat foarte bine în vederea realizării
activităților care priveau contribuția României în cadrul proiectului, aducânduși contribuția la acțiunile generale propuse de liderul proiectului.
Tema proiectului a luat naștere din conștientizarea faptului că diversi
tatea peisajului cultural istoric este în pericol. Peisajele culturale istorice sunt
tipice în cea mai mare parte a Europei Centrale. Cu toate acestea, în zilele
noastre diversitatea acestor peisaje culturale este pusă în pericol prin
neprotejarea naturii, prin lipsa conservării patrimoniului și prin procesele de
depopulare. Ca atare, proiectul Peisaje Culturale a avut drept scop protejarea și
gestionarea peisajelor ca o piatră de temelie a identității CADSES și ca o sursă
de dezvoltarea regională durabilă. Bazat pe o abordare care să acopere sectorul
de protecție a naturii, de conservare a patrimoniului și dezvoltării rurale, și
susținute de un cadru de cercetare transnaționale, proiectul dezvoltă cele mai
bune exemple de bună practică pentru punerea în aplicare a Convenției
Peisajului Cultural. Aceasta se referă la creșterea gradului de conștientizare în
’ Proiectul a fost 90 % finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE NAȚIONAL 2004
INTERREG
III B CADSES
2
Central European Adriatic Danubian South-Eastem European Space (Spațiul Central-European,
Adriatic, Danubian, Sud-Est European)
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ceea ce privește peisajul cultural.
Principalul obiectiv al proiectului a fost identificarea peisajelor culturale
istorice atât a celor valoroase, cât și a celor aflate în pericol de degradare sau
chiar dispariție.
Pentru atingerea acestui obiectiv, partenerii români au ales zona de
cercetare din Transilvania, care a fost studiată prin deplasări pe teren, și anume:
aria Munților Apuseni cuprinsă în județele Cluj și Alba. în cadrul deplasărilor
de teren s-au cules informații despre elementele de peisaj cultural, s-au realizat
fotografii și filme documentare referitoare la elemente de peisaj cultural.
Metodologia de lucru a fost elaborată de partenerii germani, aceștia
având deja experiență în cercetarea de acest gen.
Dintre activitățile desfășurate, cele mai importante au fost următoarele:
Centrul muzeal de informare

Această activitate a presupus extinderea unei clădiri din Parcul Național
Etnografic „Romulus Vuia”, ca o precondiție necesară realizării unui centru
muzeal de informare. Finalizarea amenajării centrului va fi realizată ulterior.
Acest centru va stoca toate informațiile obținute în timpul proiectului,
referitoare la elementele de peisaj cultural (documente, fotografii, filme
documentare, rezultate). De asemenea, centrul va valorifica elementele
peisajului cultural prin acțiunile care vor avea loc aici: ateliere de meșteșuguri,
diverse manifestări și evenimente, activități de public relations legate de
moștenirea culturală transilvăneană.
Inventarierea peisajelor culturale istorice din zona cercetată

Această activitate a fost structurată pe mai multe acțiuni: cercetări de
teren, deplasări în scop documentar, documentare bibliografică și de arhivă,
traducerea cheii de cartare din limba germană în limba română și adaptarea ei la
peisajul cultural românesc, activități cultural educative, elaborarea unor
materiale scrise (articole).
Realizarea unei curricula

Echipa Facultății de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” a realizat
o curricula, care a fost prezentată în cadrul conferinței de la Cracovia, din luna
martie, 2007.
Organizarea unei tabere de teren studențești

Această acțiune a avut loc între 15 și 27 mai 2007. Studenții participanți
au fost din România și Germania. în cadrul cercetării de teren a studenților, s-au
urmărit următoarele aspecte: învățarea elementelor de peisaj cultural din
România și regiunile Europei centrale; diagnosticarea și prognoza elementelor

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

Peisaje Culturale - un proiect european interregional din spațiul CADSES

311

de peisaj cultural din România - Câmpia Transilvaniei; descrierea și folosirea
cheii de cartare în regiunea de cercetare aleasă. Studenții au avut posibilitatea
prospectării la primă mână a realității regiunii rurale din zona județelor Cluj și
Bistrița-Năsăud. Activitatea s-a materializat în realizarea a 10 postere
ilustrative.

Registru digital
Activitatea a constat în realizarea unei baze de date a peisajelor
culturale transilvănene întâlnite pe teren, cu accent pe regiunea Munților
Apuseni - județele Cluj și Alba. Fotografiile și fișele elementelor de peisaj
cultural au fost folosite la realizarea unor hărți digitale, prin folosirea tehnicilor
GIS și a sistemului de proiecție UTM/WGS.

Arhiva foto

Pe măsura avansării implementării proiectului, s-a creat și completat
arhiva foto a proiectului, cu fotografii realizate în timpul cercetărilor de teren, a
conferințelor și workshopurilor, a altor activități realizate în cadrul proiectului.
Aceste fotografii au fost folosite la realizarea bazei de date pentru registrul
peisajelor culturale, la elaborarea catalogului peisajelor culturale. în final,
fotografiile au fost stocate în funcție de locație.
Organizare târguri

în cadrul acestei activități, s-au realizat întâlniri cu meșterii populari și
s-a făcut selecția meșterilor care au participat la târgurile organizate; în timpul
evenimentelor, s-au realizat fotografii și filme documentare constând în
interviuri luate unor meșteșugari din Munții Apuseni - județele Cluj și Alba.
Schimb academic

în cadrul proiectului, profesorul Roman Lenz de la Universitatea de
Științe Aplicate din Nuertingen, Germania a ținut un curs de Geografia
Peisajului la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, curs prin care
studenții Facultății de Geografie au avut oportunitatea de a învăța metode noi
de abordare a geografiei peisajului. De asemenea, prin discuții cu colegii de la
Universitatea din Cluj, profesorul german a avut un schimb de idei legat de
domeniul geografiei peisajului.

Conferințe, workshopuri
Schimbul de experiență între parteneri s-a realizat în cadrul unor
conferințe și workshop-uri, organizate de fiecare dintre partenerii proiectului, în
următoarele locații: Kahla (Germania), Wisniowa/Miechow (Polonia), St.
Polten (Austria), Cracovia (Polonia), Cluj-Napoca (România), Lviv (Ucraina),
în cadrai întâlnirilor, pe lângă comunicările prezentate de parteneri, au avut loc
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și aplicații pe teren, organizate de partenerul-gazdă. Importanța acestor întâlniri
a fost dată de caracterul pluri- și interdisciplinar, standardizarea metodologiei
de cercetare și a metodelor de elaborare a materialelor, cunoașterea rezultatelor
din alte state, a proiectelor pilot care influențează strategiile de dezvoltare
durabilă în ceea ce privește păstrarea și valorificarea peisajelor culturale.
Publicații

Un important rezultat al proiectului a fost și elaborarea unui catalog al
peisajelor culturale care conține elemente de peisaj cultural. Publicația conține
definiții și fotografii ale celor mai importante elemente de peisaj cultural din
Transilvania.
Universitatea „Babeș-Bolyai” a dedicat proiectului volumul Románián
Review of Regional Studies pe anul 2008, invitând partenerii de proiect să
publice articole în publicația amintită.
De asemenea, membri ai echipei proiectului din ambele instituții
românești au redactat studii si articole pe parcursul derulării proiectului, unele
dintre ele au fost publicate în Volumul Monografic realizat de liderul proiectului
- Universitatea Agricolă din Cracovia.
Ca o concluzie, putem aprecia că proiectul a avut un efect general
pozitiv: o cooperare bună între instituțiile române, cooperare cu instituțiile
locale, precum și trezirea interesului pentru valorile culturale care aparțin
comunității. Prin publicații și articole, prin participarea la conferințe și
workshopuri naționale și internaționale, tema peisajelor culturale istorice și
valorificarea lor a venit în atenția specialiștilor celor două instituții. Fără acest
proiect la Cluj, această temă nu ar fi avut un loc important în cercetările
Muzeului și Universității.
Prin acest proiect, elemente ale peisajului cultural și potențialul turistic
al zonei au fost aduse în atenția autorităților locale și regionale din aria
cercetată. Grupul de cercetători, instituțiile administrative locale și comunitatea
au reușit să facă un model al evaluării peisajului cultural, care poate fi folosit la
nivel regional, național și european.
Ambii parteneri români au avut specialiști în interiorul instituțiilor lor
care au evaluat activitățile proiectului, pe măsura derulării lor. S-au făcut
comentarii asupra activităților și acțiunilor în vederea unei mai bune
implementări.
Activitățile proiectului au fost monitorizate și evaluate de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (București, România) și de către
liderul proiectului (Universitatea Agricolă din Cracovia, Polonia).
Prin acest proiect, ambii parteneri români au avut oportunitatea de a
învăța moduri noi de abordare a peisajului natural, influențat de om (peisajul
cultural). Rezultatele au fost diseminate prin articole, studii publicate pe această
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temă, prezentări în cadrul conferințelor și workshop-urilor. Colaborarea între
toți partenerii proiectului a fost una folositoare. Unii au învățat de la alții
moduri și metode de cercetare legate de acest subiect, moduri de evaluare a
peisajelor culturale. Proiectele pilot au fost exemple de bună practică. Toți
partenerii au dovedit o bună comunicare, implicare și profesionalism în timpul
proiectului. S-a discutat, de asemenea, posibilitatea unor cooperări viitoare.
în timpul derulării proiectului, autoritățile locale din aria cercetată au
dovedit o bună cooperare cu echipa proiectului prin oferirea ajutorului în
obținerea informațiilor legate de tema proiectului, prin documente diverse puse
la dispoziție și prin indicarea unor locații cu posibile elemente de peisaj cultural
interesante și valoroase. Autoritățile locale (Consiliul Județean Cluj) au
manifestat o bună colaborare, în special prin susținerea financiară ca și
contribuție a Muzeului Etnografic al Transilvaniei în proiect.
Din partea Muzelui Etnografic al Transilvaniei și a Universității
„Babeș-Bolyai”, vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin acțiuni de tipul:
promovarea activităților proiectului pe intemet, materiale scrise trimise pentru
newsletter-ul proiectului, aplicarea logo-ului UE pe bunurile achiziționate,
participarea la conferințe în afara programului proiectului (Croația prezentarea unei comunicări legate de tema proiectului; Sibiu-România prezentarea proiectului), panouri și plăci de afișare temporară și amplasare
permanentă, expoziție, CD cu materialele cercetate.
Cultural Landscapes - Protecting Historical Cultural Landscapes
to Strengthen the Regional Identities and Local Economies - an
Interregional European Project of CADSES
Abstract

Between September 2006 and November 2008, the Ethnographical
Museurn of Transylvania was the benefie lary of a Phare grant in order to
implement the project Cultural Landscapes. The project was made in
cooperation with European partners, the Lead Partner being the Agricultural
University of Krakow - Poland. There were two Románián partners: the
Ethnographical Museurn of Transylvania and the “Babes-Bolyai” University
from CIuj-Napoca (Románia). The other partners were associations and
institutions from Germany, Poland, Austria and Ukraine.
The main objective of the project was the idcntification of the cultural
historical landscapes in Transylvania, in the area of Apuseni Mountains and the
counties chosen were Cluj and Alba.
The project had a positive effect: a good cooperation between the
Románián institutions; cooperation with the local administrative institutions;
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awareness to the cultural values that belong to the community; implication of
the student in the research work; interdisciplinary.
The group of researchers, the local administrative institutions and the
community succeeded to make a model of cultural landscape evaluation - the
register - which could be used at regional, interregional, național and European
level.
Both Románián Partners had the opportunity to leam new ways of
approaching the natural landscape influenced by man (the cultural landscape).
The results of the Project were disseminated by published articles, studies on
this topic; courses attended by the students of Babes-Bolyai University; results
of the projects were presented within conferences and symposia, being picked
up by the project partners, people interested in the subject who participated /
were invited to the meetings, specialists in the field; future articles and research
will be made on the project topic.
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Conferință Cluj-Napoca, Romania
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Cariera de exploatare, Roșia Montana,
jud. Alba

Conferință Wisniowa, Polonia
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Târgul Meșterilor Populari
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TÂRGURILE INTERNAȚIONALE MIJLOACE DE ADAPTARE ALE CULTURII POPULARE
LA MEDIUL GLOBALIZANT.
Studiu de caz: Internațional Főik Art Markét Santa Fe

Cristian MICU

Unul din conceptele care generează reale temeri în cercetarea
fenomenelor legate de globalizare îl reprezintă cel legat de „hibridarea culturală
a omului global” (Bauman, 1999). Acest „tip de om” se naște sub efectul pentru unii alarmant - al descumpănitoarei proliferări a comunicării mediatice.
Nu se vorbește încă de o cultură globală ci alarmante par pentru unii
dintre analiști direcțiile de evoluție (sau involuție?) pe care le urmează culturile
naționale. Nici nu se poate vorbi de o cultură globală atâta timp cât, așa cum
observă Adrian Dinu Rachioiu, „globalizarea manipulează două treimi din
populația lumii și civilizația noastră, departe de a fi un tot, pare frământată de
întrebări neliniștitoare” (ADR, 2003).
Omul „hibridat’’cultural ar urma să se nască din ștergerea instituțiilor
culturale care stau în calea integrărilor globalizatoare .Din perspectivă sociolo
gică știm însă orice cultură, indiferent cum am defini-o, este legată de un
anumit spațiu, are o anumită coerență și unicitate, atribute intrinseci ale identi
tății sale. întrebarea care se pune este dacă fluxul imens de informație culturală,
facilitat de tehnica ultradezvoltată a comunicațiilor, vizita altor culturi, contac
tul instantaneu cu producțiile culturale ale grupurilor aflate la distanțe geogra
fice altădată izolante, va fi capabilă să șteargă aceste caracteristici identitare.
Criticii globalizării vorbesc aproape obsesiv despre încă un virtual
pericol al fenomenului: apariția culturii de consum care ar avea ca efect, prin
difuzarea culturii occidentale o anumită „standardizare”- numită de unii chiar
„coca-colizare”sau „Mc Donaldizare”!
Modernizarea nu poate fi evitată așa cum nici interpenetrarea culturală
nu poate fi. Iar dacă modernizarea înseamnă occidental izare, rezultatul
preconizat de cei mai mulți autori este occidentalizarea culturii. în concepția
acestor autori, in inevitabilul proces de metisaj cultural, „gena dominantă”este
cea occidentală.
în ce situație se găsește, în această conjunctură a unei globalizări din ce
în ce mai accentuate cultura populară în general și arta populară respectiv
artizanatul în particular?
Trebuie să observăm că dintre toate manifestările culturale actuale, arta
populară este cea mai „tribală”, mai conservatoare, cu un rol esențial în
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prezervarea identității culturale a fiecărei națiuni, comunități etnice sau grupări.
Având în vedere caracteristicile ei, putem afirma că cultura populară, în special
arta populară, constituie una din frânele importante ale unei globalizări de tip
„tăvălug, reprezentând în același timp un element uneori extrem de casant,
alteori extrem de flexibil în structura culturii unei comunități.
Un efect deosebit de evident al modernizării l-a constituit pierderea
treptată a rolului utilitar al produselor de artă populară. Problema autonomiei
artei populare nu este una “de dată recentă”si concluzia la care se ajunge arată
că, spre deosebire de arta “cultă”, arta tradițională se naște ca una preponderant
utilitară. Nu există în creația artistică tradițională produse care să fie investite
exclusive cu valoare estetică, astfel încât orice produs al categoriei despre care
vorbim, (începând uneltele decorate de lucru, obiectele „înfrumusețate” de port
tradițional, piesele pentru decorul interiorului și terminând cu obiectele de cultde exemplu icoanele - care pe lângă valențele artistice incontestabile există
pentru că sunt necesare în manifestările ritualice sau sunt investite cu rol
apotropaic) satisface în mod mai mult sau mai puțin pregnant nevoile specifice
ale vieții rurale descris de marile capitole ale etnografiei.
în contextul secolului XXI, utilitatea organică a obiectului tradițional,
potențat prin acțiunea artistului cu atributele frumosului, dispare. Dispare de
fapt, în foarte multe cazuri, și utilizatorul tradițional:dacă, spre exemplu, un
covor țesut într-un sat maramureșean mai are „căutare” în respectivul spațiu
tradițional, cele mai multe produse de artă populară, de exemplu ceramica sau
icoanele pe sticlă se adresează altor tipuri de receptori, proveniți în general din
mediul urban. Pe de altă parte, și in interiorul societăților tradiționale, înfrumu
sețarea obiectelor era, de multe ori strâns legată de amplificarea valorii comer
ciale a acestora. în condițiile actuale, cu atât mai mult, pe măsura dispariției
valorii utilitare, arta populară are ca principală „țintă”, comerțul. în mod para
doxal, mercantilismul care pe de o parte amenință indiscutabil autenticitatea
artei populare,pare să ofere în același timp acesteia șanse de supraviețuire.
Incontestabil, globalizarea culturii pune la grea încercare supraviețuirea
artei populare dar îi oferă și alternative, un fel de “colaci de salvare”.Un prim
astfel de colac îl constituie reacția de tip „imunologic”, denumită cu nuanțe
negative trihalism. prin care comunitățile „amenințate” de globalizare își
intensifică activitățile identitare.1
Un al doilea factor favorizant îl constituie lărgirea spectaculoasă a pieții
de artă populară și artizanat. Unul din „păcatele capitale” care se află in mod
1 O reacție de același tip au observat etnografii în ariile de graniță dintre două culturi zonale, acolo
unde contactul în loc să uniformizeze, determină reacții de rezistență ce fee ca semnele identitare port, motivistică ornamentală, obiceiuri, dansuri etc. - să fie mai pregnante decât în centrele „pure”
ale fiecărei zone
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curent pe rechizitoriul globalizării este consumerizarea excesivă a societății
care se răsfrânge în mod inevitabil și asupra artei. Credem însă că astăzi nu se
mai poate vorbi de artă populară tară comercializare și nu putem gândi
comerțul în lipsa unor puncte de desfacere.
Ambivalența atât de controversatei noțiuni de globalizare aplicată
culturii constă tocmai în opoziția dintre partea ei negativă (manifestată prin
încercarea de a aduce la un ritm comun culturi aflate in diverse grade de
dezvoltare) și partea pozitivă manifestată în colaborarea la supraviețuirea
culturilor (în speță cea tradițională reprezentată de arta populară) prin crearea
unor piețe noi de desfacere cu posibilități largi de absorbție.
Riscul la care este expusă producția de artă populară autentică nu îl
reprezintă neapărat consumerismul ci efectele nedorite ale acestuia: transfor
marea produselor de artă populară în kitsch sub presiunea legilor pieții (context
în care cererea crescută determină apariția producției de serie) și sub influența
orizontului de așteptare al cumpărătorilor derutați, neavizați.
Producțiile artei tradiționale au trei căi principale de ieșire pe piață:
vânzarea directă în arealele în care trăiesc si produc artiștii populari în special
către turiști, vânzarea indirectă prin intermediari, comercianți, magazine etc. și
vânzarea directă în târguri de artă populară și artizanat
Târgurile internaționale de artă populară și artizanat sunt cele care au
deschis, în ultimele decenii, posibilități surprinzătoare de revigorare a artelor
tradiționale pentru zone din diverse părți ale globului. Un astfel de târg este si
cel organizat anual in Statele Unite, în Santa Fe, New Mexico. Internațional
Főik Art Markét Santa Fe , este probabil târgul de acest gen cu cea mai mare
anvergură pe plan mondial.
Locația nu este aleasă întâmplător. Capitala statului New Mexico, un
punct major de atracție turistică al Statelor Unite, a devenit în timp un fel de loc
de pelerinaj pentru cei ce caută produse de artă populară. Primele produse de
acest gen au fost cele făurite și comercializate de triburile de amerindieni din
satele din zonă, acest tip de activitate fiind si astăzi prosperă și susținută de
autoritățile locale . Orașul Santa Fe este înconjurat de rezervații unde trăiesc
amerindieni și de asemenea de localități cu populație majoritară alcătuită din
„nativi”.2
Unele din aceste localități dispun de mici ateliere de producție vizitabile
unde nativii făuresc obiecte tradiționale. De exemplu, in Pojoaque Pueblo
indienii produc, în ateliere amenajate în construcții tradiționale „Adobe”,
obiecte de artă populară din lut, turcoise, lemn, argint, pe care le vând turiștilor .
De asemenea , turiștii sunt atrași de numeroasele monumente de arhitectură
tradițională indiană conservate in situ.
2 Vezi harta editată de New Mexico Tourism Department
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A doua grupare etnică foarte bine reprezentată în statul New Mexico o
reprezintă populația de origine hispanică a cărei cultură materială tradițională
supraviețuiește cu succes prin artiști populari și ateliere de artizanat locale.
Primele târguri de artă populară din Santa Fe s-au bazat pe produsele acestor
categorii de meșteri și ele au loc periodic, de mulți ani.
Târgul Internațional de Artă Populară Santa Fe a luat naștere în 2003
dintr-o mică expoziție de artă populară „Focus Arta Populara” la care a avut loc
la un magazin de ceramică. Având în vedre succesul neașteptat de care s-a
bucurat această manifestare, organizatorii au zărit perspectiva organizării unui
târg de mult mai mare amploare. A fost convocat un grup de coordonare,la care
au participat persoane private , lideri ai comunității și instituții (cum ar fi
Muzeul de Artă Populară din Santa Fe) grup care a dezvoltat ideea inițierii unui
eveniment internațional. Grupul a dezvoltat teoretic conceptul de „artă popu
lară de piață”. Principalul obiectiv a fost acela de a aduce la târg, și a susține
prin aceasta, cei mai buni artiști populari din lume. în același timp
evenimentul mai vizează un beneficiar, propunându-și să educe și să distreze
publicul, fie el reprezentat de rezidenții din Santa Fe fie cel alcătuit din turiștii
aflați în oraș.
Târgul inaugural s-a desfășurat în 17-18 iulie 2004. De atunci eveni
mentul de la Santa FE s-a dezvoltat an de an, devenind cel mai mare din Statele
Unite și probabil din lume. Reprezentând o atracție majoră pe în calendarul
cultural al orașului, acest târg aduce anual in Santa Fe artă populară de calitate
de pe 6 continente si multe mii de vizitatori.
în decursul celor câțiva ani de existență, manifestarea a cunoscut o
spectaculoasă dezvoltare, în primul rând din punct de vedere logistic. Din start,
s-a constituit o asociație independentă care se ocupă de organitarea evenimen
tului anual. Principala sarcină ce-i revine acestei asociații este, în fond, mediererea contactului dintre producătorul de artă populară și publicul cumpărător.
Un prim pas în organizare îl constituie selectarea, invitarea și aducerea
artiștilor, împreună cu produsele lor la Santa Fe. Toți cei care doresc să partici
pe au la dispoziție un chestionar detaliat, accesibil pe site-ul oficial al târgului.
Pentru o primă orientare, acest chestionar cuprinde acea definiție a conceptului
de artă populară după care comisia de selecție se va ghida. Dorind promovarea
artei populare autentice, comisia de selecție, alcătuită din colecționari de artă,
comercianți de artă și experți face o jurizare riguroasă, folosind o matrice
bazată pe standarde de autenticitate, de calitate dar și de vandabilitate.
în cursul desfășurării târgului, comisia de selecție face vizite la fiecare
stand, verificând dacă calitatea produselor expuse este în concordanță cu cea cu
care artistul s-a prezentat atunci când a aplicat pentru participare.
Pentru anul 2009 au aplicat pentru participare 369 de candidați. Dintre
aceștia au fost selecționați și au participat la târg 123 de artiști din 46 de țări.
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Mai mult de jumătate dintre artiști participă pentru prima oară la târg, 5 țări sunt
reprezentate în premieră.
Având în vedere costurile relativ ridicate pe care le presupune partici
parea la un astfel de târg, și asta dacă ne gândim numai la cheltuielile de
transport și cazare pentru artist și Ia cheltuielile legate de expedierea mărfii,
organizatorii acordă, pe măsura posibilităților asistență financiară unor participanți. Cererile de asistență financiară sunt analizate de o comisie, și se acordă
de regulă pentru artiștii proveniți din cele mai sărace țări. Un artist poate
beneficia de sprijin financiar doar o singură dată, târgul de la Santa Fe având ca
unul din scopurile principale și antrenarea artiștilor ca întreprinzători, iar dacă
veniturile realizate
la prima participare nu acoperă cheltuielile, înseamnă că, din punct de
vedere financiar, activitatea respectivului artist este nerentabilă. în anul 2009,
22 de artiști au fost sponsorizați integral pentru a putea participa.
Creativitatea artistică și talentul managerial nu sunt aptitudini care se
presupun reciproc. Deși nu se exclud, așa cum au observat si organizatorii
târgului de la Santa Fe, există mulți artiști de excepție care însă nu știu cum și
unde să-și plaseze și să-și vândă produsele. Pe baza acestei observații, s-a inițiat
în cadrul târgului un program de educare pentru artiști. Acest program de
instruire urmărește să ofere artiștilor noțiuni primare legate de economia de
piață, și foarte important, se are în vedere formarea participanților în spiritul
antreprenorial aplicabil într-o piață globală. în acest sens s-au organizat
ateliere de lucru conduse de experți din domeniul marketingului și a comerțului
internațional unde artiștii au sunt învățați cum să-și calculeze prețul corect
pentru produse, atât la vânzarea cu amănuntul cât și către dealeri în sistem de
wholesale. De asemenea, cursanții se familiarizează cu modul în care se
completează o comandă de produse și cu drepturile și obligațiile ce decurg din
semnarea unei astfel de comenzi. în anul 2009 , la aceste ateliere au participat
peste 50 de artiști însoțiți de 30 de translatori voluntari fără aportul cărora
cursurile nu ar fi putut avea succes.
Tot în cadrul programului există un atelier de marketing unde artiștii
deprind principiile etichetării corecte a produselor de artă populară, un atelier
unde se învață ambalarea corectă a produselor pentru transport și livrare. Pentru
exemplificare artiștii fac scurte excursii de studiu vizitând atelierele de produc
ție ale unor cooperative de amerindieni și de asemenea, câteva magazine mari
de artă populară. Rolul acestui program, ca de altfel al întregului târg este acela
de a oferi soluții pentru crearea unor mijloace de existență durabile pentru
artiști oferind în același timp oportunități pentru dialogul și schimbul interna
țional în domeniul culturii populare.
O altă sarcină esențială a organizatorilor este aceea de atragere a publi
cului și a altor categorii de posibili clienți la târg. In consecvență cu obiectivele
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propuse, programul de vizitare al manifestării cuprinde mai multe etape. Un
anumit interval de timp este rezervat VIP-urilor, primele care au acces în spațiul
târgului, și care își rezervă, in vederea unei cumpărări ulterioare artefactele pe
care le doresc. Urmează un interval de timp rezervat dealerilor, sosiți din întrea
ga lume, proprietari de magazine și de galerii de artă, care iau contact cu artiștii,
stabilesc prețuri și fac comenzi. De a treia etapă numită „Early bird preview” se
bucură cei ce vor să fie primii vizitatori ai târgului, cei ce vor să vadă și să
aleagă primii produse și sunt dispuși să plătească un cost suplimentar al biletu
lui de intrare pentru aceasta. Urmează, în sfârșit vizitatorii „de rând”.
Pentru a înțelege amplitudinea manifestării amintim aici că în 2009
târgul s-a bucurat de prezența a 23400 de persoane au participat (o creștere cu
14,6% peste 2008). Mai mult de jumătate dintre participanți (60%) a venit din
afara de la Santa Fe de la 31 de state diferite și 7 țări străine. Demnitari interna
ționale și reprezentanți guvernamentali din Indonezia, Oman, Spania, Ecuador,
și Franța a vizitat, de asemenea standurile târgului.
Locația generoasă, în vecinătatea Muzeului de Artă Populară Internațio
nală Santa Fe, pe Museum Hill, infrastructura reprezentată prin spații de joacă
pentru copii și standuri cu mâncare tradițională din diferite colțuri ale lumii,
spectacolele de muzică și dansuri populare, munca profesionistă și susținută de
promovare care s-a depus contribuie, pe lângă calitatea produselor expuse, an
de an, la acest aflux impresionant de public.
De maxim interes pentru creatorii participanți este insa, fără îndoiala,
venitul realizat. Acest venit obținut prin vânzarea produselor tradiționale asigu
ră in fond, supraviețuirea artistului și a meșteșugului său. Pentru a putea
înțelege impactul financiar pe care un astfel de târg îl are la nivel microeco
nomic asupra meșterilor participanți, e suficient să consultăm datele oferite de
site-ul oficial al târgului-.vânzările au totalizat in 2009 aproximativ 1,95
milioane dolari fiind cu două procente mai mici ca cele din 2008 - scădere
inerentă crizei financiare resimțite în Statele Unite. Cu toate acestea, vânzarea
medie a fost de 15000 dolari pentru fiecare artist. După achitarea taxelor,
participanții rămân cu aproximativ 90% din această sumă. Pentru majoritatea,
acest venit este foarte important, reprezintă extrem de mult, îmbunătățindu-le
situația economică familială. Se creează astfel premisele unei evoluții pozitive
și a unei dezvoltări sustenabile a meșteșugurilor populare - acesta fiind și
principalul scop declarat al organizatorilor.
Pentru a sublinia rolul unor astfel de manifestări ample și eficiente, a
căror naștere a fost posibilă doar in contextul gradului actual de globalizare, dar
menite tocmai să minimizeze efectele negative ale procesului asupra culturii
populare, amintim doar că UNESCO, (cel care în 2005 acordă orașului Santa
Fe primul titlu de „UNESCO City of Főik Art”), se implică anual în
organizarea acestui târg, susținând financiar tranning-urile pentru artiști si
decernând, de asemenea, premii de excelență pentru câțiva dintre artiști.
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Internațional Markets - Ways of Adaptations of the Folk Culture
to the Globalisation Sphere. Case Study:
Internațional Folk Art Markét Santa Fe
Abstract
The globalisation has bivalent and antagonist effects on the culture. On
one hand, it tends to destroy the cultural identity tending to synchronize very
different cultures and that are found at different stages of development; on the
other hand, it makes possible the co-operation for the survival of some cultures.
The Internațional Folk Art Markét in Santa Fe, the biggest markét of
this kind in the world, is a model for the way in which it is possible to create
new open markets for the folk art products in the context of globalisation, and
for the way in which the artists from all over the world are taught to sell their
products, gaining the economical support for perpetuating and sustainable
development of the folk art at the internațional level.

Asptect de la Târgul de Artă Populară
din Santa Fe Tourism Dcpartment
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MARIA PANEA - O VIATĂ PENTRU UN VIS
5

Mihaela MUREȘAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei a inițiat un ciclu de expoziții a căror
tematică este punerea în valoare a inestimabilului tezaur patrimonial și
documentar reprezentat de colecțiile particulare, donate sau achiziționate de-a
lungul timpului de către această instituție.
Expoziția „Țesături și port popular din colecții particulare intrate în
patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: colecția Maria Panea”,
vernisată la începutul acestui an, 2009, a fost dedicată unei mari iubitoare a
artei populare tradiționale românești din comuna Mărgău, județul Cluj.
Colecția pe care Maria Panea a adunat-o pe parcursul câtorva decenii,
cu multă trudă și sacrificii, a fost donată instituției noastre în anul 1975, grație
demersurilor întreprinse de Viorica Pascu, director la acea vreme, Aurelia Tița,
șef secție, Pompei Mureșan și Romulus Oșianu, etnografi dăruiți care au
considerat că un asemenea tezaur ar fi păcat să se piardă și să nu fie valorificat
în cadrul unui muzeu de specialitate.
în contractul de donație încheiat între părți, Mana Panea menționa că
donează Muzeul Etnografic al Transilvaniei colecția constituită ..prin strădani
ile mele și datorită iubirii nețărmurite pentru obiectele de artă populară pe
care, în parte, le-am confecționat și, în parte, le-am adunat cu grijă și
dragoste ", acesta urmând „a prelua și conserva, în cele mai bune condiții,

obiectele respective și totodată să dispună asupra lor, așa cum crede de cuviință,
în vederea păstrării și popularizării lor”12.
Colecția constituie pentru specialiști un fond documentar de primă
importanță, iar pentru publicul larg un prilej de a cunoaște, cu ocazia prezentării
ei în cadrul unor expoziții temporare, aspecte ale culturii noastre tradiționale.
Aceste obiecte reprezintă, în fond, mărturii ale devenirii noastre și ne vorbesc
despre oameni care au fost și despre lumea lor de altădată, despre rădăcinile
noastre și despre cei cărora noi trebuie să le mulțumim pentru că astăzi ne aflăm
aici și suntem ceea ce suntem.
Comuna Mărgău, leagănul în care a văzut lumina zilei și a trăit M. Panea,
este situată într-o zonă montană dominată de munții Vlădeasa, la extremitatea
zonei etnografice Mocănimea Munților Apuseni, în subzona Mocănimea
Gilăului sau Depresiunea Huedin-Călățele. Cadrul geografic reprezintă o alter
nanță de culmi mai scunde, cu pante domoale, despădurite și terasate pentru
1 Actul de donație al Măriei Panea din 1975, Arhiva MET.
2 Idem.
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culturi, și pante mai abrupte împădurite. Teritoriul administrativ al comunei
este situat în partea vestică a județului intrând în contact cu județul Bihor.
Localitatea Mărgău este desfășurată de-a lungul râului Mărgăuța și a
unui afluent de stânga al acesteia. Nucleul central, cel care a dictat evoluția
spațială a localității, a fost biserica ortodoxă, care datează din anul 1506, în
jurul căreia s-a dezvoltat localitatea. Atestată documentar la 1427, localitatea
Mărgău a fost și este locuită de o populație exclusiv românească.
Despre viața și activitatea Măriei Panea, cea căreia îi datorăm această
bogată și valoroasă colecție, am reușit, din păcate, să aflăm foarte puține
lucruri. Mărioara „Dedii Fânului” sau „a Fanu’Dedii”, cum o numeau consăte
nii săi, s-a născut în anul 1920 într-o familie de oameni vrednici care a acordat
o importanță deosebită educației celor doi copii ai săi.
De profesie învățătoare, Maria Panea a funcționat, mai bine de trei
decenii la Școala din localitate unde a educat zeci de generații de copii cărora
le-a insuflat dragostea și respectul față de tradițiile locale și arta populară,
considerând că acestea sunt adevăratele valori ale neamului românesc.
A urmat Școala de Artă Populară din Cluj, secția „cusături-țesături”,
unde s-a remarcat printr-o deosebită pricepere și dăruire fapt care a determinat
conducerea Școlii de Artă Populară să deschidă, în cadrul școlii din Mărgău, o
secție cu acest profil. Aici, într-o modestă sală de clasă, Maria Panea împreună
cu elevii săi sau alți tineri și tinere din localitate confecționau diferite obiecte de
artizanat: cusături și țesături (ștergare, fețe de masă, cuverturi), pictură pe pânză
(năfrămi, fețe de masă), pictură pe sticlă și lemn (icoane) sau pictură artistică
reprezentând peisaje, flori sau portrete. Acest atelier a funcționat timp câțiva ani
ca un nucleu de promovare a valorilor artei tradiționale românești sub îndru
marea vrednicei și pasionatei dăscălițe din Mărgău. Directorul de la acea vreme
a Școlii Populare de Artă, Mihail Ciobanu, venea deseori la Mărgău pentru a se
interesa de activitatea ei și, mai ales, pentru a-i acorda un sprijin moral și o
vorbă bună.
Cu prilejul unei vizite de documentare în localitate, am reușit să găsim
foste eleve și colaboratoare ale Mărioarei Panea, astăzi persoane în vârstă, care
ne-au arătat piese confecționate în cadrul atelierelor precum și diplomele pe
care le-au primit la absolvirea cursurilor de doi ani, diplome prezentate și în
expoziția noastră.
Toți informatorii (rude, eleve sau femei din sat cărora le-a dat de lucru
piese de artizanat pentru a-și completa veniturile), și-au amintit cu mare duioșie
despre Mărioara „Dedii Fânului”, menționând faptul că muncea enorm, de
multe ori peste puterile ei, până la epuizare, că își neglija sănătatea (trăind în
condiții extrem de modeste, într-o căsuță mică, proprietatea unor rude, cu
pământ pe jos, în frig, și mâncând, de obicei, pâine cu apă) pentru că puținii
bani, pe care îi câștiga, ca învățătoare sau ca rezultat a muncii pe care o
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desfășura în cadrul atelierului, îi cheltuia pentru a achiziționa de la oamenii din
sat diferite obiecte tradiționale și piese vestimentare. Modesta moștenire pe care
a dobândit-o în urma pierderii tatălui său a „risipit-o” din dorința de a cumpăra
piesele care aveau să consituie comoara și universul vieții sale.
Visul său, acela de a-și transforma modesta căsuță părintească de lemn
în „Muzeul satului Mărgău”, oglindă a zestrei transmisă din moși strămoși, nu
avea să se împlinească, din păcate, niciodată !
Pasiunea pe care a avut-o (și care, poate, este mai greu de înțeles pentru
oamenii zilelor noaste), a costat-o foarte mult: a costat-o în primul rând sănăta
tea, apoi a costat-o viața de familie deoarece, prea absorbită de munca ei, nu s-a
căsătorit niciodată, apoi a costat-o ruperea relației cu unicul ei frate, supărat
pentru donația pe care a făcut-o muzeului și, nu în ultimul rând, a costat-o toată
bruma de câștig de-o viață. „O parte din consătenii săi i-au prețuit ideile și au
fost beneficiarii lor, alții n-au înțeles-o, considerând că ceea ce face este o risipă
de energie și o nebunie. Fratele său, fost tenor la Opera din București, se pare
că a uitat-o. Cu toate acestea, ea simțea că, prin ceea ce face, își împlinește
destinul” (Braica, 2004: 190). Nu de puține ori, oamenii o luau în râs pentru că,
prin tot ceea ce făcea, ea nu se încadra în regulile și mentalitatea lor. Era mult
prea deșteaptă, prea harnică și prea hotărâtă pentru acele vremuri sau, poate,
pentru toate vremurile căci puțini au înțeles-o și au apreciat-o, atunci ca și acum !
Facem această afirmație deoarece am constatat că autoritățile locale nu
s-au străduit să-i facă cunoscută personalitatea, să-i recunoască meritele, să
caute vreo dovadă a activității sale sau măcar să amenajeze la școală o sală de
clasă în stil tradițional care să-i poarte numele. Intr-un emoționant articol In
memóriám dedicat Măriei Panea, doamna Maria Bocșe, fost șef de secție la
Muzeul Etnografic consemna în acest sens: „în acest an, 2004, se va organiza o
mare sărbătoare la Mărgău, aniversarea mai multor veacuri de existență a satu
lui și întâlnirea „Fiilor satului”. Un gest de restituire, de recunoaștere a vredni
ciei „dăscăliței Maria” ar fi așezarea unei plăci comemorative pe căsuța ei sau
pe școala unde a muncit peste patru decenii iar „comorile” adunate de ea și
donate muzeului clujean să constituie o mare expoziție cu titlul cu care au fost
cunoscute acum trei decenii: „Tot ce-i mai frumos în satul meu” (Bocșe, 2004).
Tocmai de aceea suntem ferm hotărâți să revenim la Mărgău și să
încercăm să sensibilizăm autoritățile locale pentru a-i recunoaște meritele și a-i
acorda locul care i se cuvine între personalitățile locale.
Măcinată de boli, epuizată de atâta trudă, însingurată și săracă lipită
pământului, Maria Panea, ia hotărârea, la îndemnul unor oameni de bine de la
Muzeul Etnografic, de a se retrage la Căminul de bătrâni din Câțcău, jud. Cluj,
unde va mai trăi circa doi ani înainte de a trece în „Lumea Umbrelor”, în 1977,
la doar 58 de ani. Aici s-a stins, puțină la trup dar mare la suflet, fiind
„înmormântată doar cu o cămașă pe ea și învelită în giulgiul defuncților. Lângă
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catafalcul ei erau doar 2-3 muzeografi care au cunoscut-o și au prețuit-o,
închinându-i ca unic „monument” o lacrimă și o făgăduință a neuitării” (Bocșe,
2004).
Colecția „Maria Panea” cuprinde peste 1500 de obiecte din diverse
domenii care reflectă cultura materială și spirituală a locuitorilor din Mărgău.
Cunoscând bine specificul local și zonal, Maria Panea a colecționat piese de
port, textile, lemn, ceramică, pictură pe sticlă și lemn și multe alte obiecte din
diverse domenii.
Dintre acestea cea mai mare pondere o au piesele de port popular,
specifice zonei și comunei Mărgău. Astfel,
- portul femeiesc este reprezentat de: cămăși cu „ciupag”, scurte și cu poale
(390), zadii cu trup vânăt (28), șorțuri (13), poale (3), brâie (2), pieptare (15),
buici (3), laibere, cojoace, sumane (10), năfrămi (1), o glugă și chiar un șirag de
mărgele, totalizând 461 de piese
- portul bărbătesc cuprinde: cămăși bărbătești (26), izmene, ițari, gaci (4),
cioareci (2), sumane, pieptare (7), cojoace scurte (2), glugi, opinci, căciuli,
pălării etc.
O categorie, deosebit de importantă, este reprezentată de textilele de
interior (țesături și cusături)', scoarțe specifice Mnților Apuseni, covoare,
lepedee de cânepă și lână, lăți de lepedeu, păretare, lăicere, rudare, sute de
ștergare (șterguri, ștergărele) alese în războiul de țesut, fețe de masă, fețe de
pernă, căpătâie de pernă, carpete, dar și alte țesături precum traiste și desagi.
Maria Panea a adunat sute de fragmente de diverse cusături, țesături,
piese de port vechi, doar pentru modelele decorative pe care aceste piese le
conțin, pentru a păstra aceste tezaure, rezultate ale minții și mâinilor îndemâ
natice ale celor ce le-au creat. Amintim doar cele mai importante tipuri de
fragmente și modele', de covoare, fețe de masă, ștergare, șterguri, fețe și
căpătâie de perină, mâneci la cămașă, cămăși femeiești și bărbătești, broderii la
gât, ciupaguri de diverse culori, trăsuri peste cot, cheițe la cămăși femeiești,
broderii la mânecă sau la fodori, fodori, gulere brodate la cămăși bărbătești și la
gura cămășilor bărbătești, broderii la pumnari, dantele croșetate, modele de
catrințe, ciucuri de lână, diverse împletituri etc.
Textilele pictate (fețe de masă, năfrămi) ilustrează un meșteșug pe care
l-a făcut cunoscut în sat și care a constituit mult timp o sursă de venit pentru cei
ce l-au practicat.
Piesele de ceramică sau lemn colecționate reprezintă:
- obiecte de uz casnic și gospodăresc: blide și linguri de lemn, ulcele de băut
apă, oale de lut smălțuite, provenite din cele mai renumite centre de olărit ale
Munților Apuseni, cântar, ploscă, coveți, strecurătoare, fund de mămăligă, cofe,
cofiță pentru sare, cuiere pentru blide, clește pentru alune, lămpaș etc.
- uneltele pentru prelucrarea textilelor: furci de tors „împistrite” (incizate cu
motive geometrice sau pirogravate), rășchitor, suveici, perie pentru fuior,
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Maria Panea - O viață pentru un vis

329

vârtelniță sau roată de tors, diverse piese componente ale unui război de țesut și
chiar un război de țesut complet.
- unelte agricole: piuă pentru grâu, toc pentru gresie etc.
- unelte folosite în diverse meșteșuguri: scaun de mezdrit etc.
- piese de mobilier: lăzi de zestre, scaune cioplite „pentru vatră”.
- icoane pe lemn (3) și pe sticlă (13), foarte vechi, din Nicula și Mărgău, unele
fiind confecționate chiar de ea.
Este cunoscut faptul că pe la mijlocul veacului trecut, Mărgăul a repre
zentat o adevărată școală de pictură pe sticlă care încerca să rivalizeze cu
centrul de la Nicula dar având caracteristici proprii. „Purtate de glăjarii din
Mărgău - negustori ambulanți, de geamuri - aceste icoane au împânzit toată
Transilvania, iar nevoia înrămării acestor glaje pictate pe dos a generat încă un
meșteșug artistic în satul de la poalele Apusenilor, acela al rămarilor. care
prelucrau artistic și vopseau cu coloranți minerali sau vegetali aceste cadre ale
imaginilor sfmte”(Bocșe, 2004).
- diferite piese de artizanat: cusături, țesături și lemn.
Bogăția și varietatea colecției este întregită de faptul că unele piese sunt
deosebit de valoroase fiind și datate !!!
Expoziția organizată la Muzeul Etnografic a prezentat doar două
aspecte ale acestei colecții: portul popular și țesăturile de interior.
Piesele care au fost expuse reprezintă caracteristicile costumului
popular de Mărgău și a subzonei etnografice Mocănimea Gilăului sau
Depresiunea Huedin-Călățele.
1. Costumul femeiesc trebuie analizat în cadrul unei mari arii culturale,
unde au existat condiții similare de viață și o istorie comună. Este știut faptul
că, până în sec. al XIX-lea, costumul popular transilvănean a fost unitar pe arii
geografice întinse, iar apoi a început să se diferențieze ca urmare a schimbării
resurselor de trai a locuitorilor și a dezvoltării meșteșugurilor artistice.
Portul popular transilvănean se încadrează în tipologia costumului cu
catrințe perechi. Ansamblul vestimentar compus din cămașă cu ciupag și
catrință cu trup vânăt a fost, timp de mai multe secole, reprezentativ pentru
portul popular din Transilvania fiind purtat, până spre sfârșitul sec. al XIX-lea,
de toate categoriile de vârstă, atât în ținuta de lucru cât și în zilele de sărbătoare.
Prin vechimea și frecvența sa într-o mare arie geografică, acest ansam
blu vestimentar reprezintă un document de mare valoare istorică, etnografică și
artistică, o mărturie a continuității poporului român, marca sa etnică prin care
populația românească, originară și majoritară, s-a individualizat față de
naționalitățile conlocuitoare stabilite ulterior pe pământul Transilvaniei.
a) Cămașa cu ciupag avea întotdeauna gura amplasata la spate, decorul
cusut dispus constant în aceleași spații ornamentale, fiind croită și cusută în
aceleași tehnici. Ciupagul este un element decorativ de forma unui trapez, cu
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latura mică amplasată imediat sub gulerul cămășii, cusut prin tehnica „pe
muchiile crețurilor”. Fiind cel mai important câmp ornamental, acesta a dat
numele său cămășii. Dacă tehnica „urzitului pe crețuri” apare și la cămășile
săsești sau maghiare, ciupagul, ca element decorativ cusut în această tehnică,
este specific doar populației românești din Transilvania.
Pânzeturile din care se confecționa cămașa, mai groase sau mai fine,
erau țesute din materiale diferite, în funcție de ocazia în care aceasta se purta :
numai din cânepă pentru zilele de lucru, din cânepă amestecată cu bumbac ori
numai din bumbac, in sau bumbac amestecat cu in, pentru zilele de sărbătoare.
Din punct de vedere morfologic, cămașa cu ciupag se încadrează în
tipul carpatic, cu stanii și mânecile încrețite în jurul gâtului. Denumirea ciupagului este diferită în funcție de zonă. în Depresiunea Huedin-Călățele acesta se
numește chiept.
Cămașa era cunoscută sub numele de spăcel sau cămeșă fiind croită
separat de poale. Pentru a da lărgime cămășii, la subsuoară se introducea pava,
de forma unui pătrat sau triunghi, dar uneori ea putea lipi, lărgimea fiind dată
doar de clinii introduși pe lateralele cămășii sub brațe.
Principalele câmpuri ornamentale erau: gulerul, ciupagul și mânecile.
Gulerul se cosea separat în diverse tehnici: pe dos, în cruci, în muște, pe fir, cu
trăsura iar motivele ornamentale decorative erau întotdeauna geometrice.
Tehnica de realizare a ciupagului era de mare dificultate, presupunând
multă îndemânare și pricepere, motiv pentru care nu orice femeie știa să îl
execute. Motivele decorative erau în principal geometrice (romburi, X-uri etc.)
dar se foloseau și alte motive: cosmice (steaua), skeomorfe (zăluța, grebluța,
furca, ciutura), zoomorfe (craca, frunza), simbolice (crucea) etc.
Dimensiunea ciupagului era diferită de la o zonă la alta. Cele mai mari
erau în Munții Apuseni și în Depresiunea Huedin-Călățele. Principalele
câmpuri decorative de pe mâneci sunt: cusăturile orizontale de pe mâneci în
dreptul cotului (numite șire, pene sau forme peste cot), brățara care desparte
mâneca de volanul numit fodor și cusăturile de pe marginea volanului. Broderia
apare și în lungul mânecii pe șire pe mânecă în jos.
Brățara, numită și trăsură, se realiza, ca și ciupagul, prin încrețirea pe
muchiile cutelor și era ornamentată cu aceleași motive. Fodorul se termina cu
tiv cu găurele și cu o dantelă numită cipcă.
Gulerul, ciupagul și mânecile se coseau separat înainte de a se încheia
cămașa. Ulterior se lucrau cheițele și brățara care despărțea mâneca de volan.
A doua etapă în evoluția acestui tip de cămașă a fost mutarea gurii
cămășii în față, fapt care a dus la dispariția ciupagului în timp ce compoziția
decorativă a mânecii s-a menținut aceeași.
b) A doua piesă definitorie a acestui ansamblu vestimentar a fost
catrința sau zadia de forma unui dreptunghi purtat pe verticală, de dimensiuni
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diferite, în funcție de purtătoare. Susținută, în talie, de cingători, zadia cu trup
vânăt s-a purtat inițial pereche, una în față și alta în spate, iar într-o etapă
ulterioară zadia din spate s-a asociat cu un șorț în față.
Acest tip de zadie are două câmpuri ornamentale și cromatice', câmpul
de sus, numit trup este într-o singură culoare (vânăt închis, la piesele mai vechi,
și negru, la cele mai noi) și câmpul de jos, denumit diferit în fiincție de zonă. în
zona Huedinului se numea pe la poală și avea un fond roșu, vișiniu sau roșu
portocaliu, pe care erau amplasate registre decorative orizontale.
Zadia arhaică a fost confecționată, până către mijlocul secolului al XIXlea, din păr (lână cu firul lung și bine răsucit) ceea ce îi conferea un aspect
rigid. Lâna se vopsea în două culori: un albastru închis către violet, numit
mnieru, obținut din piatră mnierâie și negru, obținut din scoarță de arin ori
frunză de nuc. Firele de urzeală se vopseau în mnierâi (la piesele vechi), iar mai
târziu și în negru. Pentru decor, firele se vopseau în mai multe culori, în funcție
de compoziția ornamentală, tradițiile cromatice zonale și vârsta purtătoarei.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-au utilizat și materiale din
târg: bumbăcel negm, pentru urzeală, și lânică cumpărată, colorată (numită
bercă, harast sau ponivăț pentru băteală.
- Prototipul zadiei cu trup vânăt se caracterizează printr-o structură
simplă și o împodobire redusă, singurul decor formându-1 3 sau 5 dungi înguste
colorare verde sau galben, numite cozi. Decorul compus din vrâste transversale,
amplasate în jumătatea inferioară a piesei, pe un fond dominant roșu, contrasta
puternic cu trupul monocrom, vânăt închis, al zadiei.
- Următoarea etapă în evoluția zadiei a fost apariția motivelor
geometrice alese (cruci, potcoave sau zăluțe), introduse în aceste dungi devenite
mai late, fiind numită acum zadie cu forme.
Pentru obținerea alesăturii propriu-zise se foloseau tehnici diferite:
printre fire, peste fire, în lătunoi, cu tăieturi, cu dupci. Cele mai vechi zadii sunt
țesute în război. Catrințele cusute cu dupci, cu bercă, sunt de dată mai recentă.
Adeseori, pentru realizarea aceleiași piese s-au folosit mai multe tehnici de
decorare. Numărul registrelor decorative era întotdeauna 3-5-7-9.
Fiecare zadie este o construcție de semne grafice și cromatice, o combi
nație de proporții și ritmuri. Cu timpul, motivele ornamentale și-au pierdut valoa
rea magico-religioasă dobândind strict o valoare decorativă. Valențele estetice
ale acestui tip de zadie constau în echilibrul și armonia elementelor structurale,
decorative și cromatice. Gama cromatică utilizată avea rolul de a marca vârsta
sau starea civilă a purtătoarei dar și diferențierile zonale sau etnice.
Inițial zadiile au fost purtate pereche de către nevestele tinere și bătrâne.
In schimb fetele tinere au purtat zadiile numai în față iar când această piesă a
fost înlocuită de șorț, s-a renunțat la zadie. După ieșirea lor din uz, zadiile cu
trup vânăt au devenit piese cu funcții ceremoniale. De exemplu, în Munții
Apuseni, miresele purtau zadie doar în față, peste poalele albe.
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Având funcții rituale distincte, zadiile s-au menținut în portul popular al
bătrânelor până în deceniul patru al secolului XX, în timp ce cămașa cu ciupag
a ieșit din uz încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
c) înlocuirea zadiei vinete cu șorțul purtat în față a fost un fenomen
general. Denumit local șurț, iar în Depresiunea Huedin-Călățele, zadie, șorțul sa confecționat inițial din păr (lână) de culoare neagră fiind lipsit de orice fel de
ornamente. Era țesut în 2-3-4-5 ițe și se croia din unul, doi sau trei lăți,
purtându-se drept sau încrețit, pe beartă, în talie și lăsat în cute mari, libere (cu
crețe). Șorțul de lână s-a purtat mai ales în zilele de lucru. în zilele de sărbă
toare se purta șorțul confecționat din materiale cumpărate: barșon (catifea),
mătase înfundată, uni sau cu flori, anglie (un postav fin), moson (satin gros) sau
glot negru.
d) în Depresiunea Huedin-Călățele, zadiile nu se purtau cu bete ci se
legau în talie cu baiere, confecționate din fire multicolore de lână împletită sau
răsucită, fiind atașate în partea superioară a acestora.
e) O piesă de veche tradiție a constituit-o obiala de lână albă, legată cu
ațe din păr de cal ori din păr de capră, cu curele ori cu ațe din lână neagră. Cu
obielele și, mai târziu, cu ciorapii împletiți din lână s-a combinat o altă piesă
arhaică cioarecul, care îmbracă piciorul numai de la glezne până la genunchi.
Cioarecii se croiau din pănură albă și acopereau genunchii femeilor.
f) încălțămintea tradițională, opinca, a fost croită dintr-o singură
bucată de piele de porc sau vită. Opincile cu gurgui s-au legat de picior cu
curele din piele, ori cu ațe negre din lână, păr de capră sau fuior. Femeile
înstărite purtau cizme negre, lucrate de meșteri specializați, care erau procurate
de la târguri.
g) Pieptănăturile și acoperământul capului.
Unul dintre elementele care a conferit unitate ariei de circulație a acestui
costum, în cadrul comunității rurale tradiționale, l-a constituit obligativitatea
utilizării de către femeia măritată a suporților cu scopul de a da gătelii capului o
anumită formă, de a fixa și de a susține învelitorile de cap. Ca suport, în
Depresiunea Huedin-Călățele s-a folosit părul artificial (respectiv fire subțiri de
lână vopsite în gospodărie care întăreau și îngroșau părul natural) rezultând
suporții numiți sclebe, utilizarea lor fiind obligatorie.
Vechea piesă care acoperea capul femeilor măritate era ștergarul numit
tindeu. Acest ștergar era țesut de femei în casă din cânepă și bumbac iar, mai
târziu, numai din bumbac. în Depresiunea Huedinului, ștergarul alb, denumit
local potelat, era decorat cu ornamente geometrice în tonuri de roșu, negru și
verde la marginea care venea în dreptul frunții. Treptat potelatul a fost înlocuit
de năframa industrială (cu ciucuri și franjuri).
h) Costumul femeiesc se completa, în zilele de sărbătoare, cu diferite
podoabe', mărgele de sticlă colorată sau din porțelan alb, roz sau albastru.
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Femeile înstărite purtau podoabe costisitoare: zgărzi alcătuite din mai multe
șiruri de bani de argint austrieci (coroane, zloți), fapt care reflecta situația lor
materială.
2. Costumul bărbătesc
Cuprinde piesele de bază, comune întregului areal românesc.
a) Piesa de bază este cămașa. Cea veche se încadrează în tipul cămășilor
cu croi drept, fără guler și mâneca largă aplicată pe stan la nivelul clinului
deptunghiular în mijlocul căreia este tăiată gura. Acest tip de cămașă se purta pe
deasupra pantalonilor. Apoi a urmat cămașa cu guler înalt, drept sau răsfrânt, cu
mânecile încrețite la umeri și terminate cu pumnași la încheietura mâinii.
în Mocănimea Munților Apuseni s-au purtat frecvent cămășile cu
barburi, clini intercalați în mijlocul feței și la spatele cămășii. La început
broderiile discrete erau în culori închise, în special negru, la gulerul cămășii, la
marginea mânecii sau la pumnași și la poale.
Cămașa mocănească mai nouă are cusături bogate la: guler, barburi
(clini), umeri, pumnari sau pomnărei (lăți de circa 10 cm) și la spate. Coloritul
predominant portocaliu a dat o notă de mare eleganță.
b) Pantalonii de vară, numiți gaci, au aspectul unei fuste plisate fiind
ornamentați prin cusături mărunte cu ață de bumbac și franjuri realizați din
bumbac. în anotimpul rece s-au purtat cioareci din pănură albă, cu prohab,
strânși pe picior. La cusătura de unire a foilor, aceștia erau ornamentați cu
aplicații de postav colorat roșu și negru.
c) Chimirul, cureaua lată în care bărbații își păstrau pipa, tutunul,
cremenea, amnarul și banii, era purtat mai mult de bătrâni, cămășile scurte fiind
purtate slobode în anotimpul călduros.
d) Pe cap bărbații purtau, vara, clop negru cu gardini mici iar, iama,
căciulă de miel.
-A
'
e) încălțămintea tradițională purtată de bărbați era opinca cu gurgui
confecționată din piele de vită sau de porc și, mai târziu, din cauciuc. Bărbații
purtau iama cizme negru cu tureac țeapăn sau bocanci.
3. îmbrăcămintea de iarnă cuprindea câteva piese mixte.
a) Pe timp friguros se purtau haine din țesătură de lână, numită pănură.
în Depresiunea Huedin-Călățele se numea sumani. Piesa cel mai frecvent
purtată era așa-numitul suman cu cline, care avea sub mâneci clini laterali,
prinși prin intermediul unor pave.
Culorile acestor țesături erau naturale: negru, sur, maro. Culoarea
neagră era obținută prin vopsitul lânii cu coji de arin și galiscău (sau galascău).
Ornamentarea se făcea cu șireturi sau spăcmă (ață) albă, amplasate pe guler,
clini, extremitățile mânecilor, piepți și marginile poalelor.
Pănură se țesea în cadrul fiecărei gospodării țărănești, apoi aceasta se
dădea la piuă dar croiul și ornamentarea sumanului erau încredințate unui
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meșter specializat. Se croia cu guler drept, pe lângă gât, cu mâneci lungi și se
încheia la gât cu cheutori.
în Depresiunea Huedin-Călățele, pe sumanul vechi cu fond negru sau
sur, se realizau un fel de cusături în zigzag cu spăcmă albă la încheierea laților
pe părți. Sumanul era întotdeauna lung până la genunchi și mai larg decât în
zonele învecinate fiind croit din patru-cinci coți de pănură.
b) A doua categorie de haine purtate în anotimpul friguros au constituito pieptarele și cojoacele, din blană de oaie.
Pieptarul era de două feluri: despicat și înfundat. Pieptarul despicat
(deschis în față) avea broderii executate cu mătase policromă, amplasate pe
piepți și spate, cu motive florale. Pieptarul înfundat, mai nou, purtat în zilele
de sărbătoare, era răscroit rotund pe lângă gât și bogat decorat cu motive
fitomorfe, amplasate pe piept și pe spate, realizate cu fire de bercă colorată dar
si cu fire de mătase neagră sau roșie, cu nuanțe de galben și albastru.
în Depresiunea Huedin-Călățele pieptarele se ornamentau cu broderii
realizate cu lână sau cu amici colorat pe irhă albă. La răscroiala mânecilor, se
aplica irhă tăiată în colțuri. Motivele care predominau erau cele florale și în
spirală.
Alături de pieptarele scurte se purtau și pieptarele lungi, până la șold,
cu cline în părți, de formă triunghiulară, garnisite de jur-împrejur cu blană de
miel și cusute cu harast și bercă policromă. în Depresiunea Huedin-Călățele,
acest tip de pieptar, purtat atât de femei cât și de bărbați, se decora cu aplicații
de irhă (o piele fină tăbăcită pe ambele fețe), capsate și dantelate pe margini și
cu broderii executate cu fâșii de irhă maro și verde, completate cu broderii
realizate cu lână neagră, verde și roșie.
Cojoacele lungi până la șold erau împodobite, ca și pieptarele, cu
aplicații de irhă ștanțată cu „forme tipărite” (imprimate în piele)și broderie.
Hainele groase, din blană sau pănură, au completat și definit ansamblul
vestimentar țărănesc și prin valoarea lor estetică absolut deosebită.
Costumul popular tradițional, consacrat sub denumirea de „cămașă cu
ciupag și zadie cu trup vânăt”, purtat timp de secole în aria transilvăneană,
reflectă atât tradițiile estetice și artistice cât și mentalitatea colectivităților
umane care l-au creat. în prima jumătate a secolului al XIX-lea, acest tip de
costum se afla într-o perioadă de maximă înflorire având nenumărate variante
zonale sau locale. între acestea costumul popular de Mărgău ocupă, fără,
îndoială, un loc de cinste.
A. Prima sală a fost structurată pe mai multe module expoziționale.
Primul modul a fost reprezentat de fotografii ale comunei Mărgău (satul,
biserica, școala, casa veche și cea nouă în care a locuit M. Panea), un tablou
care o înfățișează pe Maria Panea în anii tinereții, fotografii din arhiva
Muzeului Etnografic cu specialiști ai muzeului efectuând cercetări de teren la
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Mărgău, Cronica Mărgăului (un manuscris al preotului Ungur care consem
nează informații referitoare la trecutul istoric al acestei așezări, evenimente
istorice mai importante, personalități marcante, ocupații și îndeletniciri ale
locuitorilor, folclor etc.), o carte a Pr. Gheorghe D. Braica, Mărgău, pagini de
istorie, și carnete ale elevelor care urmau cursurile secției de cusături-țesături
din cadrul Școlii de Artă Populară din Cluj, câteva piese de artizanat precum și
o icoană.
Au fost instalate șase panouri, șase podiumuri și opt manechine (cinci
de femei și trei de bărbați). Pe panouri au fost expuse : cămăși cu ciupag, zadii
cu trup vânăt, șorțuri, costume populare de femeie și bărbat, pieptare și cojoace.
Manechinele au fost îmbrăcate cu costume populare femeiești și bărbătești (mai
vechi și mai noi) cu toate piesele aferente.
Costumul femeiesc are în componență: cămașă cu ciupag (scurtă sau
lungă), zadie cu trup vânăt, pieptar despicat sau înfundat, buică sau cojoc (în
funcție de anotimp), năframă, mărgele, opinci (obiele și cioareci din pănură) și
cizme. Pe cap, năframă iar, la gât, mărgele.
Costumul bărbătesc are în componență: cămașă (scurtă sau lungă), gaci
(cioareci sau pantaloni), chimir, opinci cu obiele (bocanci sau cizme cu tureac),
pălărie (căciulă din blană de miel), pieptar despicat sau înfundat, cojoc sau
suman.
Au fost expuse atât portul mai vechi cât și portul mai nou. De
asemenea, este prezentat atât portul de vară cât și portul de iarnă, atât pentru
femei cât și pentru bărbați.
B. Cea de-a doua sală a fost destinată țesăturilor, cusăturilor și pieselor
de artizanat din colecția Maria Panea: scoarțe, covoare, lepedee de cânepă și
lână, lăți de lepedeu, păretare, rudare, ștergare (șterguri, ștergărele), fețe de
masă, fețe de pernă, căpătâie de pernă. Toate aceste țesături sunt rezultatul
muncii harnicelor țărănci române, care știau să confecționeze toate textilele care
„îmbrăcau” odinioară interiorul unei case țărănești.
Au fost expuse unelte tradiționale utilizate pentru tors și țesut (furcă de
tors cu caier de lână, vârtelniță, sucală, suveică, fuse etc.), o ladă de zestre cu
valuri de pănură, un manechin reprezentând un port femeiesc mai nou, icoane
pe sticlă și pe lemn încadrate de ștergare cu alesături. O rudă tradițională
prezenta evoluția ștergarelor de rudă și diverse păretare. Din categoria de
textilelor de interior au mai fost expuse fețe de masă și căpătâie de pernă cu
alesături.
Ultimul modul expozițional cuprindea piese de artizanat (ștergare,
ștergărele) precum și fragmente de cămăși, tăiate și lipite pe cartoane, adunate
doar pentru diversele modele de cusături.
Frumusețea interiorului țărănesc din Mărgău a fost ilustrată și prin
câteva fotografii care reprezentau casa din Mărgău aflată în patrimoniul
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Muzeului Etnografic, în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, casă
construită în 1884 și cumpărată de la Ana Onu Murgului la sugestia și prin
strădania Măriei Panea.
Expoziția a fost completată de prezentarea unui frumos film documen
tar despre comuna Mărgău, realizat de Claudiu Someșan, cu sprijinul primaru
lui Gheorghe Capotă și finanțat de Primăria comunei Mărgău, documentare
Nicolae Șteiu, referitor la așezarea, trecutul istoric, ocupațiile locuitorilor,
meșteșugurile, dar și portul, obiceiurile și tradițiile locuitorilor de pe aceste
meleaguri.
Așa cum am afirmat la început, Muzeul Etnografic al Transilvaniei are
datoria morală de a continua seria acestor expoziții-restituiri dedicate memoriei
celor care au contribuit prin munca și strădania lor, uneori de-o viață, la
îmbogățirea patrimoniului acestei prestigioase instituții cu piese care altfel s-ar
fi pierdut pentru totdeauna în negura timpurilor.
Colecția Măriei Panea a fost mult prețuită nu numai de către specialiștii
muzeului ci și de publicul larg deoarece ea a constituit, aproape un deceniu,
fondul unor expoziții itinerante în țară. Apoi, treptat, s-a așternut uitarea și toate
aceste piese au devenit doar obiecte tară suflet, ascunse într-un depozit, cu câte
un număr de inventar pe etichetă.
„Cu fiecare an ce se adaugă pe răbojul vieții noastre, tot mai puțini sunt
cei ce își mai amintesc de Maria Panea. [...] Să ne amintim de cea care a purtat
sfântul nume al Măriei, fiind înzestrată cu harul vredniciei, al răbdării și al
abnegației pentru noi ceilalți, punându-i măcar în gând o floare pe mormântul la
care nu se mai roagă nimeni” (Bocșe, 2004).
Expoziția dedicată colecției Maria Panea, după mai bine de trei decenii
de la data donației, reprezintă doar un modest omagiu pe care îl aducem unui
Om care nu a trăit pentru el ci pentru posteritate!
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Maria Panea - Une vie pour un réve
Résumé
La collection que Maria Panea a fait donation au Musée
Ethnographique de Transylvanie, en 1975, est le résultat d’un travail de plus de
30 ans. Passionnée pár Part populaire roumain, elle a collectionné différents
objets (des tissus, des outils, des icónes sur vérré ou sur bois et, surtout, des
costumes populaires), qui représentent Part populaire traditionnel de són
viliágé, Mărgău, et de sa région (la zone ethnographique Mocănimea Munților
Apuseni, la sous-zone Depresiunea Huedin Călățele).
Institutrice dans son viliágé natal, elle a éduqué des dizaines de
générations dans Pesprit du respect envers Part populaire roumain et de la
conservation des traditions folkloriques. Elle a enseigné â ses éléves les
techniques traditionnelles du tissage, la couture et la broderie des piéces du
costume populaire, la peinture sur verre et sur bois. Elle a organisé des ateliers,
qui appartenaient a l’Ecole Populaire d’Art de Cluj, pour la fabrication des
objets d’art populaire dans l’école oü elle enseignait.
Sa collection comprend plus de 1500 objets.
L’exposition organisée par le Musée Ethnographique a présenté deux
aspects de cette collection: Ies tissus et, surtout, Ies costumes populaires. Les
costumes populaires de fémmé sont formés par la blouse avec « ciupag » (une
broderie faite sur des plis emplacée sur la poitrine), « zadia cu trup vânăt» (des
tabliers mauves en laine emplacés devant et derriére au-dessus de la jupe), des
tabliers plissés, des fichus, des vestes en fourrure sans manches, des touloupes,
des semelles ou des bottes. Les costumes d’homme comprennent: des
chemises longues ou courtes, des pantalons larges en toile de ménage ou en
«pănură » (une étoffe de laine), des vestes en fourrure sans manches, des
touloupes, « sumanes » (des habits en tissus en laine), des chapeaux ou des
bonnets de fourrure, des semelles ou des bottes.
La deuxiéme salle est dédiée aux différents tissus en laine, chanvre, lin
ou coton qui décoraient jadis l’intérieur des maisons paysannes : des serviettes
(écharpes) emplacées autour des icónes ou des assiettes en céramique sur Ies
murs ou sur la perche nommée « rudă », des couvertures sur le lit, des nappes,
des oreillers ou d’autres tissus utilisés pour le transport (des besaces, des
bourses â pasteur etc.).
Le costume populaire représente un document de grande valeur
historique, ethnographique et artistique, la marque ethnique du peuple roumain
établi depuis les temps Ies plus anciens sur le territoire de la Transylvanie.
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IMPLICAREA MUZEULUI ETNOGRAFIC AL
TRANSILVANIEI ÎN EDUCAREA ȘI FORMAREA ÎN SPIRIT
EUROPEAN A COPIILOR ȘI TINERILOR
Octavia TARNIȚA

Pe parcursul acestui an Muzeul Etnografic al Transilvaniei a avut
plăcerea de a organiza și colabora la câteva proiecte implicând copiii și tinerii.
Partenerii MET au fost Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului, Centrul Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat Cluj - Căsuța
Perlino, C.P.9 Țăndărică, Liceul de Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
Primul program desfășurat în primăvara anului 2009 a fost dedicat
sărbătorii pascale, fiind totodată și partea întâi a proiectului „Meșteșuguri
tradiționale ca mijloc terapeutic”. Copiii implicați au vârste cuprinse între 2 și
14 ani, sunt instituționalizați la Centrul Perlino. Activitățile propuse de MET,
cu caracter ludo și ergo-terapeutic au avut ca obiective dezvoltarea și consoli
darea deprinderilor tehnice, dezvoltarea respectului față de muncă și rezultatele
muncii proprii, formarea și întărirea deprinderilor de a termina lucrul început,
educarea răbdării, respectarea regulilor și a programului.
Muzeul Etnografic al Transilvaniei a achiziționat materialele necesare
(lut, hârtie, culori, creioane, etc.), a implicat personalul specializat, iar Căsuța
Perlino a pus la dispoziția acestora sediul său, unde copiii au lucrat la confecțio
narea obiectelor pe care ulterior le-au dăruit „oamenilor mari” cu ocazia
vizitelor efectuate la muzeu.
Prin acest parteneriat între MET și Centrul Județean de Intervenție
pentru Copilul Abuzat Cluj s-a urmărit oferirea oportunității petrecerii câtorva
ore într-un spațiu social nou și educativ, înlesnirea integrării sociale viitoare
prin stimularea formării unei personalități armonioase și transmiterea unei stări
de normalitate chiar daca vorbim de un timp limitat.
Aceste scopuri s-au realizat prin cele două tipuri de activități: ludoterapeutice și ergo-terapeutice. Primele, destinate dezvoltării cognitive s-au
concretizat în cadrul programului „Citesc deci exist” și au vizat familiarizarea
copiilor cu legendele, poveștile și basmele populare românești legate de
primăvară și sărbătoarea Paștelui dar și a celor legate de iarnă și Crăciun. Copiii
au citit, au discutat și au interpretat aceste povești, abordându-se teme ca Baba
Dochia, Mărțișorul, Ouăle Roșii iar în decembrie între datele de 7 și 20, se vor
discuta Nașterea Domnului, Legenda Crăciunului, Bradul, Plugușorul, Sfințirea
Apei. Activitățile ergo-terapeutice permit exprimarea copiilor prin realizarea de
colaje, desen, pictură pe sticlă (icoane) și modelaj cu lut.
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Una din contribuțiile majore ale Muzeului Etnografic al Transilvaniei la
educarea viitorului public clujean și la transmiterea dragostei și grijii pentru
patrimoniul cultural este Tabăra Etnografică de Vară din secția în aer liber a
muzeului, care se desfășoară pe parcursul verii, în perioada vacanței; anul
acesta a avut loc între 15 iunie - 11 septembrie. Au participat în jur de 350 de
copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani de la diverse grădinițe și școli din oraș
precum și de la Centrul Țăndărică. Cursurile prezentate de personalul muzeului
nostru au fost: icoane pe sticlă, roata olarului, modelaj în lut, podoabe din
mărgele și cusut pe pânză. în fiecare săptămână cursanții au fost introduși în
lumea satului transilvănean de către un muzeograf prin vizitarea interactivă a
muzeului și prin oferirea de explicații și legende fascinante legate de rural.
Această experiență se dovedește semnificativă în fiecare vară, unii copii
revenind an după an, aducând cu ei rude și prieteni pentru a învăța să picteze,
modeleze, să coase și nu numai atât.
S-a avut în vedere respectarea premizelor pentru formarea unei perso
nalități autonome și creative, programul desfășurându-se după principii psihopedagogice. Munca independentă, supravegheată și îndrumată de specialiști
este pasul decisiv pentru configurarea succesului viitor în termenii reușitei în
viață. Astfel s-a ținut cont de crearea unui spațiu didactic, stabilirea unui program
strict, prezentarea prealabilă a unor reguli de conduită și de muncă pe care copiii
au fost îndrumați să le respecte, precum și a recompenselor și a consecințelor
negative care vizau consolidarea comportamentelor dezirabile. S-a marșat pe
îmbunătățirea relațiilor inter-colegiale, dezvoltarea spiritului de echipă și eviden
țierea liderilor, stimularea respectului față de reguli și programe prestabilite,
consolidarea deprinderilor manuale și a coordonării motricitatii fine.
Faptul că acest program se desfășoară în aer liber, în mijlocul naturii,
într-un cadru idilic conferă taberei avantaje în perceperea adecvată a realității
înconjurătoare, punerea în contact a trăirilor emoționale proprii cu ritmul firesc
al mediului în care trăim și reamplasarea omului în centrul naturii ca parte
integrată, mai puțin determinantă, așa cum o dovedesc tendințele ecologice
actuale.
Ca o binevenită continuare a activităților propuse în cadrul taberei de
creație din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” a venit amenajarea în
cadrul expoziției permanente a unor colțuri de joacă „Hai să ne jucăm ca pe
vremea bunicilor”. Restauratorii și conservatorii muzeului au confecționat
păpuși „de cârpă” îmbrăcate în porturi tradiționale specifice diverselor zone
transilvănene (Huedin, Sibiu, Pădureni, Maramureș, Bistrița, Secuime, Călata,
etc.) precum și jucării din lemn (război de țesut, plug, car cu boi, grapă, etc.),
care permit familiarizarea copiilor cu aceste obiecte de pe acum dispărute dar
care reprezentau unelte indispensabile, prin joc.
Nu în ultimul rând, în 30 septembrie 2009, Muzeul Etnografic al
Transilvaniei a avut bucuria să deschidă expoziția permanentă „Atinge și
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înțelege - Mesajul tactil al obiectelor țărănești tradiționale”1, dedicată
nevăzătorilor și celor cu deficiențe de vedere. Muzeul Etnografic al
Transilvaniei intenționează să reducă segregarea nevăzătorilor din viața
culturală prin acest proiect, marșând pe schimbarea atitudinii negative a
oamenilor obișnuiți față de cei nevăzători și față de cei cu deficiențe în general,
tinzând să accentueze ceea ce ei pot face față de ceea ce nu pot. Astfel, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei își propune să-i învețe pe copiii nevăzători, pe
părinții lor și pe toți cei cu care ei vin în contact să ignore această atitudine
negativă și să rămână pozitivi, optimizându-și șansele pentru un viitor mai bun.
Cultura nu se reduce la senzații vizuale tot așa cum societatea nu se
reduce la a percepe lumea doar cu ochii. în acest sens Muzeul Etnografic al
Transilvaniei abordează educația culturală prin intermediul tactilului și a altor
canale senzoriale, oferind experiența percepției tactile a pieselor din colecțiilor
sale fără discriminare, atât celor care nu văd cât și a celor care văd.
Dezavantajul copiilor nevăzători care nu pot avea în vizor gestica,
inimica, pantomimica, se va transforma în avantajul simțului tactil, supradezvoltat datorită efectului compensației.
Inițiativa MET vine în sprijinul egalizării șanselor care, în contextul
european actual, nu e doar o sintagma ci o realitate. Prin realizarea expoziției
„Atinge și înțelege - Mesajul tactil al obiectelor țărănești tradiționale”, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei oferă un cadru de desfășurare pentru activitățile de
promovare a cunoașterii valorilor culturii și artei populare, de dezvoltare și
afirmare a disponibilităților creatoare ale copiilor nevăzători, de interpretare
artistică și recreativă.

The Involvement of the Ethnographical Museum of Transylvania
in the Education and Formation of the Children and Youth towards the
European Values
Abstract
During this year the Ethnographical Museum of Transylvania was
involved in organizing and collaborating at diverse projects with different
partners: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul
Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat Cluj - Căsuța Perlino, C.P.9
Țăndărică, Liceul de Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
These programs and projects are as follows: „Tradițional
craftsmanships as therapeutic means”, „Creative Summer Câmp 1 Expoziția a fost realizată prin derularea de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei a proiectului
„Șanse egale în accesul la cultura. Tehnici muzeale de integrare culturală a persoanelor cu
dizabilități”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
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Ethnographic Național Park ‘Romulus Vuia’”, „Let’s play like in the old days”,
„Touch and understand”.
Through these programs, the specialists want to ensure the premises for
the development of an independent and creative personality, which will
constituie the decisive aspect for the future success of our children.
The goals and objectives of these partnerships are the followings:
nurturing the team spirit, getting intő the habit of following rules, improving
manual dexterity, getting in touch with natúré and folklóré through games and
work, respecting the environment, integration of institutionalised children into
our society through culture and the participation of the blind or visually
impaired kids to all aspects of life.
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A doua jumătate a secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al
XIX-lea - în concordanță cu ideile și evenimentele marcante ale perioadei - se
caracterizează și prin înființarea marilor muzee naționale europene, acestea
devenind importante centre ale cercetării și valorificării culturale a rezultatelor. în
Transilvania, comunitatea săsească este cea care fondează primul muzeu public,
la Sibiu, în palatul fostului guvernator, baronul Sámuel von Brukenthal.1
în 1859, la o sută de ani după ce primul muzeu național european,
British Museum își deschide porțile publicului vizitator, la Cluj se înființează
Societatea Muzeului Ardelean (Erdélyi Múzeum-Egylet). în gândirea elitei
(aristocrației și intelectualității) maghiare, ideea întemeierii unui muzeu este
prezentă de la începutul anilor 1830. Conții Kemény József și Kemény Sámuel
își exprimă intenția de a-și oferi prețioasele colecții de manuscrise și cea de
minerale în scopul fondării la Cluj a unui muzeu național. Acceptând oferta,
Dieta Transilvaniei din 1842 promulgă chiar o hotărâre în acest sens. Este
nevoie însă de efortul, dăruirea și sprijinul financiar al contelui Mikó Imre ,
care își donează vila cu etaj, situată într-o grădină de 10 iugăre din centrul
Clujului, pentru înființarea Societății Muzeului Ardelean. Obținând și
aprobarea autorităților de la Viena, în 23 noiembrie 1859, contele Mikó Imre
convoacă prima adunare a societății.
Societatea Muzeului Ardelean, își propune: 1. înființarea și susținerea
unui muzeu, 2. cercetarea patrimoniului acestuia, 3. valorificarea rezultatelor pe
plan cultural-educativ. După înființarea Universității din Cluj, în anul 1872,
colecțiile societății au fost predate în administrarea acesteia, directorii diferite
lor colecții fiind în același timp și cadre universitare de prestigiu. Finanțarea
sistematică a cheltuielilor legate de colecții a fost suportată de statul maghiar?
în Europa celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea se dezvoltă un123
1 Baronul von Brukenthal (1721-1803) decedat tară urmași, și-a lăsat palatul și valoroasa colecție
unei rude, cu condiția ca în cazul în care acesta la rândul său rămâne iară descendenți, moștenirea
să-i revină bisericii evanghelice, iar palatul să devină muzeu public. Muzeul își deschide porțile
publicului în anul 1817.
Vezi http://www.brukenthalmuseum.ro/istoric/01 .htm
2 Zăbala, 1805-Cluj, 1876. Politician, ministru, membrul Academiei maghiare, lider al grupului
reformiștilor ardeleni, în 1861, un scurt timp și guvernatorul Transilvaniei.
3 Despre istoria Societății Muzeului Ardelean vezi: 1/gyed, 2005 și Szabó T., 1942.
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interes sporit față de cultura tradițională țărănească.4 Artiștii speră ca forma și
omamentica obiectelor țărănești să stea la baza reînnoirii artei plastice și a celei
decorative. Interesul oamenilor de știință este unul istoric, (Posta, 1911: 41), ei
sperând cunoașterea elementelor culturii străvechi prin obiectele țărănești,
considerate mărturii prezente ale trecutului. Muzeele și secțiile etnografice
înființate în număr mare în această perioadă5 sunt cele mai importante centre
ale cercetării și în același timp importante instrumente ale afirmării ideii
naționale, a caracterului național.
Printre colecțiile Societății Muzeului Ardelean, Colecția numismatică și
de antichități este cea care păstrează primele artefacte „etnografice”.
Intelectuali, aristocrați donează ocazional obiecte colecționate în țară sau pe
meleaguri îndepărtate, obiecte mai folosite încă pe vremea aceea sau provenind
dintr-un trecut apropiat.
Doar din 1899, după numirea lui Posta Béla6 în fruntea Colecției
numismatice și de antichități, putem vorbi despre o orientare conștientă spre
cultura tradițională țărănească, despre o cercetare sistematică a acesteia. Din
anul 1903 se începe evidența separată a artefactelor etnografice sub numere de
inventare marcate cu litera N.
în perioada marcată de directoratul remarcabil al lui Posta Béla,
achizițiile de teren au avut două premize. S-au cumpărat artefacte în urma unor
cercetări de teren ample, axate pe un domeniu anume, în urma căruia materialul
a fost prelucrat, iar rezultatele cercetării au fost publicate. Pe lângă aceasta, s-au
achiziționat artefacte din diferite domenii, realizând o colecție „miscelenea”,
acestea urmând să fie valorificate în urma unor viitoare cercetări, axate pe
domeniul respectiv. Din anul 1901 instituția îl angajează pe studentul
Sztripszky (Mikes) Hiador,7 discipol al cunoscutului etnograf Jankó János8 și
pe Roska Márton,9 student al profesorului Posta Béla. îmbogățirea sistematică a
colecției etnografice de la începutul secolului se datorează în primul rând
4 Despre acest fenomen vezi Kresz, 1968 și Gazda, 2008.
5 De ex. 1868, Berlin: Museum fur Volkerkunde-, 1896, Viena: Österreichisches Museum für
Volkskunde; 1901, Belgrad: Etnografiski Muzej, 1872, Budapesta: Secția etnografică a Muzeului
Național Maghiar. Vezi: Kosa, 2001.
6 Posta Béla (1862-1919): arheolog, profesor universitar, între 1899-1919 directorul Colecției
numismatice și de antichități.
7 Sztripszky Hiador este angajat pe un post de preparator. Arhiva Muzeului Național al
Transilvaniei, CI 200.
8 Jankó János (1868-1902): etnograf, directorul Secției Etnografice a Muzeului Național Maghiar,
pionier al etnografiei comparate.
Vezi http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/
9 Roska Márton (1880-1961), arheolog, profesor universitar, directorul Colecției numismatice și de
antichități.
Vezi http://mithol.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/13127.htm
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cercetărilor de teren executate de acești tineri. Domeniile alese sunt
caracteristice contextului științific de la începutul secolului al XX-lea. Pe lângă
cercetarea artei decorative,1011
primesc o atenție sporită ocupațiile secundare, în
special pescuitul. în etnografia maghiară, atenția cercetătorilor se dirijează spre
pescuit în urma publicațiilor etnografilor Hermán Ottó11 și Jankó János.12 în
anii 1902-1903, tânărul preparator al colecției, Sztripszky Hiador efectuează
cercetări de teren în zona lacurilor din Câmpia Transilvaniei și pe Valea Râului
Negru (jud. Covasna, fostul comitat Trei-Scaune). Rezultatele cercetărilor sunt
publicate în anuarul Secției etnografice a Muzeului Național Maghiar.13 După
plecarea lui Stripszky, cercetările sunt continuate de Roska Márton, pe Valea
Someșului. în urma cercetărilor lui Roska Márton, colecția „miscelenea”
numără din ce în ce mai multe unelte folosite în cadrul unor meșteșuguri, tot el
achiziționează pentru colecție primul ansamblu de obiecte, uneltele unei fierării
din Cășeiu (jud. Cluj, fostul comitat Szolnok-Doboka) în anul 1909. Tot de
numele lui se leagă intrarea în fondul colecției a unui număr mare de obiecte
realizate pe front, pe timpul primului război mondial.
în anul 1910, urmând exemplul finlandezilor, Posta Béla și colegii lui
decid înființarea unei societăți etnografice cu scopul de a lărgi baza de
colecționari. între 18-22 iunie 1910 se organizează primul curs etnografic,
susținut de Roska Márton și Kelemen Lajos14, cu participarea a 11 de elevi ai
Colegiului Unitarian din Cluj.15 Unii dintre participanți au devenit în următorii
ani cei mai productivi achizitori ai obiectelor etnografice.
Pe lângă achizițiile de pe teren, un mod frecvent de îmbogățire a
patrimoniului îl constituie cumpărarea artefactelor prin intermediul unor
comercianți. Dacă la început aceștia culegeau obiecte doar în satul sau în
regiunea de unde proveneau, cu timpul s-au aventurat și pe meleaguri mai
îndepărtate, unii dintre ei devenind furnizori permanenți. Majoritatea
artefactelor intrate în colecție prin intermediul comercianților au fost textile de
interior și piese de port, provenite din zone etnografice emblematice, cum ar fi
de exemplu Zona Călata sau ținutul Nösnerland, locuit de sașii bistrițeni.
Donațiile rămân în continuare un mod important de îmbogățire a colecției.
în perioada direcțiunii lui Posta Béla, în fondul Colecției numismatice
și de antichități intră și piesele a două colecții independente.
10 De ex. Sztripszky Hiador culege dintr-un sat de pe Valea Nadășului, din Mera numeroase unelte
din lemn, sculptate cu măiestrie.
11 Hermán, Ottó (1835-1914) biolog, etnograf, arheolog, realizatorul primei expoziții etnografice
maghiare (Pescuitul tradițional, în cadrul expoziției naționale din 1885).
12 Vezi Hermán, 1887-88 și Jankó, 1900.
Vezi Sztripszky 1902 și 1903 a-b.
14 Kelemen Lajos (1877-1963), istoric, arhivar, secretar al Societății Muzeului Ardelean.
Vezi http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/
15 Vezi Arhiva Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei, CI 1386.
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Societatea Literară, Istorică și Arheologică a districtului SzolnokDoboka din Dej își depune colecția numismatică, de antichități și cea etnogra
fică în custodia Societății Muzeului Ardelean.1617
Conform registrelor, cele 1394
de artefacte ale colecției etnografice au fost depistate și achiziționate în
perioada 1908-1913 pe teritoriul districtului Szolnok-Doboka. Colecția își
păstra evidența separată și după intrarea sa în custodia Societății Muzeului
Ardelean, sub numere de inventar marcate cu D.
Cealaltă colecție provine din mediul privat: după moartea lui Gyarmathy
Zsigáné Hory Etelka1^, urmașii acesteia vând din prețioasa sa colecție, Societății

Muzeului Ardelean textile de interior, piese de ceramică și de port.
După stagnarea din perioada interbelică, în anii 1940-1944 fondul
colecției etnografice se triplează. îmbogățirea spectaculoasă este rezultatul
achiziționării/preluării unui număr mare de piese din fondul unor colecții în
curs de desființare.
Conform Jurnalului de intrare18 în anul 1942 din colecția Muzeului
Carpatin19 se cumpără un număr 1642 piese de ceramică, majoritatea acestora
fiind ceramică decorativă, printre care domină canceele achiziționate în zonele
Călata, Trei-Scaune, Odorhei. în cursul anului următor, se mai achiziționează
din această sursă 2845 de obiecte20, aparținând unor domenii diferite.
în urma unui ordin al Ministerului Industriilor, piesele muzeelor
industriale desființate intră în patrimoniul altor muzee. în anul 1942 Colecția
Numismatică și de Antichități a Societății Muzeului Ardelean primește din
colecția fostului Muzeu al Industriei din Cluj21 99 de obiecte (cu o singură
excepție, eșantioane de dantelă), iar în anul 1943 îi revin 65 de obiecte din
fondul Muzeului Industriei Secuiești, 22 majoritate acestora fiind textile de
interior și piese de port.
O valoare deosebită reprezintă colecțiile donate de cercetători,
colecționari, printre care Szabó T. Attila, Kelemen Lajos, Herepei János.23 în

16 Arhivele Naționale din Cluj, fondul 298/50. Procese verbale
17 Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka (1843-1910), scriitor, colecționar de obiecte de artă populară,
întemeietoarea Cooperativelor artizanale din Zona Călata.
Vezi http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html.
18 Arhivele Naționale din Cluj, fondul 298/320.
19 Muzeul Etnografic al Societății Carpatine Ardelenești și-a deschis porțile vizitatorilor la 2
octombriel902,în casa natală a regelui Mafia Corvin. Despre expoziție vezi: Semayer, 1902.
20 Arhivele Naționale din Cluj, fondul 298/320.
21 înființat în 1887, Muzeul Industriei din Cluj dispunea de un fond de cca. 4000 de piese, printre
care numeroase obiecte etnografice. Muzeul a fost desființat în 1926. Vezi Bónis, 2003: 15-25.
22 Fondul muzeului înființat în 1886, la Târgu-Mureș în anul 1910 număra 3005 de piese. După
primul război mondial colecția s-a împrăștiat, în 1943 piesele rămase sunt preluate de către
colecțiile Societății Muzeului Ardelean. Vezi Bónis, 2003: 83.
23 Herepei János (1891-1970): etnograf, muzeograf, istoric, între 1938-1951 directorul Muzeului
Național Secuiesc din Sfantu Gheorghe. Vezi http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html.
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anul 1944 lingvistul, istoricul și etnograful Szabó T. Attila își donează colecția
de artă populară, formată din textile de interior și piese de ceramică Colecției
etnografice.24 Majoritatea celor 167 de textile de interior provin din diferite sate
ale Câmpiei Transilvaniei, a cărei artă textilă tocmai prin contribuția lui Szabó
T. Attila a devenit cunoscută specialiștilor și publicului larg.25 Prin bogăția,
precizia, consecvența lor, informațiile anexate reprezintă și ele o bogată sursă
documentară. în același an, Szabó T. Attila se ocupă de donarea unei alte
colecții compuse din textile de interior, cea oferită de Dr. Szenthe István.
în anul 1943 Colecția Etnografică se desprinde din Colecția
Numismatică și de Antichități, dobândind un statut independent. Specialistul
etnolog al colecției a fost numit dr. Kós Károly.26
Cadrele Catedrei de Etnografie clujene reînființate după 1940 sunt cele
care îmbogățesc fondul muzeal în ultima perioadă a colecției, cea de după al
doilea război mondial. Piesele colecționate de profesorul Gunda Béla, de Nagy
Jenő și dr. Kós Károly (acesta din urmă din anul 1943 răspundea de Colecția
etnografică din partea Societății Muzeului Ardelean), provin de pe urma
cercetărilor de teren întreprinse în Secuime, în zona Călata, pe Valea Arieșului,
pe Valea Crișului Negru, în Câmpia Transilvaniei și în Moldova.
în anul 1949 Societatea Muzeului Ardelean depune fondul Colecției
Etnografice compus din 8994 de artefacte în custodia Catedrei de etnografie a
Universității Bolyai, păstrând dreptul de proprietate și cel al supravegherii.2728
După desființarea Societății Muzeului Ardelean, în urma tratativelor purtate
anterior între dr. Kós Károly și conducerea instituției vizate, artefactele din
Colecția etnografică intră în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
înființat în 1922 de profesorul Romulus Vuia.
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The Ethnographic Collection of Transylvanian Museurn Society
Abstract

In the second half of the 19* century, according to the general increased
interest for the peasant material culture, the first ethnographic collections and
the first specialized museums appeared in the European countries. Among the
collections of the Transylvanian Museurn Society, the numismatics and
antiquities collection is the one that preserve the first ethnographic objects and
it has an ethnographer co-worker starting with 1901. Since 1903 in the same
institution, the ethnographic artefacts are recorded as a separate inventory
number, marked with N.
In the year 1943 the ethnographic collection detaches from the
numismatics and antiquities one, having an independent status.
The fund of the ethnographic collection is enriched over the decades
through donations, through objects found and purchased on the occasion of the
field research trips, by acquisitions from the intermediary merchants and by
acquisition of other collections’ artefacts.
In 1950 more than 8,000 artefacts of the Ethnographic Collection enter
in the custody of the Ethnographic Museurn of Transylvania.
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TEMATICA ANUARULUI MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI (1958-2009)
Ioan TOȘA

Se împlinesc anul acesta 51 de ani de când a văzut lumina tiparului
primul număr al Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (AMET,
1958). în anul 1956, personalul Muzeului intervine pe lângă Ministerul de
Resort în vederea aprobării publicării unui Ghid și a unui volum Din colecțiile
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, cu ocazia sărbătoririi împlinirii a 35 ani
de la înființare. în contextul pregătirilor culturale care se făceau pentru
aniversarea, în 1957, a deceniului de la proclamarea Republicii Populare,
Ministerul, prin Direcția Generală a Editurilor și Difuzării Tipăriturilor, aprobă
o singură publicație a Muzeului, sub numele de Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei.
Problemele legate de tipărirea unei publicații (cenzurarea și punerea
vizei de către Direcția Presei pe materiale, corectarea manuscriselor și
paginarea volumului, corectarea șpalturilor și darea bun de tipar) a făcut ca
primul număr al Anuarului să apară numai în anul 1958. Primul număr,
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1957 și 1958, cuprindea
18 studii semnate de personalul muzeului și de colaboratori clujeni (Onișor,
1958; Vuia, 1958; Butură, 1958; Russu, 1958; Dunăre, 1958; Kos, 1958; Kunz,
1958; Pop, 1958; Nicola, 1958; Pascu, 1958; Treiber-Netoliczka, 1958; Kos,
1958; Vamser, 1958; Gyalui, 1958; Dunăre, 1958; Kos, 1958; Kozma, 1958;
Vita, 1958).
Apariția primului număr al Anuarului Muzeului Etnografic al
Transilvaniei a reprezentat un moment deosebit de important în valorificarea
cercetărilor privind cultura și civilizația populară românească, fiind prima
publicație editată de un muzeu etnografic și cea de a treia publicație
românească de profil, după Studii și Cercetări de Istorie Literară și Folclor și
Revista de folclor.
în perioada 1958-1978 au apărut zece numere ale Anuarului', care
1 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (AMET) pe anii 1957 și 1958, Cluj 1958 cu
18 studii AMETpe anii 1959- 1961, Cluj 1963, cu 21 studii; AMETpe anii 1962-1964, Cluj
1966, cu 17 studii; AMETpe anii 1965-1967, Cluj 1969, cu 22 studii; AMETpe anii 19681970, Cluj; AMET pe anii 1971-1973, Cluj 1973, cu 44 studii; AMET pe anii 19741975,Cluj-Napoca 1975 cu 12 studii; AMETpe anul 1976, Cluj-Napoca 1976, cu 14 studii
și 13 recenzii; AMETpe anul 1977, Cluj-Napoca, 1977, cu 22 studii și 18 note și recenzii și
AMETpe anul 1978, Cluj-Napoca, 1978, cu 24 studii și 7 recenzii.
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cuprind 194 de studii și materiale. Prin valoarea științifică a materialelor
publicate, Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei a fost timp de două
decenii cea mai serioasă publicație a unui muzeu etnografic din România.
în toamna anului 1978 erau adunate materialele pentru volumul XI al
Anuarului, care trebuia să apară în anul 1979. în anul 1979, Viorica Pascu,
directorul muzeului, s-a pensionat și a urmat o perioadă de doi ani în care n-a
fost numit nici un director la conducerea muzeului, cu consecințe negative și
asupra Anuarului.
Cu ocazia sărbătoririi împlinirii a 75 ani de la înființarea Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în anul 1997, Simona Munteanu, directorul adjunct
de atunci, a avut inițiativa reluării Anuarului într-o formulă nouă. Din 1997 și
până în anul 2008 au apărut 12 numere2, în care au fost publicate 369 de studii
semnate de către personalul muzeului și de colaboratorii externi.
Cu ocazia împlinirii a 51 de ani de la apariția primului număr al
Anuarului, vom încerca să prezentăm tematica celor 22 de numere apărute până
în prezent. în prezentarea materialelor publicate, vom ține seama de
următoarele capitole:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Bibliografii
Etnografie, Etnologie
Etno-arheologie
Etnobotanică
Etnosociologie, Etnolingvistică
Muzeologie
Colecții
Expoziții
Aniversări
Cercetători, culegători, prelucrători
Așezări, arhitectură populară
Ocupații
Textile, Port
Ceramică
Meșteșuguri

2 AMET 1997, Cluj-Napoca, 1997, cu 22 studii și materiale; AMET 1998, Cluj-Napoca,
1998, cu 28 studii; AMET 1999, Cluj-Napoca, 1999, cu 28 studii; AMET 2000, ClujNapoca, 2000, cu 37 studii; AMET 2001, Cluj-Napoca, 2001, cu 13 studii; AMET 2002,
Cluj-Napoca, 2002, cu 66 studii; AMET 2003, Cluj-Napoca, 2003, cu 28 studii; AMET
2004, Cluj-Napoca, 2004, cu 30 studii; AMET 2005, Cluj-Napoca, 2005, cu 27 studii;
AMET 2006, Cluj-Napoca, 2006, cu 23 studii; AMET 2007, Cluj-Napoca, 2007, cu 30
studii; AMET2008, Cluj-Napoca, 2008, cu 31 studii
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XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Artă populară
Obiceiuri, credințe, mentalități, simboluri, mituri
Conservare, restaurare
Recenzii
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etnografilor clujeni în ultimul sfert de veac, în AMET 1968-1970,
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2. Romulus Oșianu - Flavia Oșianu, Bibliografia Anuarului Muzeului
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Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
4. Ioan Toșa - Flavia Oșianu, Tematica Anuarului Muzeului Etnografic
al Transilvaniei (1957-2000), în AMET 2000, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2000.

II. Etnografie, Etnologie
5. Maria Bâtcă, Simboluri identitare românești în conștiința europeană
(1851-1937), în AMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca,
2002.
6. Ligia Fulga, Mutații funcționale și schimbări structurale în habitatul
tradițional din Drăguș. Modele de transformări, în AMET 1998,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
7. Tiberiu Graur, Comunicarea ca sistem cultural, în AMET 2002,
Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
8. Marina Monoranu, Comunicarea privită din două perspective
complementare, ca fapt de stil și ca întreg, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
9. Simona Munteanu - Ioan Toșa, Fonduri documentare privind cultura
populară românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET
2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
10. Simona Munteanu, Obiectul în satul tradițional și obiectul într-un
muzeu al tradițiilor, în AMET 2000, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2000.
11. Mihaela Mureșan, Coordonate etnografice bihorene în notele de
călătorie ale lui Nicolae Iorga, în AMET 2000, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2000.
12. Pompei Mureșanu, Contribuții privind locul unor străvechi elemente
de cultură populară românească în concertul valorilor din civilizația
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23.
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26.
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28.
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universală în lumina poligenezei și difuziunii invențiilor, în AMET
1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
Virgil Ștefan Nițulescu, Arhitectura vernaculară în Panama, în
AMET2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
Romulus Oșianu, Mărturii de interes etnografic cuprinse în
documentele istorice transilvănene, în AMET 1974-1975, ClujNapoca, 1975.
Filofteia Pally, Direcții de cercetare în antropologia contemporană,
în AMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
Filofteia Pally, Direcții de cercetare în antropologia contemporană,
în AMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
Viorica Pascu, Locul etnografiei în cercetarea monografică
complexă, în AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
Pădureanu Dominuț, Considerații privind teoriile legate de originea,
numele și aria de locuire a moților (țopilor), în AMET 2000, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
Pădureanu Dominuț, Considerații istorice, lingvistice și etnografice
privind băutura numită mied, în AMET 2005, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2005.
Ștefan Pascu, Istorie și etnografie, în AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
Elena Platón, Reflexii despre autoritatea etnografică, în AMET 2008,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
Aurel Prepeliuc, O etapă a cercetării de teren: „etnologia de
urgență” - Moldovița, august 2000, în AMET 2002, Editura ALMA
MATER, Cluj-Napoca, 2002.
Dumitru Pop, Etnografie șifolclor, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
Dumitru Pop, Sextil Pușcariu și cultura noastră populară, în AMET
1977, Cluj-Napoca, 1977.
Dumitru Pop, Cu privire la personalitatea folclorului oșenesc, în
AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
Dumitru Pop, Factorul geografic și cultura populară, în AMET 2000,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
Dumitru Pop, Din istoria unui institut de cercetare: „Arhiva de
Folclor” a Academiei Române, în AMET 2001, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2001.
Dumitru Pop, Societatea etnografică română, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
Dumitru Pop, Memorie istorică și creație poetică orală. Unirea
Principatelor în AMET 2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.

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

356

Ioan Toșa

30. Dumitru Pop, Patrimoniul cultural tradițional al popoarelor în
perspectiva globalizării și regionalizării, în AMET 2005, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
31. Dumitru Pop, Munții Apuseni în cadrul istoric, geografic și
etnocultural românesc, în AMET 2005, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2005.
32. Paula Popoiu, Antropos și spațiu dobrogean, în AMET 1999, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
33. Dorina-Elena Raceu, Repere monografice privind așezările locuite de
slovaci în județele Arad și Timiș, în AMET 2002, Editura ALMA
MATER, Cluj-Napoca, 2002.
34. Georgeta Stoica - Paula Popoiu, Cercetări etnografice de salvare la
Roșia Montană și Corna, în AMET 2002, Editura ALMA MATER,
Cluj-Napoca, 2002.
35. Ioan Toșa - Simona Munteanu, Din activitatea Catedrei de
etnografie și folclor (1926-1951), în AMET 2006, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2006.
36. Ion Vlăduțiu, Probleme majore ale cercetării etnografice
contemporane românești, în AMET 1971 -1973, Cluj-Napoca 1973.
III. Etnoarheologie
37. Ruxandra Alaiba, Meluța Marin - istoric al religiei vechilor civilizații
agrare, în AMET 2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
38. Ruxandra Alaiba, Complexul cultural Cucuteni - Tripolie, cuptoare
de ars ceramica, în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2008.
39. Sanda Băcueț Crișan, Locuințele satelor neolitice de la Porț și
Pericei, în AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
40. Ioana Bădăcan, Gesturi sacre și profane la întemeierea familiei, în
AMET 2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
41. Ioana Bădocan, Câteva idei despre numerologia sacră, în AMET
2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
42. Lívia Călian, Păsări și plante în medalistică austriacă, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
43. Eugen Comșa, Gesturile redate de figurinele și reprezentările
antropomorfe de pe unele vase din Epoca Neolitică din România, în
AMET2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
44. Voichița Damian, Rit și ritual funerar. Studiu de caz - Dezmir, jud.
Cluj, în AMET 2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
45. Voichița Damian, Casa și gospodăria de la Dezmir, în AMET 2008,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
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46. Cristian Dima, O locuință La Tene. Note etnoarheologice, în AMET
2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
47. George Dimitriadis, A Theoretical Frameworkfor Spacescape. The „
Qualitative ” Dimension of Space, în AMET 2007, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2007.
48. Lidia Gaga, Preliminarii la un studiu etnoarheologic. Așezare,
gospodărie, ocupații și meșteșug în zona etnografică Almăj, în AMET
2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
49. Dragoș Gheorghiu, Material, spațiu, simbol. Note despre tehnologia
de construcție și deconstrucție a locuințelor calcoliteice din sud-estul
Europei, în AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
50. Gheorghe Lazarovici, Vulturul - pasărea morții, a regenerării și
mesager al zeilor, în AMET 2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2006.
51. Zoia Maxim, Seminarul Național de Etnoarheologie 1991-2005, în
AMET2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
52. Zoia Maxim, Câteva elemente din simbolistica metalelor, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
53. Simona Munteanu, Inventarul de mormânt și riturile de separare și
integrare, în AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
54. John Nandris - Zoia Maxim, Scopurile teoriilor și metodelor de
cunoaștere consacrată, în AMET 2008, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2008.
55. Tudor Sălăgean, Arta manipulării elementelor în cultura tradițională.
Tehnica magică și tehnica pozitivă, în AMET 2007, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2007.
56. Tudor Sălăgean, Tehnicile de construcție a casei tradiționale și a
anexelor gospodărești și credințe asociate acestora în mărturiile
locuitorilor comunei Jucu, în AMET 2007, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2007.
57. Teodor Sălăgean, Contribuții la studierea mitologiei inițierii
subpământene în cultura tradițională românească, în AMET 1998,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
58. Mihai Wittenberger, Comportamentul funerar la cultura NOUA din
Transilvania, în AMET2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
IV. Etnobotanică
59. Alexadru Borza, Cercetări etnobotanice în Țara Oașului, în AMET
pe anii 1962-1964, Cluj, 1966.
60. Ligia Mihaiu, Un herborist și vindecător renumit al plaiurilor
năsăudene, în AMET 2003, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2003.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

358

Ioan Toșa

61. Ligia Mihaiu, La medecine traditionnelle roumaine entre empirimse
et magie, în AMET2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
62. Ilie Moise, Le medecine traditionnelle entre empirisme et magie, în
AMET2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
63. Cristina Morariu, Medicină populară, plante de leac, descântece, în
AMET2003, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2003.
64. Radu Totoianu, Medicina pastorală în zona Sebeșului în AMET 2002,
Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
V. Etnosociologie, Etnolingvistică
65. Iuliana Blaga, Configurația ruralului și perspectivele cercetării
etnologice, în AMET2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
66. Ligia Fulga, Darf Differenz Erloschen? Este permisă ștergerea
diferențelor? în AMET2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
67. Tóth Katalin, Câteva observații preliminare privind comerțul cu
obiecte artizanale din ținutul Călatei, în AMET 2000, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
68. Alexandru Matei, Etnografie și arhivistică, în AMET 1971-1973,
Cluj, 1973.
69. Dumitru Pop, Integrarea țiganilor în comunitatea satului Cătina, în
AMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
70. Georgeta Roșu, Propaganda ateistă la sate în perioada comunistă și
efectele ei asupra mentalului rural, în AMET 1999, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
71. Ion I. Russu, Elemente autohtone în terminologia ocupațiilor, în
AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
72. Ion I. Russu, Elemente autohtone în terminologia îmbrăcămintei, în
AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
73. Ion I. Russu, Elemente autohtone în terminologia așezărilor și
gospodăriei, în AMETpe anii 1962-1964, Cluj, 1966.

VI. Muzeologie
74. Aurel Chiriac, Lumea muzeelor la sfârșit de mileniu, în AMET 1998,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
75. Aurelia Cosma, Marketingul și muzeele, în AMET 1998, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
76. Aurelia Cosma, Noi coordonate în evoluția muzeelor, în AMET 1999,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
77. Aurelia Cosma, Dinamica evoluției muzeale din perspectiva
deschiderii către public, în AMET 2002, Editura ALMA MATER,
Cluj-Napoca, 2002.
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78. Iuliana Blaga, Muzeul Etnografic - Arhiva de folclor. Interferențe
științifice, în AMET 2002, Editura ALMA MATER. Cluj-Napoca,
2002.
79. Maria Bocșe, 75 de ani de cercetare etnografică clujeană, în AMET
1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
80. I. Chelcea, In legătură cu unele criterii de determinare și interpretare
a obiectelor de muzeu, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
81. Gheorghe Dăncuș, Sarcinile Muzeului Etnografic al Transilvaniei în
etapa actuală, în AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
82. Gheorghe Dăncuș, Expoziția de bază a Muzeului Etnografic al
Transilvanie, în AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
83. Ion Drăgoescu, Documente inedite despre expoziția de la Sibiu -1881,
în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
84. Ecaterina Dulcu, Marketing-ul muzeal- de la real la virtual, în AMET
2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
85. Ioan A. Goîa,Considerații privind problematica actuală a expozițiilor
etnografice pavilionare. în AMET 2004, Editura Todesco, ClujNapoca, 2004.
86. Ioan A. Goia, Dificultățile cercetării de colecție în muzeele
etnografice românești, în AMET 2006, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2006.
87. Tóth Katalin, Muzeele etnografice din estul și centrul Europei. Șanse
și provocări la începutul secolului XXI. Conferință internațională
Budapesta - iunie 2001, în AMET 2001, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2001.
88. Germina Comănici, Ion Drăgoescu, Un document inedit despre
preocupările etno-muzeologice ale lui C. Diaconovich, în AMET
1971-1973, Cluj, 1973.
89. Ilie Moise, Ctitori sau succesori în AMET 1999, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 1999.
90. Ilie Moise, Repere pentru o istorie a învățământului etnologic clujean,
în AMET2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
91. Virgil Ștefan Nițulescu, Legislație românească în perioada
interbelică: protejarea patrimoniului cultural mobil, în AMET 1999,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
92. Virgil Ștefan Nițulescu, Actualitatea recomandării UNESCO din 1989
privind salvgardarea culturii tradiționale și a folclorului. O evaluare,
în AMET2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
93. Ion Opriș, Muzeele etnografice din România la sfârșit de mileniu, în
AMET 2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
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94. Ion Opriș, Romulus Vuia evaluând etnografia și muzeografia
etnografică ungară, în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2008.
95. Ion Opriș, Muzeele etnografice din România la sfârșit de mileniu, în
AMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
96. Elena Platón, Intre muzeul - templu și muzeul - forum în AMET
2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
97. Teodora Roșea, O poveste pentru tine - propunere de organizare
tematică a unei expoziții de icoane pe sticlă, în AMET 2006, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
98. Elena Platón, Muzeul - loc al uitării, în AMET 2005, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
99. Ion Vlăduțiu, Probleme majore ale cercetării etnografice
contemporane românești, în AMET 1971 -1973, Cluj, 1973.
100. Marcel Zahariciuc, Muzeul în aer liber Meșteșuguri tradiționale în
satul Câmpulungean, în AMET 1998, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1998.
VII. Colecții
101. Almasi István, Considerații preliminare asupra sistematizării arhivei
de muzică populară, înAMET 1968-1970, Cluj, 1971.
102. Delia Bratu, Colecția de jucării a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, înAMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
103. Delia Bratu - Ioan Toșa Arhiva etnografică-folclorică a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, ÎnAMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
104. Janeta Ciocan Colecția de pecetare a preotului Mircea Antal din
Breb, înAMET2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
105. Nicolae Dunăre, Colecția de cahle a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei și Jocul arșicelor la români, în AMET 1957 și 1958,
Cluj, 1958.
106. Kos Karoly Modul de organizare a colecțiilor Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, ÎnAMET 1959-1961, Cluj, 1963.
107. Kos Karoly, Structura tematică a colecțiilor Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, ÎnAMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
108. Florin Lazăr, Pipa - istoric, meșteșug, colecție, în AMET 2001,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
109. Florin Lazăr, Colecția de monede a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, înAMET2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
110. Comeliu Mirescu, Gospodăria din Șurdești-Chioar la Muzeul
Satului, înAMET2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
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111. Cristina Morariu, O colecție donație din patrimoniul MET „ Maria
Panea” din Mărgău, în AMET 2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca,
2004.
112. Constantin Pătrașcu, Ada Movileanu, Cercetări de teren în Țara
Moților (1990-1993) pentru depistarea și transferul unui complex
gospodăresc de văsar, în AMET 2001, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2001.
113. Constantin Pătrașcu, Ada Movileanu, Un atelier meșteșugăresc
transferat la Muzeul Satului, în AMET 2005, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2005.
114. Teodor Onișor, Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în AMET 1957 și 1958, Cluj, 1958.
115. Viorica Pascu, Activitatea de valorificare științifică a colecțiilor
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în AMET 1974-1975, ClujNapoca, 1975.
116. Aurelia Tița, Vase de lemn în colecția Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în AMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
117. Aurelia Tița, Obiecte de fier folosite la vatră în colecțiile Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în AMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
VIII. Expoziții
118. Vaier Butură, Secția în aer liber a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în AMETpe anii 1962-1964, Cluj, 1966.
119. Janeta Ciocan, Gheorghe Robescu, Satul Cicârlău - un posibil muzeu
al preselor de struguri, în AMET 2007, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2007.
120. Florin Lazăr, Parcul Național Etnografic „Romulus Vuia 1929-1999,
în AMET2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
121. Simona Munteanu - Ioan Toșa, Expoziția permanentă a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în AMET 2005, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2005.
122. Simona Munteanu, Cuvânt de deschidere pentru expoziția Cultura
tradițională din Transilvania - sec. XVII-XX, în AMET 2007, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
123. Steluța Pârâu, Expoziția muzeală ca limbaj non-verbal, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
124. Ioan Toșa, Contribuția Muzeului Etnografic al Transilvaniei la
dezvoltarea muzeografiei etnografice românești. 1922-1951, în
AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
125. Ioan Toșa, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” 1919-1999, în AMET
1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
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126. Ion Vlăduțiu, O mărturie inedită cu privire la inaugurarea Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în AMET 1971 -1973, Cluj, 1973.

IX. Aniversări
127. Gheorghe Pavelescu, Cuvânt ocazional la a 75-a aniversare a
Muzeului Etnografic din Cluj, în AMET 1998, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 1998.
128. Dumitru Pop, Gânduri aniversare, în AMET 1998, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
129. Viorica Pascu, Muzeul Etnografic al Transilvaniei la Semicentenarul
său, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
130. Tudor Sălegean, începuturile Muzeului Etnografic al Ardealului
(1922-1928), în AMET 2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
X. Cercetători, culegători, prelucrători
131. Ruxandra Alaiba, In memóriám Lucia Berdan, în AMET 2008,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
132. Almasi István, Activitatea folcloiristică a lui Seprodi lanos, în AMET
1971-1973, Cluj, 1973.
133. Pamfil Bilțiu, Elena Pop Hossu - Longin și cultura populară, în
AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
134. Pamfil Bilțiu, Romulus Vuia și cultura populară a Banatului, în
AMET 2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
135. Pamfil Bilțiu Activitatea folclorică a lui Gheorghe Dăncuș, în AMET
2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
136. Pamfil Bilțiu Activitatea folclorică a lui Gheorghe Dăncuș, în AMET
2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
137. Pamfil Bilțiu, Doamna ceramicii românești - Silvia Zderciuc (10252006), în AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
138. Maria Bocșe, Lucia Apolzan la 90 de ani, în AMET 2001, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
139. Maria Bocșe, Recviem pentru un mare etnolog - Nicolae Marin
Dunăre, în AMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
140. Maria Bocșe, Etnomuzicologul Virgil Merdan, în AMET 2004,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
141. Maria Bocșe, Etnomuzeologul Gheorghe Bodor, în AMET 2004,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
142. Nicolae Bot, Tache Papahagi, în AMET 1977, Cluj-Napoca, 1977.
143. Camelia Burghele, O ipostază notabilă în istoria folcloristicii
sălăjene: Profesorul - culegătorul de folclor, în AMET 2004, Editura
Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
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144. Germina Comănici - Ion Drăgoescu, Un document inedit despre
preocupările etno-muzeologice ale lui C. Diaconovich, în AMET
1971-1973, Cluj, 1973.
145. Rodica Colta, Legătura etnologului Romulus Vuia cu Aradul, în
AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
146. Iordan Datcu, Romulus Vuia și poezia populară din Țara Hațegului și
Valea Jiului, în AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
147. Iordan Datcu, Gheorghe Vrabie par lui merne, în AMET 2008,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
148. Iordan Datcu Pledoarie pentru editarea în volume a studiilor și
articolelor lui Ovidiu Bârlect, în AMET2008, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2008.
149. Iordan Datcu, Amintindu-ne de Nicolae Bot, în AMET 2008, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
150. Iordan Datcu Pledoarie pentru editarea în volume a studiilor și
articolelor lui Ovidiu Bârlea, în AMET2008, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2008.
151. Iordan Datcu, Gheorghe Vrabie par lui merne, în AMET 2008,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
152. Constantin Dumitrescu, Alfabetul sufletului, în AMET 2003, Editura
Todesco, Cluj-Napoca, 2003.
153. Faragó Iozsef, Benedek Elek ca povestitor, în AMET 1959-1961, Cluj,
1963.
154. Virgiliu Florea, Dimitrie Cioflec, folclorist, în AMET 1965-1967,
Cluj, 1969.
155. Virgiliu Florea, Folcloristul Enea Hodoș, în AMET 1968-1970, Cluj,
1971.
156. Virgil Florea, Preocupări folclorice în revista manuscrisă „roza cu
ghimpi”, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
157. Virgiliu Florea, Un corpus inedit al poveștilor românești în limba
germană: manuscrisul de la Cluj al lui I.C.Hintz Hințescu, în AMET
2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
158. Virgiliu Florea, Amintirea unui folclorist - Ioan Șerb (1932-2006), în
AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
159. Virgil Florea, Dumitru Pop 1927-2006, în AMET 2007, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
160. Virgiliu Florea, Dr. M. Gaster - 150 ani de la naștere, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
161. Ligia Fulga, Mesaj din partea Asociației de Științe Etnologice din
România, în AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
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162. Leontin Ghergariu, Preocupările etnografice și folcloristice ale lui
Damaschin T. Bojincă, în A MET 1959-1961, Cluj, 1963.
163. Ioan Godea, De vorbă cu Valeriu Butură, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
164. Ioan Godea, Un manuscris inedit a lui Gheorghe Focșa, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
165. Radu O. Maier, Lui Romulus Vuia- Omagiu, în AMET 2000, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
166. Hanni Markel, Cu privire la ancheta lui V. Mannhardt (1965).
Răspunsurile de la sașii din Ardeal, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
167. Simona Munteanu, Eheu! Fugaces Tempus, Pensionarea directorului
Tiberiu Graur - 21 martie 2001, în AMET 2001, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2001.
168. Simona Munteanu, Profesorul Dumitru Pop la 75 de ani, în AMET
2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
169. Simona Munteanu, Dr. Maria Bocșe la 62 de ani, în AMET 2001,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
170. Simona Munteanu, Colegului nostru Ioan Toșa la 60 de ani, în AMET
2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
171. Simona Munteanu - Ioan Toșa, Contribuția lui Romulus Vuia la
dezvoltarea etnografiei românești ca știință independentă, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
172. Ion Mușlea, La centenarul nașterii lui Artúr Gorovei, în AMET pe
anii 1962-1964, Cluj, 1966.
173. Teodor Onișor, Un muzeografpasionat - profesorul Iuliu Moisil, în
AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
174. Teodor Onișor, Romulus Vuia, în AMET pe anii 1962-1964, Cluj,
1966.
175. Teodor Onișor, Activitatea etnografică a lui George Vîlsan, în AMET
1968-1970, Cluj, 1971.
176. Ion Opriș, Romulus Vuia evaluând etnografia și muzeografia
etnografică ungară, în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2008.
177. Gheorghe Pavelescu, Contribuția profesorului R. Vuia la cercetarea
etnografică a Tării Hațegului, în AMET 1998, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 1998.
178. Gheorghe Pavelescu, Moștenirea profesorului Romulus Vuia, în
AMET 2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
179. Emilia Pavel Henri Focillon despre creația populară românească, în
AMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
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180. Dumitru Pop, Ion Codru Drăgușanu și cultura populară, în AMET
1959-1961, Cluj, 1963.
181. Dumitru Pop, Preocupări și reflexe folclorico-etnografice în opera lui
Pavel Dan, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
182. Dumitru Pop, Societatea etnografică română, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
183. Dumitru Pop, Un moment din evoluția preocupărilor universitare
clujene pentru cultura tradițională, în AMET 2003, Editura Todesco,
Cluj-Napoca, 2003.
184. Dumitru Pop, La ceas de încheiere a unei activități de peste o
jumătate de veac - ceea ce urmează după aceasta stă dincolo de
vrerea noastră, în AMET 2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2007.
185. Dana Șerdan-Orga, Simion Florea Marian - etnobotanist, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
186. Dana Șerdan-Orga, Leontin Ghergariu și bisericile de lemn din Sălaj,
în AMET 2003, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2003.
187. Ion Taloș, Activitatea folcloristică și etnografică a lui Simion
Mangiuca, în AMETpe anii 1962-1964, Cluj, 1966.
188. Ion Taloș, Ion Mușlea - organizator al culegerii și publicării
folclorului românesc, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
189. Tudor Sălăgean, George Vâlsan - Pledoarie pentru Muzeul
Etnografic al Ardealului (1929), în AMET 1999, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 1999.
190. Eleonóra Vasilovschi, G. Dăncuș,înAMET 1965-1967, Cluj, 1969.

XI. Așezări, arhitectură populară
191. Lucia Apolzan, Forma arhaică de populare a zonei montane de la
Porțile de Fier, în AMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
192. Alexandru Baboș, Un martor al Maramureșului medieval, biserica de
piatră din Sarasău, în AMET 2002, Editura ALMA MATER, ClujNapoca, 2002.
193. Iuliana Blaga, Așezări din zona Crasna - Sălaj, în AMET 2004,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
194. Maria Bocșe, Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri,
funcții, simboluri, în AMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca,
1999.
195. Delia Bratu, Interiorul țărănesc din zona viticolă ATba, în AMET
1977, Cluj-Napoca, 1977.
196. Delia Bratu, Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în
igiene populară din Țara Oașului, în AMET 1974-1975, ClujNapoca, 1975.
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197. Valeriu Butură, Adăposturi temporare în sud-estul Munților Apuseni,
în AMET 1957 și 1958, Cluj, 1958.
198. Valeriu Butură, Un monument al arhitecturii populare transilvănene.
Biserica de lemn din Cizer, în AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
199. Valeriu Butură, Adăposturi pastorale în Țara Moților, în AMET pe
anii 1962-1964, Cluj, 1966.
200. Elena Cîmpian, Arhitectura bisericească, tipologia construcțiilor și
elemente de construcție, în AMET 2000, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2000.
201. Ioan Cârja, Moții și mediulforestier în perioada interbelică, în AMET
1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
202. Ioana Dobrescu, Buciumul de lemn în Bucovina - un instrument pe
cale de dispariție, în AMET 2002, Editura ALMA MATER, ClujNapoca, 2002.
203. Ecaterina Dulcu, Hanul de la Gura Orbicului - monument de
arhitectură din orașul Buhuși, în AMET 1999, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 1999.
204. Lidia Gaga, Preliminarii la un studiu etnoarheologic. Așezare,
gospodărie și meșteșug în zona etnografică Almăj, în AMET 2006,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
205. Cristina Giurițan, Evoluția interiorului din Bedeciu, în AMET 1977,
Cluj-Napoca, 1977.
206.1. A. Goia, Probleme ale evoluției șurilor de îmblătit transilvănene.
De la șura pe tălpi la șura cu trei gârbe, în AMET 2001, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
207. Ioan A. Goia, Cercetări privind gospodăria tradițională țărănească
din zona platoului Ghețar, în AMET 2003, Editura Todesco, ClujNapoca, 2003.
208. Petre Idu, Feleacul „ un sat de coastă din sudul Clujului, în AMET
1965-1967, Cluj, 1969.
209. Rusalin Isfanoni, Destinul unei comunități arhaice în
contemporaneitate: ținutul Pădurenilor, în AMET 1998, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
210. Dumitru Irimieș, Contribuții privind studiul tipurilor de punți și
poduri de lemn din Transilvania, în AMET 1974-1975, Cluj-Napoca,
1975.
211. Dumitru Irimieș, Tipuri de fântâni din Transilvania, în AMET 1976,
Cluj-Napoca, 1976.
212. Kos Karoly, Mobile cioplite din zona Lăpuș, în AMETpe 1962-1964,
Cluj, 1966.
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213. Radu O. Maier, Cercetarea așezărilor și arhitecturii țărănești din mai
multe zone ale Transilvaniei, în AMET 2002, Editura ALMA
MATER, Cluj-Napoca, 2002.
214. Carmina Maior, Evoluția unui sat din Mărginimea Sibiului în sec. XX,
înAMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
215. Simona Munteanu - Ioan Toșa, Câteva aspecte ale culturii populare
din nord-vestul României reflectate în fonduri documentare de la
sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET 2004, Editura Todesco, ClujNapoca, 2004.
216. Pompei Mureșan, Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor
țărănești din Câmpia Transilvaniei înAMET 1965-1967, Cluj, 1969.
217. Pompei Mureșanu, Contribuții privind semnificația terminologiei și
metodologiei populare de prevenire a deteriorărilor provocate de
agenți biologici și de factori fizici asupra lemnului, în AMET 19741975, Cluj-Napoca, 1975.
218. Pompei Mureșanu, Legea Nr. IV/1898 și folosirea „numirilor
oficiale” ale localităților în perioada 1900-12913 în literatura
etnografică referitoare la județul Bihor, înAMET 1978, Cluj-Napoca,
1978.
219. Romulus Oșianu - Flavia Oșianu, Terminologie agrară în Mehedinți,
ÎnAMET 1997, EdituraMediamira, Cluj-Napoca, 1997.
220. Romulus Oșianu, Contribuții la studiul așezărilor și arhitecturii
populare din ȚaraZarandului, înAMET 1971-1973, Cluj, 1973.
221. Emilia Pavel, Considerații cu privire la satul tradițional și locuința
țăranului la Est de Carpați, înAMET 2000, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2000.
222. Gheorghe Pavelescu, Umanizarea Carpaților, înAMET2002, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
223. Viorica Pascu, Organizarea interiorului popular năsăudean, în
AMET 1968-1970, Cluj, 1971.
224. Paul Petrescu, Contribuții la studiul arhitecturii populare din Banat,
înAMET 1959-1961, Cluj, 1963.
225. Paul H. Stahl, Casa țărănească la români în sec. al XIX-lea, în
AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
226. Paul H. Stahl - Paul Petrescu, Construcții țărănești din Hațeg, în
AMETpe anii 1962-1964, Cluj, 1966.
227. Dumitru Rusan,
Valori
etnografice pentru
tăiatul și
„lucratul’lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei,
înAMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
228. Georgeta Stoica - Comeliu Mirescu, Sisteme de încălzire în locuința
țărănească din Țara Lăpușului, înAMET 1971-1973, Cluj, 1973.
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229. Georgeta Stoica, Arhitectura în lemn din România parte componentă
a unei vaste carii europene, în AMET 1998, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1998.
230. Daniela Șerdan-Orga, Considerații privind factorii determinând în
tipologia așezărilor rurale din Sălaj, în AMET 1999, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
231. Aurelia Tița, Sisteme pentru prepararea hranei și încălzit în
interioarele țărănești din Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în
AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
232. Ioan Toșa, Contribuții la cunoașterea așezărilor și a arhitecturii
populare din zona Dealurile Clujului, în AMET 1968-1970, Cluj,
1971.
233. Ioan Toșa, Reflectarea arhitecturii populare în colecțiile Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în AMET 1976, Cluj-Napoca, 1976.
234. Ioan Toșa, Mărturii documentare privind casa rurală românească de
la începutul secolului XX, în AMET 1999, Cluj-Napoca, 1999.
235. Ioan Toșa - Cristian Micu,Contribuții la studiul sistemelor
tradiționale de iluminat, în AMET 1999, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1999.
236. Ioan Toșa - Ileana Bartos, Contribuții la studiul așezărilor și
arhitecturii populare din zona Codru, jud. Satu Mare, în AMET 2001,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
237. Ioan Toșa - Mihaela Mureșan, Mărturii documentare privind cultura
populară ialomițeană la sfârșitul secolului al XEX-lea, în AMET
2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
238. Ioan Toșa, Cunoștințe despre arbori și plante și utilizarea lor în satul
românesc de la sfârșitul secolului al XTX-lea, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
239. Ioan Toșa - Simona Munteanu, Cultura lemnului în satul românesc
de la începutul secolului al XX-lea, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2005.
240. Ioan Toșa, Mărturii documentare privind casa rurală românească de
la începutul secolului XX, în AMET pe 1999, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 1999.
241. Romulus Vuia, Cercetări cu privire la studiul casei rurale maghiare,
în AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.

XII. Ocupații
242. Ioana Armășescu, Ocupațiile tradiționale, meșteșuguri și industrii
complementare într-o localitate pastorală din Subcarpații Olteniei
(sec. XVIII - XX), în AMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca,
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243. Iuliana Blaga, Contribuții la studiul formelor tradiționale de
întrajutorare în muncă - claca, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
244. Comeliu Bucur, Invarianță și variabilitate în păstoritul tradițional.
Despre momentul apariției, cauzele și caracterul transhumanței
pastorale a românilor, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
245. Valeriu Butură, Adăposturi pastorale în Țara Moților în AMET pe
anii 1962-1964, Cluj, 1966.
246. Ion Cuceu, Obiceiuri și credințe în legătură cu ocupațiile tradiționale
la Gârboujud. Sălaj, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
247. Silviu Dragomir, Sabin Belu, Păstoritul la românii din Munții
Apuseni în evul mediu, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
248. N. Dunăre, Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României, în
AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
249. N. Dunăre, Elemente de cultură populară spirituală în practicarea
unor ocupații la români, în AMET 1968-1970, Cluj, 1971.
250. Silviu Dragomir - Sabin Belu, Păstoritul la românii din Munții
Apuseni în evul mediu, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
251. Thomas L Evascu, Segagea: Economic and Social Change în a
Mountain Viliágé, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
252. Leontin Ghergariu, Unelte și instalații vechi pentru prelucrarea unor
produse alimentare din Sălaj, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
253. Ioan A. Goia, Aspecte sociale în păstoritul local agricol din nordul
Transilvaniei, în AMET 2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
254. Ioan A. Goia, Aspecte sociale în păstoritul local agricol din nordul
Transilvaniei, în AMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
255. Ioan A. Goia, Modalități de organizare a fertilizării cu staulul mobile
în satele din nordul Transilvaniei, după 1900, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2002.
256. Ioan A. Goia, Considerații privind metodologia cercetării sistemelor
românești de creștere tradițională a oilor, în AMET 2004, Editura
Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
257. Ioan A. Goia, Strategii de utilizare a patrimoniului funciar comunitar
și individual în 86 sate din nordul Transilvaniei (perioada anilor
1890-1960) , Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
258. Ioan A. Goia, Tehnicile tradiționale de prelucrare a laptelui
practicate în 86 de sate nord-transivănene cu sistem local-agricol de
creștere a oilor, în AMET2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
259. Ioan A. Goia, Calitățile pastorale ale spațiului în optica tradițională
a țăranilor nord transilvăneni, în AMET 2007, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2007.
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260. Ioan A. Goia, Geneza sectoarelor economice sătești și regimuljuridic
al pământului în satele din nord - vestul Transilvaniei (sec. al XVIIIlea - anul 1850), în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2008.
261. Ivan Iurasciuc, Instalația populară „călcătoarea de fuioare”, în
AMET 1971-1973, Cluj,’ 1973.
262. Dumitru Irimieș, Forme și mijloace de apărare a recoltelorGardurile de țarină, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
263. Kos Karoly, Vechi forme de muncă agricolă în câteva sate din jurul
Clujului, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
264. Karoly Kos, Contribuții la cercetarea etnografică a creșterii
bivolilor, în AMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
265. Cristian Micu, Aspecte privind căucele din Transilvania, în AMET
2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
266. Cristian Micu, Pădurăritul-ocupație de bază pe valea Someșului
Rece, în AMET 2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
267. Ancuța Mocan, Aspecte ale alimentației cotidiene în satul Hășdate,
comuna Săvădisla, județul Cluj, în AMET 2008, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2008.
268. T. Moraru, Câteva contribuții la migrațiile pastorale actuale din
Republica Populară Română, în AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
269. Tiberiu Moraru - Ioan Dihor - Petre Idu, Aspecte actuale ale
păstoritului de câmpie în Banat, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
270. Pompei Mureșan, Despre piedicile de cai, în AMET 1959-1961, Cluj,
1963.
271. Pompei Mureșan, Contribuții la studiul unor probleme legate de
semnificația aurăritului în Transilvania, în AMET 1974-1975, ClujNapoca, 1975.
272. Ion Nistor, Aspecte ale vieții sociale și spirituale a păcurarilor în
zonaNăsăudului, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
273. Romulus Oșianu, Câteva probleme referitoare la cultivarea pomilor
fructiferi în Transilvania, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
274. Dominuț Pădurean, Expoatarea milenară a aurului aluvionar al
„Râului de aur” Arieș - dovadă a sedentarității și continuității
românilor din Țara Moților, în AMET 2001, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2001.
275. Pădureanu Dominuț Considerații privind păstoritul în Țara Moților
(secolele XVIII-XXI), în AMET 2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca,
2004.
276. Dominuț Pădureanu, Considerații istorice, lingvistice și etnografice
privind băutura numită mied, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
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277. Dominuț Pădureanu, Considerații privind morile de cereale morile de
scândură (joagărele), morile de piatră (șteampurile) și morile de lână
(pivele) de pe cursul superior al Arieșului (sec. XVI- XIX), în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
278. Ion I Russu, Elemente autohtone în terminologia ocupațiilor, în
AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
279. Barbu Ștefănescu, Lumea rurală din Bihor în zorile epocii moderne:
protecția anonimatului, în AMET 1998, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1998.
280. Ioan Toșa, Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură
transilvăneană, în AMET 1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
281. Ioan Toșa, Contribuții la studiul păstoritului românesc de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, în AMET 1997, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1997.
282. Ioan Toșa, Câteva aspecte ale culturii populare dobrogene de la
sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET 2003, Editura Todesco, ClujNapoca, 2003.
283. Ioan Toșa, Contribuții la cunoașterea păstoritului din satele
moldovene de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET 2007,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
284. Ioan Toșa, Câteva aspecte privind cultura populară din Argeș și
Muscel la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET 2008, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
285. Aurelia Tița, Fructele în alimentația populară din zonele Lăpuș Maramureș și Zărand - Hunedoara, în AMET 1965-1967, Cluj,
1969.
XIII. Textile, Port
286. Ioana Armășescu, Structura decorului la țesăturile de interior din
zona Târnavelor, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
287. Tancred Bănățeanu, Sîrbești - sat de sumănari din regiunea Crișana,
în AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
288. Iuliana Blaga, Portul popular din zona Bârgăului, în AMET 1997,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1997.
289. Delia Bratu, Contribuții la studiul industriei casnice textile
transilvănene. în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
290. Maria Bocșe, Mutații contemporane privindfuncțiile și semnificațiile
portului popular transilvănean, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
291. Maria Bocșe, Portul tradițional românesc din Țara Bihariéi de la
artă la simbol, în AMET 2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca,
2000.
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292. Maria Bocșe - Marius Drăgoi, Portul tradițional românesc din
subzona Tibleșului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
293. Vaier Butură, Evoluția portului popular în sectorul răsăritean al
Munților Apuseni, mAMET 1959-1961, Cluj, 1963.
294. Janeta Ciocan, Schimbări survenite în croiul și ornamentica cămășii
de femeie din portul popular al zonei Chioar, în prima jumătate a
secolului XX, mAMET 2002, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca,
2002.
295. Nicolae Dunăre, Caracterele portului tradițional românesc, unguresc
și săsesc în Transilvania la răscrucea secolelor XVII-XVIII, în AMET
1977, Cluj-Napoca 1977.
296. N. Dunăre, Influențe reciproce în portul și textilele populare de pe
ambele versante ale Carpaților Meridionali, în AMET 1959-1961,
Cluj, 1963.
297. Ioan A. Goia, Considerații privind dinamica influențelor
extracoomunitare în portul țărănesc nord transilvănean, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
298. Cornel Mirescu, Portul popular din Țara Lăpușului, în AMET 1998,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
299. Simona Munteanu, Despre vestimentație - dimensiunea antropologică,
mAMET 1997, EdituraMediamira, Cluj-Napoca, 1997.
300. Romulus Oșianu, Aspecte privind evoluția portului popular de la Șieu
-Șieuț, județulBistrița-Năsăud, mAMET 1965-1967, Cluj, 1969.
301. Viorica Pascu, Aspecte din evoluția portului popular din Apahida, în
AMET 1959-1961, Cluj, 1963.
302. Viorica Pascu, Croiuri de cămăși din Colecțiile Muzeului Etnografic
al Transilvaniei, mAMETpe anii 1962-1964, Cluj, 1966.
303. Viorica Pascu, Portul popular din zona Năsăudului, în AMET 19651967, Cluj, 1969.
304. Emilia Pavel, Podoabe - simboluri arhaice în portul popular
românesc, mAMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
305.1. I. Russu, Elemente autohtone în terminologia îmbrăcămintei, în
AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
306. Tötszegi Tekla, Veșminte de doliu într-un sat de pe Valea Nadășului,
mAMET 2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
XIV. Ceramică
307. Tancred Bănățeanu, Ceramica populară din zona Bihor, în AMETpe
anii 1962-1964, Cluj, 1966.
308. Maria Bocșe, Continuitate multimilenarăîn arta ceramicii din vestul
României. Zona superioară a Crișului Negru, mAMET 1997, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1997.
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309. Maria Bocșe, Ceramica habană în patrimoniul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei, înAMET2003, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2003.
310. Janeta Ciocan, Ceramica populară-integrări moderne. Motive
tradiționale în forme moderne. Creatori populari din Maramureș, în
AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
311. Janeta Ciocan - Sanda Peter, Centru ceramic Baia Mare, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
312. Viorel Cioti, Josenii Bîrgăului - un fost centru de ceramică neagră
din Transilvania, înAMET 1965-1967, Cluj, 1969.
313. Florea Bobu Florescu, Un centru necunoscut de ceramică roșie
lustruită, de veche tradiție din Maramureș, în AMET 1959-1961,
Cluj, 1963.
314. Silvia Zderciuc, Ceramica nesmălțuită din județul Maramureș, în
AMET 1971-1973, Cluj, 1973.

XV. Meșteșuguri
315. Pamfil Bilțiu, Crucile de cimitir și comemorative din satul Șurdești,
înAMET 2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
316. Pamfil Bilțiu, Doi meșteri cu nume de rezonanță în arta populară
maramureșeană, în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2008.
317. Valeriu Butură, Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc
din Munții Apuseni, înAMET 1965-1967, Cluj, 1969.
318. Ioan Godea, Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (jud.
Arad), ÎnAMET 1971-1973, Cluj, 1973.
319. Karoly Kos, Pietrăritul și pietrele de moară din Ciceu, în AMET
1959-1961, Cin), 1963.
320. Cristian Micu, Văsăritul în Munții Apuseni, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, 2002.
321. Cristian Micu, Vărăritul în satul Baba, comuna Cornești, județul
Maramureș, în AMET 2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
322. Cristian Micu, Fierăria din Hășdate, în AMET 2008, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
323. Pompei Mureșanu, Aspecte etnografice din exploatarea sării în trecut
la Ocna Dej, ÎnAMET 1962-1964, Cluj, 1966.
324. Mihaela Mureșan, Argumente istorice ale unei străvechi ocupații în
Transilvania: sărăritul, în AMET 2000, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2000.
325. Viorel Popescu, Proiect de reabilitare culturală și reactivarea
meșteșugurilor populare la Muzeul Satului Bănățean, înAMET 2002,
Editura ALMA MATER, 2002.
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326. Aurelia Tița, Contribuții la studiul meșteșugurilor în lemn la
Budureasa.în AMET 1962-1964, Cluj, 1966.
XVI. Artă populară
327. Tancred Bănățeanu, Tehnică și artă, în AMET 1978, Cluj-Napoca,
1978.
328. Pamfil Bilțiu, Doi meșteri cu nume de rezonanță în arta populară
maramureșeană, în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2008.
329. Dumitru Irimieș, Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane de
lemn din colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în AMET
1974-1975, Cluj-Napoca, 1975.
330. Dumitru Irimieș, Bisericile din Stolna și Finișel, în AMET 1968-1970,
Cluj, 1971.
331. Dumitru Irimieș, Scurtă privire asupra icoanelor pe lemn și pe sticlă
aflate în biserica din Stolna jud. Cluj, în AMET 1974-1975, ClujNapoca, 1975.
332. Gazda Klara, Simboluri creștine în arta populară, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2005.
333. Gazda Klara, Figura fierarului sacru în cultura populară maghiară,
în AMET2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
334. Cristian Micu, Frumosul în arta populară, în AMET 2005, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
335. Comeliu Mirescu, Câteva aspecte ale conceptului de artă populară,
în AMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
336. Gheorghe Mândrescu, Informații despre construcțiile și inventarul
bisericilor din fostul protopopiat Cristeștii Ciceului într-un protocol
din anul 1846, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
337. Atanasie Popa .Biserica de lemn din Chiraleș, în AMET 1962-1964,
Cluj, 1966.
338. Atanasie Popa, Zugravi și școli de zugravi ai bisericilor de lemn din
Transilvania, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
339. Teodora Roșea, Motivul iconografic „Sfântul Gheorghe ucigând
balaurul” în icoana pe sticlă din Transilvania - cu exemplificări din
colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în AMET 2004,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
340. Teodora Roșea, Icoana pe sticlă din Transilvania în context
european, în AMET 2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
341. Ioan Toșa, Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din
apropierea Clujului, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
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342. Ioan Toșa, Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn
din Transilvania, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.

XVII. Obiceiuri, Credințe,Mentalități, Simboluri, Mituri
343. Constantin Bărbulescu, Morții și vii. Morminte și cimitirul din
Onicești, înAMET 2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
344. Constantin Bărbulescu, Reprezentări țărănești referitoare la corpul
uman, înAMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
345. Constantin Bărbulescu, Excrețiile umane în cultura țărănească, în
AMET2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
346. Elena Bărbulescu, Casa și obiceiurile din ciclul vieții, ÎnAMET 2007,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
347. Elena Bărbulescu, Femeia în proverbele și zicătorile românești, în
AMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
348. Elena Bărbulescu, Imagine și simbol în spațiul țărănesc contemporan,
înAMET2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
349. Elena Bărbulescu, Jocuri de copii - comuna Rașca, județul Cluj, în
AMET2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
350. Elena Bărbulescu, Adolescența - grupe de vârstă și sex, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, 2002.
351. Corina Bejenaru, Interferențe magico-religioase în structura
ceremonialului de cult funebru, în AMET 2000, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2000.
352. Lucia Berdan, Rituri de naștere prin foc, apă și pământ, în AMET
2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
353. Iuliana Blaga, Obiceiurile de muncă din Transilvania,reflectare a
unității, obiceiurilor populare, în AMET 2003, Editura TODESCO,
Cluj-Napoca, 2003.
354. Pamfil Bilțiu, Reprezentări arhaice în arta românească, în AMET
1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
355. Pamfil Bilțiu , Fărtăția în Țara Lăpușului, în AMET 2000, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
356. Pamfil Bilțiu Categorii de primul și de început în cultura populară
românească, înAMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
357. Pamfil Bilțiu Contribuții la cercetarea magiei în Maramureșul
istoric și Țara Lăpușului, în AMET 2002, Editura ALMA MATER,
2002.
358. Pamfil Bilțiu, Ipostaze și particularități ale culturii mătrăgunii în
cidtura populară din Maramureș, în AMET 2003, Editura
TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
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359. Pamfil Bilțiu, Colacii ceremoniali în cultura populară din Țara
Lăpușului, în AMET 2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
360. Pamfil Bilțiu, Ipostaze și particularități ale culturii șarpelui în
cultura populară maramureșană, în AMET 2003, Editura
TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
361. Pamfil Bilțiu, Paștile animalelor în cultura populară maramureșană,
în AMET 2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
362. Pamfil Bilțiu, Elemente de mare vechime în cultura populară din
zona Lăpuș, în AMET2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
363. Pamfil Bilțiu, Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor
douăsprezece zile în cultura populară maramureșeană, în AMET
2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
364. Pamfil Bilțiu, Aspecte ale cercetării obiceiurilor în lumea
descoperirilor arheologice, în AMET 2006, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2006.
365. Pamfil Bilțiu, Contribuții la studierea colindului religios în folclorul
maramureșean, în AMET 2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2006.
366. Pamfil Bilțiu Contribuții la cercetarea statutului vrăjitoarelor în
cultura populară din Maramureș, în AMET 2006, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2006.
367. Pamfil Bilțiu Substratul mitico-magic al porții și funcțiile ei în cultura
populară maramureșeană și românească, în AMET 2007, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
368. Pamfil Bilțiu- Maria Fechete Ceremonialul nașterii la Ciulești—
Maramureș și Ceremonialul nunții la Suciu de Jos, în AMET 2008,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
369. Pamfil Bilțiu, Ceremonialul nunții la Suciul de Jos ( Țara Lăpușului),
în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
370. Ovidiu Bîrlea, Colindatul în Transilvania, în AMET 1965-1967, Cluj,
1969.
371. Ovidiu Bîrlea, Cîntecele rituale funebre din ținutul pădurenilor
(Hunedoara), în AMET 1968-1970, Cluj, 1971.
372. Ovidiu Bîrlea, Bocete și verșuri funebre din Ținutul Pădurenilor, în
AMET 1971-1973,C\n}, 1973.
373. Iuliana Blaga, Structura sătească între tradiție și înnoire, în AMET
2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
374. Maria Bocșe, Arta plastică populară integrată obiceiurilor
tradiționale - Țara Bihariéi, în AMET 2001, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2001.
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375. Maria Bocșe, La pentecote dansles rites traditionnels de
Transylvanie, în AMET2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
376. Aurel Bodiu, Simboluri solare în colinda românească din
Transilvania, în AMET 1997, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1997.
377. Aurel Bodiu, Lupul în cultura tradițională românească, în AMET
1997, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1997.
378. Aurel Bodiu, Vergelul-un obicei premonitiv la început de an, în
AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
379. Aurel Bodiu, Elemente de mitologie a morții, în AMET 1999, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
380. Aurel Bodiu, Reprezentări mimetice în actul ritualic, în AMET 2000,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
381. Aurel Bodiu, Șarpele antropofag, în AMET2000, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2000.
382. Aurel Bodiu, „Lenore” în Transilvania, în AMET 2001, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
383. Aurel Bodiu, Câteva considerații asupra măștilor teriomorfe, în
AMET2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
384. Aurel Bodiu , Fast și nefast în categoria timpului țărănesc, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, 2002.
385. Aurel Bodiu, Ființe demonice ale torsului, în AMET 2003, Editura
TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
386. Nicolae Both, Contribuții la cântecul zorilor, în AMET 1962-1964,
Cluj, 1966.
387. Nicolae Bot, Șezătoarea în zona Năsăudului, în AMET 1965-1967,
Cluj, 1969.
388. Nicolae Bot, Cânepa în credințele și practicile magice românești, în
AMET 1968-1970, Cluj, 1971. ’
389. Nicolae Bot, Funcțiile agrare ale colindatului, în AMET 1977, ClujNapoca, 1977.
390. Camelia Burghele, In marginea religiei: sănătatea zeilor și boala
diavolească, în AMET2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
391. Camelia Burghele, O ipostază notabilă în istoria folcloristicii
sălăjene: Profesorul - culegător de folclor, în AMET 2004, Editura
Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
392. Camelia Burghele, Scenarii magico- ritualice în terapia tradițională
individuală și colectivă, în AMET 2008, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2008.
393. Janeta Ciocan Bocetul între lamentație și incantație, în AMET 2004,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
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394. Janeta Ciocan, Plata vămilor în Depresiunea Băii Mari, în AMET
1997, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1997.
395. Ion H. Ciubotaru, Cadrul etnografic al cântecului funerar pe Valea
Șomuzului Mare, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
396. Aurelia Cosma, Parada obiceiurilor de Crăciun, în AMET 2005,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
397. Raluca Dan, Confesiuni creștine în zona Gurahonț, în AMET 2002,
Editura ALMA MATER, 2002.
398. Zamfir Dejeu, Ritmul sincopat - asimetric în muzica și dansul
tradițional românesc, în AMET 2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca,
2004.
399. Mihai Dăncuș ,Contribuții la cunoașterea unui obicei de Anul Nou în
Maramureș, în AMET 1971-1973, Cluj, 1973.
400. Marius Dan Drăgoi, Ceremonialul înmormântării din Spermezeu, în
AMET2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
401. Marius Dan Drăgoi, Tradiționalitate și repertoriu în jocurile de copii
din Spermezeu, zona Năsăud, în AMET 2002, Editura ALMA
MATER, 2002.
402. Marius Dan Drăgoi, Ciclul calendaristic în satul Alunișul, în AMET
2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
403. Marius Dan Drăgoi, Credințe și rituri în ciclul sărbătorilor
calendaristice la Spermezeu, în AMET 2004, Editura Todesco, ClujNapoca, 2004.
404. Adrian Fochi, Comentariu folcloric la o pildă esopică, în AMET
1978, Cluj-Napoca, 1978.
405. Faragó József, „Ciobanul care și-a pierdut oile ” în folclorul maghiar,
în AMET 1962-1964, Cluj, 1966.
406. Doina Ișfanoni „Nedeia” - ritual și sărbătoare a comunităților
sătești, în AMET 1988, Cluj-Napoca, 1988.
407. Ligia Gaga, Nașterea la români și la etniile din Banat, în AMET
1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
408. Cristina Ghiurițan, Obiecte de cadou între tineri în colecțiile Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
409. Tiberiu Graur, Schimbări structurale și funcționale în sistemul
obiceiurilor de familie, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
410. Tiberiu Graur, Personalitatea și schimbarea culturii populare, în
AMET 1997, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1997.
411. Tiberiu Graur, Schimbarea, ordinea și dezordinea tradițională Starea de prag, transiență între două rânduieli, în AMET 1998,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
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412. Tiberiu Graur, Cerul și pământul în cultura tradițională, în AMET
1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
413. Tiberiu Graur, Pragurile riturilor de trecere - de la momentele
importante din viața omului la „ treceri” între perioade istorice și
milenii, înAMET2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
414. Tiberiu Graur, Nunta și riturile de trecere, în AMET 2001, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
415. Traian Gherman Răspântii în evoluția obiceiurilor agrare la românii
din Transilvania în prima jumătate a veacului al XX-lea, în AMET
1971-1973, Cluj, 1973.
416. Gazda Klara, Figuri zoomorfe în arta populară, în AMET 2002,
Editura ALMA MATER, 2002.
417. Gazda Klara, Figura fierarului sacru în cultura populară maghiară,
în AMET 2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
418. Rusalin Isfanoni, Destinul unei comunități arhaice
în
contemporaneitate: ținutul Pădurenilor, în AMET 1998, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
419. Doina Isfanoni, „ Nedeia” ritual și sărbătoare a comunității sătești,
în AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
420. Sanda Larionescu, Patrimoniul familial și practicile de devoțiune în
spațiul rural european, în AMET 2002, Editura ALMA MATER,
2002.
421. Sanda Larionescu, Structura ceremonialului de cult funerar depe
Valea Someșului Mare, ÎnAMET 1971-1973, Cluj, 1973.
422. Florin Lazăr, Tentația magicului, înAMET2003, Editura TODESCO,
Cluj-Napoca, 2003.
423. Felicia Lățea, Obiceiuri de nuntă în satul Oiejdea, comuna Galda de
Jos jud. Alba, înAMET 2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
424. Adriana Marian Mitul vârstelor în diferite culturi antice, în AMET
1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
425. Adriana Marian, Jelirea-port și comportament, în AMET 1999,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
426. Hanni Markerl, Die „ Bodensttandigkeit” in der Marchenauffassung
von Schullerus, ÎnAMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
427. Zoia Maxim, Câteva elemente din simbolistica metalelor, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
428. Cristian Micu, Aspecte ale vieții rudarilor din Subcarpații
Meridionali, înAMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
429. Ancuța Mocanu, Credințe și superstiții legate de naștere în satul
Călățele, jud. Cluj, în AMET 2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2006.
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430. Ilie Moise, Considerații privind rolul modelator al confreriilor
carpatice de tineret, în AMET 1997, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1997.
431. Aurelian Motomancea, Structura familială și gradul de rudenie la
populația din satul Nucșoara-Hunedoara, în AMET 1971-1973, Cluj,
1973. ’
432. Simona Munteanu, Semne și simboluri în ornitologia românească, în
AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
433. Simona Munteanu, Semnificații culturale și acțiuni magice privitoare
la icoana tradițională românească, în AMET 1999, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
434. Simona Munteanu, Semnificația vârstelor instituționale, în AMET
2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
435. Simona Munteanu, Spațiul dialogului între generații, în AMET 2001,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
436. Simona Munteanu, Substraturi arhaice în practicele magice ale
sistemului de credințe din zona Bran, în AMET 2002, Editura ALMA
MATER, 2002.
437. Simona Munteanu - Ioan Toșa, Ursita în credințele populare
românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET 2003, Editura
TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
438. Simona Munteanu - Ioan Toșa, Lumea de aici și lumea de dincolo în
mentalitatea populară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET
2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
439. Mihaela Mureșan, Mentalități și practici ancestrale în „marea
trecere ”, în AMET2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
440. Mihaela Mureșan, Timp, vreme și meteorologie țărănească, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, 2002.
441. Mihaela Mureșan, Credințe și obiceiuri legate de utilizarea unei
străvechi bogății: sarea pământului, în AMET 2003, Editura
TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
442. Mihaela Mureșan, Etnograficul în literatură, în AMET 2004, Editura
Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
443. Mihaela Mureșan, Religie și nemurire - coordonate ale spiritualității
românești, în AMET 2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
444. Mihaela Mureșan, Tipologia și simbolistica măștilor populare, în
AMET2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
445. Mihaela Mureșan, Les Masques de Maramureș, în AMET 2006,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
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446. Mihaela Mureșan, Valoarea europeană a unui program cultural:
„Măști și mascarade”, în AMET 2007, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2007.
447. Mihaela Mureșan, Ideia de ursită în mentalitatea populară
românească, în AMET2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
448. Mihaela Mureșan, Simbolul între arhaic și folcloric, în AMET 2008,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
449. Ion Mușlea, Noi contribuții la obiceiul junilor brașoveni, în AMET
1962-1964, Cluj, 1966.
450. Jeana Negoiță, Steagul de nuntă în subzona Târnava Mică, în AMET
1971-1973, Cluj, 1973.
451. Flavia Oșianu, Plugul și plugușorul - unealtă și obicei, în AMET
1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
452. Flavia Oșianu, Cânepa în cultura tradițională românească, în AMET
2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
453. Flavia Oșianu, Contribuții la cercetarea magiei cânepii, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, 2002.
454. Flavia Oșianu, Magia cânepii-casa și uneltele, în AMET 2003,
Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
455. Flavia Oșianu, Cânepa în credințe și superstiții, în AMET 2004,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
456. Flavia Oșianu, Cânepa în obiceiuri și sărbători, în AMET 2005,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
457. Emilia Pavel, Pomul vieții, simbol arhaic, în ornamentica populară,
în AMET 1998, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
458. Nora Rebreanu, Pâini și alte modelări din aluat în cadrul obiceiurilor
legate de ciclu vieții, în AMET 1998, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1998.
459. G. Roșu, Propaganda ateistă la sate în perioada comunistă și efectele
ei asupra mentalului rural, în AMET 1999, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1999.
460. Ioana Purcar Rustoiu, Naștere, căsătorie moarte. Considerații asupra
mentalității rurale a secolului al XIX-lea în satul Laz pe baza
registrelor matricole, în AMET 1999, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1999.
461. Filofteia Pally, Sacrificiu, un fapt social total și ipostazele lui
contemporane, în AMET2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
462. Emilia Pavel, Obiceiuri agrare și culte funerare reflectate în jocurile
cu măști din Moldova, în AMET 1997, Editura Mediamira, ClujNapoca, 1997.
463. Amalia Pavelescu, Gheorghe Pavelescu, Empirism și magie în terapia
tradițională, în AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
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464. Dominuț Pădureanu, Prima atestare a nedeii( târgului) de pe Muntele
Găina (1793), în AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
465. Pădureanu Dominuț Considerații privind originea dacică a sărbătorii
nedeii de pe muntele Găina, în AMET 2003, Editura TODESCO,
Cluj-Napoca, 2003.
466. Silvestru Petac, Câteva considerații etnocoreologice asupra dansului
tradițional din satul Hășdate, județul Cluj, în AMET 2008, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
467. Emil Petruțiu, Ceata călușerilor din Romos-Hunedoara, în AMET
1978, Cluj-Napoca, 1978.
468. Laura Cristina Pop, Un simbol și un motiv: calul, în AMET 1998,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
469. Laura Pop, Șezătoarea în satele din Mărginimea Sibiului, în AMET
2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
470. Dumitru Pop, Cu privire la personalitatea folclorului oșenesc, în
AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
471. Dumitru Pop, Factorul geografic și cultura țărănească, în AMET
2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
472. Dumitru Pop, Județul Cluj și Munții Apuseni în cadrul istoric,
geografic și etnocultural românesc, în AMET 2005, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
473. Constantin Popescu, Ceata de feciori în satul Recea, în AMET 19711973, Cluj, 1973.
474. Teodora Roșea - Marius Dan Drăgoi, Râul de apă și de foc, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, 2002.
475. Paul Schveiger, The Status of some Archaic Semiotic Oppositions, în
AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
476. Anca Sârbu, Contribuții la viața comunității armene din București, în
AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
477. Daniela Șerdean Orga, De la formele de relief la formele de cultură
populară ale satului tradițional românesc, în AMET 2000, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
478. Daniela Șerdean Orga, Schiță a unui regim al obiceiurilor în satele
risipite, înAMET2001, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
479. Daniela Șerdanjirica populară românească în viziunea contribuțiilor
anterioare, înAMET2002, Editura ALMA MATER, 2002.
480. Dana Șerdan Orga, Politica matrimonială în lumea satului românesc
reflectată în folclor, în AMET 2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca,
2004.
481. Ion Taloș, Obiceiuri privitoare la seceriș, înAMET 1968-1970, Cluj,
1971.
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482. Ion Taloș, O „meteorologie populară”, în AMET 1971-1973, Cluj,
1973.
483. Laura Troșan, Tehnologii agrare românești - practici cu caracter
magic, în AMET2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
484. Tötszegi Tekla, O sărbătoare nouă: zilele satului Mera, în AMET
2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
485. Tötszegi Tekla Ritul și reprezentarea sărbătorii Vinerea Mare într-o
comunitate protestantă din Transilvania, în AMET 2008, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
486. Ioan Toșa - Ovidiu Muraru, Sfintele sărbători ale Paștilor în lumea
satului de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET 1999, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
487. Ioan Toșa - Simona Munteanu, Contribuții la cunoașterea unor
obiceiuri agrare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în AMET 2006,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
488. Laura Țop, Masculin- Feminin -Coordonate ale societăților
tradiționale, în AMET 2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
489. Adriana Badea Țuțuianu, „împănatul boului” în comuna Mintiul
Gherlei (jud Cluj), în AMET 1999, Editura Mediamira, Cluj-Napoca,
1999.
490. Maria Văcaru, Contribuții la studiul obiceiurilor din Munții Apuseni.
Obiceiuri legate de naștere, în AMET 1965-1967, Cluj, 1969.
491. Cristian Vereș Aspecte ale credințelor populare din zona depresiunii
Gurahonț jud. Arad, în AMET 2000, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2000.
492. Cristian Vereș, Cârciuma și gura satului în mediul rural arădean, în
AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
493. Voo Gabriella, La transposition artistique des contes populaires perr
un narrateur bilingue, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.

XVIII. Conservare, restaurare
494. Viorica Ciomocoș, Restaurarea științifică a icoanelor de patrimoniu,
sprijin în clarificarea identității de concepție,de exprimare plastică
zonală și istorică, în AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
495. Maria Geba, Conservarea preventivă a colecțiilor etnografice, în
AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
496. Emil Căpâlnă, Restaurarea unei „cruci de cimitir” din anul 1831 de
la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, 2002.
497. Dragoș Drăgan Problematica restaurării unei icoane repictate din
colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în AMET 2003,
Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
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498. Drăgan Dragoș, Notă de constatare privind starea de conservare a
picturii din interiorul biserici din Cizer, jud. Sălaj, datată 1773, în
AMET2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
499. Mihaela Gropeanu, Combaterea ciupercii Merulius Lacriman de la
casa Galda de Sus, în AMET 2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca,
2000.
500. Mihaela Gropeanu ,Problematica degradărilor prezente la colecția
de covoare, în AMET2002, Editura ALMA MATER, 2002.
501. Mihaela Gropeanu, Propunere de conservare a monumentelor
etnografice din Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, în AMET 2003,
Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
502. Mihaela Gropeanu, Forme de degradare ale lemnului din structura
monumentelor de arhitectură populară ale Parcului Național
Etnografic „Romulus Vuia”, în AMET 2004, Editura Todesco, ClujNapoca, 2004.
503. Mihaela Gropeanu, Microclimatul în spațiile de expunere, strategie
prioritară în prezervarea valorilor patrimoniale, în AMET 2005,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
504. Dan Fârtăiș, Conservarea-restaurarea elementelor din piatră la
monumentele în aer liber, în AMET 2002, Editura ALMA MATER,
2002.
505. Ioana Lidia Ilea, Programul internațional de conservare restaurare
textile „Raphael”- aplicații practice, în AMET 2000, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
506. Ioana Lidia Ilea, Măsuri de pază și protecție a bunurilor muzeale, în
AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
507. Vasile Ioniță, Tehnici noi de realizare a suportului de lemn, în
vederea transpunerii de pictură tempera, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, 2002.
508. Kos Karoly, Conservarea obiectelor etnografice acum o jumătate de
secol în muzeele din Cluj, în AMET 1957 și 1958, Cluj, 1958.
509. Vaida Katalin - Laura Pop, Restaurarea unui păretar din jud. Alba,
în AMET 2002, Editura ALMA MATER, 2002.
510. Carmen Marian, Considerații generale privind conservarea
preventivă a textilelor etnografice, în AMET 2002, Editura ALMA
MATER, 2002.
511. Elena Marzineac, Scoarță bucovineană din a doua jumătate a
secolului XIX. Conservare-restaurare, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, 2002.
512. Marina Monoran, Valențe comunicaționale în muzeul contemporan,
în AMET 2000, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
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513. Dana Hodor Popon, Considerații asupra conservării și valorificării
expoziționale a pieselor ceramice, în AMET 2005, Editura Argonaut,
Cluj-Napoca, 2005.
514. Paula Pascu, Irifluiența factorului uman în procesul conservării, în
AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
515. Paula Dora Pascu, Conservarea și restaurarea,sector vital pentru
patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în AMET 1998,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1998.
516. Paula Dora Pascu, Posibilitatea utilizării unor plante indigene în
domeniul conservării în domeniul conservării, în AMET 1999,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
517. Paula Dora Pascu, Considerații generale și propuneri privind
conservarea patrimoniului mobil și imobil din Parcul Național
Etnografic ,,R.Vuia" , în AMET 2000, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2000.
518. Paula Dora Pascu, Coloranți vegetali, în AMET 2001, Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2001.
519. Paula Dora Pascu, Depistarea atacurilor biologice, în AMET 2002,
Editura ALMA MATER, 2002.
520. Paula Dora Pascu, Câteva considerații privind conservarea
patrimoniului imobil, în AMET 2003, Editura TODESCO, ClujNapoca, 2003.
521. Paula Dora Pascu, Păstrarea patrimoniului muzeal. Metode și tehnici
utilizate, va AMET2004, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
522. Dorina Părpăluță, Tipuri de degradări întâlnite la restaurarea
pieselor etnografice din piele de oaie, în AMET 2002, Editura ALMA
MATER, 2002.
523. Elena Pîrău, Marta Panait, Cristina Ursescu, Ana Maria Andrei,
Aspecte cu privire la restaurarea hărților, în AMET 2002, Editura
ALMA MATER, 2002.
524. Vasilica-Daniela Pop, Restaurarea și conservarea unei broșe
argintate din secolul XVIII, în AMET 2002, Editura ALMA MATER,
2002.
525. Daniela Pop, Restaurarea unor paftale din colecția Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în AMET 2004, Editura Todesco, ClujNapoca, 2004.
526. Lidia Romașcu, Plante din flora României folosite pentru obținerea
coloranților vegetali și implicațiile ei în aria etnografică, în AMET
2002, Editura ALMA MATER, 2002.
527. Elena Toâașcăfnvestigații fizice la biserica de lemn SfMercurie,
Rădășeni jud. Suceava, în AMET 2002, Editura ALMA MATER,
2002.
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528. Daniela Toader, Criterii de conservare și recomandări privind
etalarea pieselor textile pentru organizarea expoziției de bază, în
AMET2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005.
529. Laura Troșan, Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara de la
începutul sec. al XX, aparținând Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
în AMET 2003, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2003.
530. Laura Troșan ,Restaurarea a două catrințe , în tehnica „ patru ițe ”
din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în AMET 2004,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2004.
531. Laura Troșan,Restaurarea unui ștergar de culme din Zona Călata, în
AMET2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.

XIX. Recenzii
532. Nicolae Bot Traian Herseni, Forme străvechi de cultură populară
românească Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara
Oltului, în AMET 1978, Cluj-Napoca, 1978.
533. Virgil Florea, Dumitru Pop, Crepusculul unor valori și forme ale
vechii noastre civilizații, în AMET 2005, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2005.
534. Virgil Florea, Gh. Pavelescu, Valea Sebeșului. Monografie etnofolclorică Voi. I-III, în AMET 2005, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2005.
535. Virgil Florea Studii și comunicări de etnologie-30 ani de la apariție,
în AMET2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
536. Virgil Florea, N. Edroiu, V. Florea, L.Gyemant, I. Taloș Izvoarele
răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative. Voi. V. Cronici în
versuri, Folclor, în AMET 2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2008.
537. Virgil Florea, Povești românești în versiunea englezească a unui
mare învățat: Dr.M Gaster, în AMET 2008, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2008.
538. Ioan Toșa - Simona Munteanu, Obiceiurile de înmormântare la
românii ardeleni 1817, în AMET 2006, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2006.
539. Totszegi Tekla, Anuarul Asociației Kriza Ianos Nr 14. Volum
omagial dedicat D-nei Judit Szentimrei la a 85 aniversare, în AMET
2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
540. Vajda András, Memoriale în globul bisericii-Keszeg Vilmos, în
AMET2006, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
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MUZEE DIN BOURGES. PROGRAM GENERAL
DE ORGANIZARE ȘI DE ANIMARE
A PATRIMONIULUI ISTORIC ȘI ARTISTIC
Dana BENKARA
Subiectul acestei lucrări mi-a fost inspirat de fericita oportunitate ce mi
s-a oferit în primăvara acestui an, de a participa la un stagiu de practică muzeală
în cadrul rețelei de muzee din orașul Bourges (Franța). Perioada de desfășurare
a programului a cuprins întreaga durată a lunii mai (4-29 mai 2009).
Pe lângă aspectele legate strict de modalitatea de a gestiona problemele
de conservare și de restaurare a obiectelor din patrimoniul cultural francez, a
fost foarte interesant să observ particularitățile de organizare generală a muze
elor, în special interconectarea și funcționarea acestora ca un tot unitar și modul
de valorificare a patrimoniului istoric și artistic prin numeroase expoziții
(implicând atât obiecte din inventarul propriu fiecărui muzeu dar și obiecte
împrumutate de la alte instituții deținătoare de bunuri culturale, de la colecțio
nari sau artiști plastici) și printr-o activitate susținută a departamentului educativ.
Orașul Bourges, situat în zona centrală a Franței, în departamentul
Cher, capitală a provinciei Berry, este un oraș vechi, cu o istorie fascinantă;
numeroase monumente impresionante, renumite pe plan național și mondial,
precum Palatul Jacques Coeur sau Catedrala Saint-Etienne (datând din secolele
XII-XIII, un exemplu superb de gotic francez, inclusă începând din anul 1992
pe lista UNESCO a patrimoniului cultural mondial), străzile sale vechi și casele
cu fațade decorate în tehnica colombajului, îi oferă acestui oraș un aer aparte.
Dar Bourges este și un important centru cultural și artistic, un loc în care
spiritul național francez s-a manifestat îm numeroase domenii ale creației.
Cele patru instituții aparținând municipalității din Bourges, pe care am
avut prilejul nu doar de a le fi vizitat, dar și de a mă fi implicat activ, timp de o
lună, în ceea ce înseamnă „viața muzeală cotidiană”, sunt: Musée du Berry
(Muzeul Berry), Musée des Árts Décoratifs (Muzeul de arte decorative), Musée
Estéve (Muzeul Estéve), Musée des Meilleurs Ouvriers de France (le MOF Muzeul meseriilor din Franța).
Muzeul Berry - cel mai vechi din punct de vedere istoric - este
adăpostit începând din 1862 în clădirea Cujas1, clasată monument istoric, și
1 Clădirea Cujas ce găzduiește Muzeul Berry, își datorează numele juristului Jacques Cujas (1520—
1590), proprietar al acestui loc în 1585. Arhitectul ce a construit acest edificiu în jurul anului 1515
este anonim, la comanda unui comerciant italian pe numele Durând Salvi, instalat la Bourges la
începutul secolului XVI.
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cuprinde colecții arheologice, de istorie medievală și de artă și tradiții populare
din provincia Berry. Succede Muzeului Cherului (Musée du Cher) creat în
1834, îmbogățindu-se treptat cu colecții arheologice grație societăților de
savanți și mecena, ce vor alimenta progresiv muzeul în astfel de colecții de artă.
Acest fapt explică probabil dominanta arheologică și etnografică a muzeului și
care face ca, colecțiile de pictură, de desene și de sculptură să rămână în depozi
te, de unde sunt scoase pentru expoziții temporare sau pentru schimburi în
exteriorul muzeului (*** 1992: 2-3).
Parterul clădirii principale adăpostește colecțiile arheologice; din epoca
proto-istorică sunt prezentate în special bronzuri etrusce foarte apreciate în
epocă și numeroase vestigii galo-romane (vase de bronz, de sticlă, de pământ
ars, picturi murale, mozaicuri). O sală lapidariu regrupează numeroase elemen
te funerare (220 stele), elemente de decor monumental și sculpturi religioase. O
sală amenajată în 1985 prezintă statuile Profeților și ale Bocitorilor (Les
Pleurants - Foto 1) mormântului Ducelui Jean de Berry din Sfânta Capelă din
Bourges, capodopere de artă gotică de secole XIV-XV. în aceași aripă sunt
expuse și tablourile și o selecție de desene ale artistului local Jean Boucher, ce
și-a desfășurat activitatea de creație în Bourges la începutul secolului XVII. La
primul etaj al muzeului este ilustrată viața la țară în secolele XVIII-XIX, prin
intermediul obiectelor domestice (Foto 2), al mobilierului, costumelor (Foto 3),
a utilajelor agricole și artizanale. O sală este consacrată meșterilor olari cei mai
celebri din satul La Borne (Cher) în secolul XIX: familia Talbot (Foto 4). în
sârșit, o sală mică prezintă obiecte funerare egiptene, printre care o mumie cu
sarcofagul său, datând din secolul IV î.e.n., iar alături, la același nivel este
expusă ceramică medievală provenită din săpături recent efectuate în apropierea
catedralei din Bourges.
Muzeul numără în jur de 40000 de opere și obiecte conservate, fără a
număra arhivele, documentele și fotografiile ce însoțesc dosarele acestora, fiind
împărțite pe categorii: arheologie, numismatică, etnologie-artă și tradiții popu
lare (Foto 5), pictură pe lemn și pânză (secolele XV-XX), gravuri și desene
(secolele XVII-XX), sculpturi, jucării.
Muzeul de arte decorative este deschis din 1962 în clădirea construită
de frații Lallemant (L 'Hotel Lallemant). Atestată spre anul 1500, această clădire
deosebită este un exemplu grăitor asupra perioadei primei Renașteri franceze.
Colecțiile muzeului cuprind mobilier stil de secole XVII-XVIII (Foto 6),
faianță-porțelan, obiecte de artă (piese datând din perioada secolelor XII-XX),
un ansamblu de tapiserie veche de secole XV-XVI11, arme (albe și de foc, de
secole XV-XIX), jocuri și jucării, ceasuri, mobilier miniatural, precum și
obiecte de etnologie extra-europeană: instrumente muzicale, arme, obiecte de
uz casnic, etc. (*** 1992: 10). Picturi de secol XV-XVIII (provenind din
Franța, Italia, Olanda) completează aceste colecții.
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Muzeul Estéve (pictură modernă) inaugurat în 1987, este găzduit în
clădirea Echevinilor, edificiu datând din secolele XV-XVII, restaurat și clasat
drept monument istoric începând din anul 1886. Colecțiile muzeului reflectă,
într-un cadru excepțional, parcursul cronologic al operei unui singur artist,
Maurice Estéve (1904—2001), pictor remarcabil, tradițional și novator în același
timp, reprezentant al noii arte franceze din a doua jumătate a secolului XX
(Foto 7). Donațiile făcute în anii 1986 și 1989 de către acest artist, împreună cu
soția sa orașului Bourges spre expunere în muzeu, cuprind 60 de picturi, 67
lucrări pe suport de hârtie, acuarele, desene, colaje și trei tapiserii (*** 1992:
10). Din considerente legate de nevoia unei bune conservări a acestora, creațiile
pe suport papetar sunt schimbate în expunere la fiecare trei luni (Foto 8).
Primul și unicul Muzeu al meseriilor din Franța, creat în 1995, este
instalat în incinta Clădirii Orașului (l'Hőtel de Viile) la sud de catedrala SaintEtienne, într-un edificiu istoric, ce a fost construit în secolul XVII de către
arhitectul Buliét, pentru a servi ca palat arhiepiscopului de Bourges. Creat cu
concursul științific al Direcției muzeelor din Franța, al Direcției regionale de
afaceri culturale din regiunea Centru și cu participarea activă a Asociației
meseriilor, muzeul reflectă menținerea unei tradiții de calitate prin intermediul
a 220 de profesii manuale și artizanale ; face legătura între tradiție și moderni
tate prin prezentarea unor expoziții temporare sau permanente (Foto 9) ce
ilustrează capacitatea creativă a artizanilor din Franța și schimbările tehnologice
pe care le inițiază și la care participă2
3.
Două spații interioare distincte prezintă, pe de-o parte, la parter, colecții
temporare ce pun în scenă în fiecare an o meserie sau o temă diferită (Elogiul
lemnului, Fier și măiestrie, Croitori de modă, Sticla și focul, Artizanii eleganței,
etc.), pe de altă parte, la mezanin, colecții permanente referitoare la identitatea
și la meseriile artizanilor francezi. In anul 2009, în cadrul expoziției temporare
„Pe deasupra acoperișului’’ sunt prezentate giruete și elemente decorative
pentru culmile de acoperiș, însumând atât piese vechi cât și creații contempo
rane și machete.
Toate aceste patru exemple sunt muzee municipale de primă categorie,
însemnând că aparțin de municipalitate în ce privește organizarea, funcționarea
și investițiile și sunt controlate de Direcția Muzeelor din Franța (La Direction
des Musées de France) aparținând Ministerului Culturii, care contribuie cu
subvenții prin intermediul Direcției regionale de afaceri culturale a regiunii
Centrale (DRAC-Direction régionale des ajfaires culturelles du Centre).
Muzeele din Franța, cel mai adesea girate de către colectivități sau asociații,
sunt plasate sub controlul tehnic al statului și pot, grație acestui fapt, să
2 Vezi: http://www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/musee-esteve.php
3 Vezi: http://www.meilleursouvriersdefrance.info/rnusee.php
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beneficieze de un suport științific și de ajutor financiar. în sânul acestei Direcții
regionale de afaceri culturale, consilierul pe probleme muzeale este însărcinat
să urmărească acțiuni de valorificare și de difuzare a patrimoniului (prin expo
ziții și publicații) susținute de o politică de lărgire a publicului, de conservare și
îmbogățire a colecțiilor. De asemenea, un ajutor poate fi acordat pentru studii
prealabile și pentru realizarea de lucrări în cadrul construirii sau amenajării
muzeografice a așezămintelor. Este impresionant faptul că toate muzeele
nominalizate mai sus sunt gratuite pentru public; ele pot totuși să supraviețu
iască (fondul financiar avut la dispoziție nu este nici aici suficient) și să
evolueze grație donatorilor și noilor metode de prezentare a colecțiilor legate de
ideile modeme ale muzeografiei4.
în ce privește personalul, acesta formează o echipă permanentă de 27 de
persoane în prezent, angajați ai municipalității, specialiști care deservesc nu
doar un singur muzeu, ci toate muzeele aparținând rețelei muzeale a orașului
Bourges. Fiecare muzeu este dirijat de un responsabil științific, care se ocupă de
organizarea expozițiilor permanente și temporare, de conservarea patrimoniului
deținut, de activitatea științifică și de cercetare și de contactul cu publicul. Este
așa-numitul conservateur en chef, omologul muzeografului din muzeele
noastre, dar care are un plus de autoritate decizională ce îl situează oarecum pe
poziția de director. Unul dintre acești responsabili este însărcinat în plus cu
administrarea generală a tuturor muzeelor: întocmirea bugetelor anuale,
contabilitate, organizarea și planificarea muncii, contactul cu personalul. Două
persoane cu rol de adjuncți științifici, attachés de conservation, pot să supli
nească atribuțiile conservatorului șef. Alte trei persoane se ocupă de munca de
secretariat (curierat, contabilitate, întocmirea pontajelor pentru angajați, etc.);
pentru partea de documentare, de administrare a dosarelor obiectelor de
patrimoniu, de informatizare a colecțiilor și de bibliotecă sunt desemnate alte
trei persoane. în timp ce 14 angajați sunt responsabili cu supravegherea muze
elor (gardieni și supraveghetori de sală), trei cadre sunt desemnate să se ocupe
de programele de animare pedagogică (vizite comentate, ghidaje pentru copii și
adulți) și de programele educative cu copii.
Din schema de personal lipsesc persoanele desemnate să se ocupe strict
de aplicarea măsurilor de conservare preventivă și curativă a obiectelor de
patrimoniu, conservatorii muzeali în deplinul sens al cuvântului, precum și
restauratorii. Mi s-a explicat, cu tristețe, că în ultimii șase ani, datorită lipsei de
resurse financiare, municipalitatea orașului Bourges a fost obligată să suprime
nu mai puțin de 10 posturi în aceste instituții, astfel încât, personalul rămas este
supraîncărcat cu responsabilități prin preluarea sarcinilor rămase descoperite
prin aceste eliminări de cadre.
4 Vezi: http://www.draccentre.culture.gouv.fr/musées
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Aceste muzee nu sunt prevăzute așadar cu ateliere de conservare sau cu
laboratoare de restaurare. Două dintre sălile Muzeului Berry sunt destinate
depozitării unor materiale necesare conservării preventive și ambalării
obiectelor de patrimoniu (folii de protecție, folii mylar, mănuși de protecție din
bumbac, cutii, cartoane, plicuri din hârtie cu un pH neutru, etc - și este de
remarcat calitatea ridicată a acestor produse!), funcționând și ca săli de tranzit
unde sunt depozitate temporar și pentru scurtă durată obiecte ce urmează a fi
expuse sau ambalate pentru transport. Conservarea curativă are un caracter
oarecum sporadic în lipsa unei persoane desemnate să se ocupe strict de aceste
probleme (sau poate datorită faptului că de multe ori conservarea curativă este
considerată ca fiind o atribuție a restauratorului); există însă preocupări de
conservare preventivă foarte bine aplicate (folosirea de materiale de ambalare și
depozitare neacide, prezența aparatelor de monitorizare a parametrilor de
microclimat și aplicarea unor măsuri de corectare a deficitului de umiditate la
nivelul sălilor de expoziție, buna cunoaștere și respectarea normelor de
conservare).
în lipsa restauratorilor muzeali, în măsura existenței fondurilor bănești,
obiectele de patrimoniu se restaurează în regim privat. Există în acest domeniu
specialiști foarte bine pregătiți; chiar dacă se lucrează cu restauratori agreați,
organizarea unui concurs de dosare, adică a unei licitații de lucrări, este totuși
necesară. Am avut ocazia pe parcursul stagiului, de a participa la ambalarea
unui tablou de mari dimensiuni „Hristos pe Cruce”, atribuit pictorului Philippe
de Champaigne, tablou aparținând Spitalului din Bourges, și la transportarea
acestuia la Versailles, pentru a fi restaurat într-unul din atelierele Centrului de
cercetare și restaurare a muzeelor din Franța (C2RMF - Centre de Recherche et
de Restauration des Musées de France) găzduit într-una din aripile Palatului
Versailles (La Fetite Ecurie du Roi). Nici un obiect de patrimoniu nu este
transportat pentru restaurare înainte de a se fi încheiat asigurarea pentru cazuri
de furt sau deteriorare. Periodic, laboratorul va trimite muzeului rapoarte
detaliate privind evoluția operațiilor de restaurare și se vor fixa întâlniri pentru
discutarea eventualelor probleme apărute pe parcurs.
Printre persoanele care lipsesc de pe lista personalului în aceste muzee
se înscriu și gestionarii de depozite; în acest caz lipsa unei evidențe corecte
privind circulația bunurilor de patrimoniu este explicabilă. în ce privește
depozitele, fiecare muzeu in parte are propriile spații de depozitare, în funcție
de specialitatea sa. O singură excepție există în cazul picturilor, desenelor și
gravurilor cuprinse în patrimoniul Muzeului de arte decorative, care, din lipsa
spațiului, sunt stocate în depozitul Muzeului Berry; de aici sunt accesate ori de
câte ori este nevoie pentru a fi etalate. Cel mai cuprinzător depozit este cel din
cadrul Muzeului Berry, organizat pe trei nivele, în aceeași aripă a clădirii; un
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obiecte arheologice de mici dimensiuni (Foto 10-13). In acest din urmă depozit
am avut ocazia de a participa la inventarierea gravurilor și la organizarea și
protejarea acestora prin plasarea întâi în plicuri de hârtie cu pH neutru, apoi în
cutii de carton neacid, pe categorii dimensionale (Foto 14).
Accesul la aceste depozite se face atât pe scări cu structură metalică, cât
și cu liftul, pentru cazurile când se manipulează obiecte cu volum și greutate
mare. Un depozit mult mai mic este organizat pentru stocarea picturilor, dese
nelor și câtorva gravuri ale artistului Maurice Estéve, în muzeul ce-i poartă
numele (Foto 15).
Foarte generos, nu ca spațiu, ci ca varietate de obiecte cuprinse, este
depozitul Muzeului de arte decorative; aici am avut bucuria de a descoperi
frumoase piese ceramice de origine locală, cu ocazia fotografierii și documen
tării în vederea organizării unei viitoare expoziții de faianță franțuzească (Foto
16-17).
Municipalitatea a mai pus la dispoziția muzeelor un spațiu de depozi
tare, într-o locație exterioară acestora, pentru piesele de foarte mari dimensiuni
și pentru pietrele arheologice.
Referitor la expozițiile permanente, acestea sunt corect concepute și
etalate. Pe lângă frumusețea și valoarea obiectelor expuse, m-au impresionat
două lucruri: faptul că accesul publicului este gratuit spre vizitare și lipsa
personalului de supraveghere în sălile de expoziție. Datorită unui sistem de
supraveghere video bine pus la punct, controlul și paza obiectelor se face
discret, pe monitor. Pliante de expoziție și materiale informative gratuite sunt
puse la dispoziția publicului.
Pe lângă expozițiile permanente, fiecare muzeu deține cel puțin o sală
pentru expoziții temporare; patrimoniul deținut de muzee este foarte bine
valorificat prin dese evenimente de acest gen. Organizarea unei expoziții nu
este un lucru ușor din punct de vedere tehnic; conservatorul ce deține conceptul
științific nu are la dispoziție decât un tehnician pentru montarea obiectelor. El
este cel care se ocupă de toate etapele pregătirii expoziției, începând de la
achiziționarea materialelor, până la montarea exponatelor. Am experimentat
acest fapt cu ocazia panotării unei expoziții temporare de carte în cadrul
Muzeului Berry, ..Bourges ă la Renaissancé' (Foto 18).
Conservatorul este acela care conduce ghidajele; acestea sunt gratuite
iar fiecare conservator efectuează cel puțin o astfel de vizită comentată (visite
commentée) pe săptămână, în zile și date prestabilite. Publicul din Bourges este
iubitor de cultură, iar conservatorii pe care am avut șansa să-i urmăresc în
timpul unor astfel de ghidaje, au dat dovadă de mult zel și dragoste față de
fiecare obiect în parte și colț de expoziție binecunoscute lor, reușind să
transmită privitorilor nu doar o mare sumă de informații prețioase ci și un
impuls de bucurie pentru faptul de a te afla acolo, în prezența lor.
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In afară de expoziții, publicul interesat mai are la dispoziție pentru
vizionarea obiectelor de patrimoniu cultural un catalog național al muzeelor din
Franța, consultabil pe internet, așa numita bază de date Joconde5.
Un alt aspect demn de a fi menționat, legat de modul de a face cunoscut
patrimoniul cultural francez și de a educa gustul estetic în rândul publicului
tânăr, se referă la intensa activitate a Serviciului Educativ din cadrul rețelei
muzeale din Bourges. Acest Serviciu Educativ, creat în premieră în Franța,
există la Bourges din 1968, și primește în fiecare an 10000 de copii și adoles
cenți ce au bucuria de a se deschide spre artă, participând la animațiile pe care
le organizează. Această structură are ca obiectiv, în funcție de sensibilitatea
fiecăruia în parte, de a trezi interesul, de a suscita curiozitatea, de a face
publicul tânăr mai receptiv la aventura creației artistice, prin activități pedago
gice variate, ludice și inventive, aflate în legătură strânsă cu programele școlare.
Departamentul educativ, cuprins astăzi într-un serviciu de public mai
larg, propune de asemenea ateliere în afara programului școlar și vizite pentru
toate categoriile de public. Sunt primiți copii din clasele numite „integrate” și
cei care frecventează centre specializate. Colecțiile Muzeului Estéve, prezentate
pe trei nivele, sunt accesibile, prin intermediul ascensorului și al planurilor
înclinate, și persoanelor cu mobilitate redusă. începând din 2003, o transcriere a
etapelor de creație a unuia din tablourile artistului Maurice Estéve („ Crouleplate ”)
a fost realizată în tehnica basoreliefului, cu destinația de a fi atinse și pipăite de
către publicul cu deficiențe de vedere. Pe de altă parte, un joc de puzzle compus
din materiale cu texturi diferite, permite copiilor cu deficiențe de vedere să
reconstituie și să descopere un alt tablou al aceluiași pictor, „ Țărancă adormită
cu perdele verzi” (Prudhomme-Estéve, 2008; 159-163).
Prezentarea operelor permite copiilor să descopere, sub o formă ludică,
colecțiile muzeului urmărind un parcurs adaptat vârstei lor, sensibilizându-i
spre culoare, formă și lumină. Printre activitățile gratuite, câteva exemple sunt:
Privire asupra sculpturilor, un joc de observare a sculpturilor de secol XV
pentru copii cu vârste peste 6 ani, Joc de cuburi, pentru copii peste 7 ani, ce
permite reconstituirea unor opere picturale ale artistului Estéve, Joc voyage,
Micul lexic al lui Gargandin , un atelier pentru copii între 5 și 10 ani, servind la
familiarizarea copiilor cu vocabularul plastic, Vizita activă (Foto 19) sau de
explorare (Foto 20) precum și o serie de ateliere de creație6(Foto 21).
Am încercat să sintetizez, în rândurile de mai sus, cele mai importante
idei ce m-au impresionat în urma experienței practice pe care am avut-o în
cadrul rețelei muzeale din Bourges. Faptul cel mai marcabil al acestei
experiențe rămâne funcționarea celor patru muzee nominalizate ca un tot unitar;
5 Vezi: http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
6 Vezi: http://www.ville-bourges.fr/culture-loisirs/esteve-scolaires.php
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deși sunt patru instituții diferite, fiecare muzeu având istoria și specificul său,
ele își desfășoară activitatea sub conducerea unui singur director. Personalul de
specialitate este comun, există un singur responsabil - comun - cu publicul,
precum și o adresă comună de corespondență. Responsabilii de expoziții și
departamentul educativ fructifică și pun în valoare, cu multă dăruire, bogatul și
valorosul patrimoniu național, îndeplinind astfel una din funcțiile importante
ale muzeului, acela de educare a publicului prin expunerea și prezentarea
valorilor culturale deținute în patrimoniu.
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Musées de Bourges - Programúié générale de'organisation et de'animation
du patrimoine historique et artistique
Resumé

Vilié d'art et d'histoire, Bourges est fiére de ses monuments comme le
palais Jacques Coeur ou la cathédrale Saint-Etienne - classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO - de ses rues anciennes et de ses maisons a colombages.
L'Hőtel Cujas, monument historique classé, abrite depuis 1892 le
Musée du Berry'. Le rez-de-chaussée du bâtiment principal abrite les collections
archéologiques. De l'époque protohistorique sont en particulier présentés des
bronzes étrusques; de l’antiquité des nombreux vestiges gallo-romains :
vaisselle de bronzé, de vérré, de térré cuite, peintures murales, mosaíques...Une
salle lapidaire regroupe un grand nombre d'éléments funéraires, des restes du
décor monumental de Bourges gallo-romain ainsi que des sculptures
religieuses. Les sculptures provenant de la Sainte-Chapelle de Bourges, les
pleurants du tombeau de Jean de Berry, ainsi que des vitraux et des objets
précieux, sont mis en valeur dans une autre aile du musée. Les tableaux de Jean
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Boucher, peintre actif á Bourges durant le premier tiers du XVIIe siecle, ainsi
qu'une sélection de ses dessins sont aussi visibles dans la mérne aile. Au
premier étage, la vie quotidienne dans Ies campagnes berrichonnes au siecle
demier revit á travers des objets domestiques, du mobilier, des costumes, de
l'outillage agricole et artisanal. Une salle est consacrée aux oeuvres des potiers
Ies plus célébres du viliágé de La Borne. Une petite salle présente des objets
funéraires égyptiens dönt une momie avec son sarcophage daté du IVe siecle
avant J.C.
L'Hötel Lallemant a été aménagé á partir de 1951 en Musée des Árts
Décoratifs. Les collections comportent du mobilier, principalement franțais,
des meubles en marqueterie ou en laque de Chine, un ensemble de tapisseries
du XVIe et XVIIe siécles, ainsi que des objets d'art: faíences, émaux, ivoires,
verrerie, horlogerie, mobilier miniatűré, meubles de maítrise, et une collection
de jouets de la Béllé Epoque. Des peintures des XVe-XVIIIe siécles (France,
Italie, Pays-Bas) complétent ces collections.
L'Hötel des Echevins est un cadre exceptionnel pour présenter l'oeuvre
de Maurice Estéve (1904-2001), peintre remarquable de la seconde partié du
XXe siécle. Cet édifice des XVe et XVIIe siécles, classé monument historique
dés 1886, abrite la donation de Monique et Maurice Estéve. Etabli sur trois
étages, ce musée offre un parcours chronologique de l'oeuvre peinte de ce
créateur frangais.
Créé en 1995, le Musée Meilleurs Ouvriers de France est installé dans
l'enceinte de l'Hőtel de Viile, dans un bátiment historique qui fiit construit au
XVIIe siécle pár l'architecte Buliét pour servir de palais â l'archevéque de
Bourges. Crée avec le concours scientifique de la Direction des Musée de
France, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Centre et avec la
participation active des Meilleurs Ouvriers de France, le Musée național est le
reflet du maintien d'une tradition de qualité au travers des 220 professions
manuelles et artisanales. II fait le lien entre tradition et modemité en présentant
des expositions permanentes ou temporaires qui illustrent la capacité créative
des Meilleurs Ouvriers de France et les mutations technologiques qu'ils initient
et auxquelles ils participent.
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Foto 1. Les Pleurants, Bocitorii de la
mormântul ducelui Jean de Berry
din Saint Chapelle de Bourges

Foto 2. Muzeul Berry- Vitrină cu
obiecte de uz domestic

Foto 3. Muzeul Berry - Vitrină cu piese Foto 4. Muzeul Berry - Vitrină cu
textile pentru acoperitul capului ceramică de secol XIX din regiunea Cher

Foto 5. Muzeul Berry - Sală
din expoziția permanentă

Foto 6. Muzeul de arte decorative Expoziție permanentă
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Foto 7. Musée Estéve
Expoziție permanentă

Foto 8. Musée Estéve - Vitrină pentru
expunerea operelor pe suport de hârtie

Foto 9. Musée des meilleurs ouvriers
de France - Expoziție permanentă

Foto 10. Muzeul Berry - Depozitul de
pictură și gravuri

Foto 11. Muzeul Berry - Modalitate de
depozitare a gravurilor

Foto 12. Muzeul Berry - Modul de
depozitare a obiectelor arheologice
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Foto 13. Muzeul Berry - Sertare pentru Foto 14. Muzeul Berry - Modalitate de
depozitarea obiectelor de mici dimensiuni
protejare a gravurilor

Foto 15. Muzeul Estéve
Depozitul de pictură

Foto 17. Muzeul de arte decorative
Raft de lemn pentru depozitarea
obiectelor de mici dimensiuni

Foto 16. Muzeul de arte decorative
Modul de depozitare a pieselor ceramice

Foto 18. Muzeul Berry - Expoziția
temporară Bourges â la Renaissance
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Foto 19. Muzeul Estéve
- vizită activă -

Foto 20. Departamentul educativ,
vizită de explorare în Muzeul Estéve

Foto 21. Atelier de creație
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CONSERVAREA PROFILACTICĂ A TAVANULUI PICTAT
DIN PRONAOSUL BISERICII DIN CIZER
Maria JURAVLE - Mioara SÎNTIUAN

Biserica de lemn din Cizer are o valoare istorică deosebită, fiind opera
unei echipe de meșteri conduși de Vasile Nicula Ursu, cel care, sub numele de
Horea, a intrat în conștiința națională ca martir al răscoalei țărănești din 1874.
Inscripțiile de pe portalul de la intrare datează construirea bisericii în
anul 1773.
Atribuirea ridicării bisericii lui Horea este susținută și de o inscripție
incizată pe o grindă a bolții scrisă în limba română cu caractere chirilice: „lucrat
Ursu H(orea)”. între 1773-1800 întreg interiorul a fost pictat.
în anul 1955 biserica a fost declarată monument istoric,iar în anul 1968 a
fost mutată în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca la inițiativa
directorului Muzeului Etnografic, Valeriu Butură, care a publicat, în același an,
primul studiu dedicat acesteia, studiu care rămâne de referință până astăzi.
Din punct de vedere stilistic, pictura s-a executat într-o manieră naivă,
specifică pictorilor de biserici din secolul al XVIII-lea.
Se remarcă bolta semicilindrică, iconostasul și pereții pictați într-o
paletă coloristică variată, cu multe scene bine păstrate.
în interior se pot observa două etape de execuție a picturii: pictura mai
veche, în care dominanta cromatică o reprezintă galbenul auriu, în pronaos și
registrul inferior al naosului.
în această primă etapă a fost pictată pe peretele iconostasului icoana
Sfanțului Nicolae care și poartă o dedicație în chirilice: „Ac[ea]ste au plătit
Palaga Balos și s[in] (fiul) Dimitrie și s[in] Gheorghie, tilid (copiii) [din] sat.”
în cea de-a doua etapă a picturii predomină culorile gri și albastru.
Scenele pictate în această etapă se găsesc în registrele superioare ale pereților
naosului și altarului.

Pronaosul.

Tehnicile de preparare precare, bazate pe empirism, nu erau de natură
să confere picturii durabilitate și rezistență asupra factorilor de mediu.
Tehnica de realizare a picturii este cea tradițională: tempera cu emulsie
de ou pe suport grunduit.
Stratul pictural, deși păstrat pe suprafețe mari, se află în diferite faze de
degradare. în unele zone acesta este foarte fragilizat, datorită pierderii
proprietăților liantului de preparație (clei animal).
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Grosimea stratului pictural este inegală, prezintă numeroase cracluri,
desprinderi în acoperiș, desprinderi oarbe, ușor detectabile la pipăit și exfolieri.
în partea superioară, pictura s-a degradat de la sărurile rezultate din
infiltrarea apei de ploaie prin acoperiș.
Peretele de nord-vest. Registrul superior al compoziției este alcătuit
din patru personaje orientate spre dreapta, iar cel inferior prezintă o friză
decorativă.
Pe acest perete sunt vizibile degradări ale stratului pictural rezultate din
scurgerile de apă, cele mai evidente fiind în partea superioară a peretelui și se
prezintă sub forma unor numeroase desprinderi, ridicări în două ape, exfolieri,
pierderi și desprinderi oarbe.
Se păstrează pânzele de legătură dintre grinzi însă stratul pictural s-a
pierdut aproape în totalitate.
Pe întreaga suprafață a peretelui există depuneri de murdărie aderentă,
fum și praf.
Peretele dinspre vest. Compoziția este împărțită în două registre
delimitate de o fâșie roșie. în partea inferioară de păstrează motive geometrice.
întreg peretele prezintă degradări masive ale stratului pictural datorate
depunerilor de săruri provenite din infiltrațiile cu apă de ploaie.
Peretele de sud-vest. Acest perete este acoperit cu un fond ocru iar în
zona mediană dreaptă se evidențiază scena „Moartea cu coasa”.
Pierderile masive de strat pictural se datorează sărurilor de apă, iar ceea
ce a mai rămas prezintă aceleași degradări ca și la pereții alăturați.
Peretele nordic. Pânza lipsește în partea superioară, iar în rest există
numeroase pierderi ale stratului pictural și degradări galopante ale celui
existent.
Peretele estic are calea de acces spre naos și două ferestre laterale.
Registrul superior conține un ornament floral care decorează și stâlpii ce
încadrează intrarea în naos. Ornamentul vegetal de pe stâlpi este cioplit în lemn,
lemn care este deteriorat de numeroasele cuie metalice bătute în el.
Pânzele de îmbinare lipsesc pe suprafețe mari iar cele rămase sunt
bătute în scoabe metalice.
în partea inferioară stratul pictural este îngrășat excesiv prin atingerea
de hainele credincioșilor. Scena „Toți sfinții” prezintă desprinderi ale peliculei
de culoare, desprinderi oarbe și ridicări "‘în acoperiș”. în unele locuri se poate
constata și desprinderi ale grundului.
Tavanul este pictat cu ornamente vegetale și geometrice, fiind compus
din patru grinzi care se întrepătrund.
Stratul pictural este friabil pe toată suprafața. Există zone în care acesta
s-a pierdut.
Datorită faptului că o fâșie de pânză de pe tavan s-a desprins, aici s-au
întreprins lucrări de consolidare ale acesteia.
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Astfel, s-a desprăfuit prin aspirare, s-a degresat locul (bârna) cu soluție
pe bază de alcool etilic. Pânza s-a umezit ușor. S-a aplicat prin pensulare soluție
de clei și preventol. Suprafața de pânză, protejată cu foiță melinex a fost presată
cu un fier de călcat încălzit. Fâșia de pânză a fost fixată de o proptea.

Naosul
Pe peretele nordic, alcătuit din patru bârne de grosimi diferite,
predominanta cromatică este ocrul.
Motivul floral ce decorează registrul superior este aproape intact,
încadrat într-o fâșie de culoare roșie.
Stratul pictural prezintă degradări spre vest, cu pierderi parțiale ale
stratului de preparație.
Pânzele de legătură dintre grinzi au pierderi parțiale ale stratului
pictural.
Peretele vestic are aceleași elemente compoziționale ca și peretele
nordic. Este peretele care comunică cu pronaosul.
în zona de îmbinare a grinzilor se observă pierderi parțiale de pânză și
intervenții neprofesioniste cu materiale incompatibile (obturarea spațiilor dintre
grinzi cu chit pe bază de ulei, la arcadele de la intrarea în naos).
Pe peretele sudic sunt două ferestre.
Din punct de vedere compozițional stratul pictural este format din
ornamente florale, pe fond ocru.
Stratul pictural prezintă numeroase exfolieri, sfâșieri ale pânzei de
îmbinare a grinzilor, desprinderi până la suport ale stratului de culoare.
Naosul comunică cu altarul prin cele două uși diaconești și una centrală,
împărătească.
Catapeteasma este formată din 12 icoane cu scene din viața lui Iisus
Hristos și a Fecioarei Maria.
Deasupra icoanei “Iisus Pantocrator” sunt reprezentați cei doisprezece
apostoli și tâlharii crucificați.
în general, stratul pictural prezintă aceleași degradări ca în restul
bisericii. Este prezentă o cantitate mai mare de murdărie aderentă pe toată
suprafața picturii, mai ales în partea superioară a iconostasului.
Icoanele sunt acoperite de un strat gros de murdărie aderentă și prezintă
urme de rășină brunizată scursă.
Cele mai grave deteriorări ale stratului pictural sunt pe peretele dinspre
vest. Pierderile de strat pictural până la suportul lemnos sunt prezente pe
suprafețe vaste. Desprinderile de strat pictural „în acoperiș” și desprinderile
oarbe sunt numeroase, răspândite pe toată suprafața.
Pânzele de legătură dintre grinzi s-au pierdut aproape în totalitate iar
cele rămase sunt foarte degradate. Urme de săruri provenite de la apa din ploaie
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sunt și aici prezente. Urme păstrate de strat pictural îl reprezintă pe Proorocul
Ilie.
Bolta naosului este împărțită în patru registre delimitate de ornamente
geometrice sub forma unei benzi longitudinale.
Lipsa aproape în totalitate a pânzelor de îmbinare, desprinderile de strat
pictural, depuneri de săruri pe suprafețe mari denotă degradarea picturii. Sunt
vizibile intervenții ulterioare neprofesioniste prin adăugarea de lemn nou, cu rol
de obturare a spațiilor dintre scânduri.
Altarul. Stratul pictural se păstrează aproape în totalitate. Există urme
de săruri, desprinderi în două ape, desprinderi oarbe.
Pânza de legătură dintre grinzi este puternic deteriorată, pe alocuri are
numeroase pierderi de strat pictural, este prinsă de suport cu cuie metalice.
Se pot observa urme de cuie, arsuri de la flacăra lumânărilor, care au
degradat stratul pictural până la lemn. Pelicula de culoare este acoperită de
murdărie aderentă.
Cea mai bine conservată este scena ce-i reprezintă pe cei doi îngeri pe
nori, reprezentați pe un fond înstelat.
Peretele dinspre nord-est conține două registre compoziționale, cel
inferior având două personaje îmbrăcate în odăjdii, personajele sunt separate de
coloane ornamentale. Degradările acestui perete sunt multiple, începând de la
exfolieri ale peliculei de culoare, desprinderi în două ape ale stratului pictural,
pierderi de strat pictural până la suport. Intraga suprafață este acoperită de un
strat de murdărie aderentă.
Registrul compozițional în care sunt reprezentați îngerii pe fond înstelat
prezintă degradări multiple la nivelul stratului pictural prin exfolieri,
desprinderi până la grund și chiar și desprinderi până la suportul din lemn.
Pânzele desprinse au degradări multiple și au suportat desprinderi
masive de strat pictural.
întreaga scenă este acoperită de funingine densă de la lumânări.
Peretele dinspre est are aceeași structură compozițională și aceleași
categorii de degradări ca și cel de nord-est. în plus se observă intervenții
nepotrivite cu chit de geam, pe bază de ulei, ce avea probabil rol de obturare.
Stratul pictural de pe peretele de sud-vest suferă aceleași degradări ca
și picturile de pe ceilalți pereți.
La îmbinarea cu peretele de sud se poate observa o degradare masivă
datorată scurgerilor de apă.
Peretele sudic și vestic prezintă un strat pictural de culoare gri deschis
și are aceleași degradări.
Pe bolta altarului, „Sfânta Treime” este înscrisă într-un arc, iar în
exterior sunt patru serafimi și doi îngeri.
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Pânzele de îmbinare prezintă pierderi de strat pictural, sfâșieri,
desprinderi. întreaga boltă prezintă urme de funingine.

Prophylactic Preservation of the Painted Ceiling
Of the Cizer’s Church Narthex
Abstract

The wooden church írom Cizer has an undeniable historical value, the
building being built in 1773 by the tradițional craftsman Vasile Nicula Ursu,
known in Románián history as Horea, martyr of the peasants uprising from
1784.
The church was moved in 1968 in „Romulus Vuia” Ethnographic
Museurn from Cluj-Napoca.
The painted ceiling of the narthex is in an advanced state of degradation
due to the environment factors and the craftsmen’s lack of technique.
For preservation, we suggest the prophylactic consolidation of the
mural paintings.
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RESTAURAREA UNEI CĂMĂȘI BĂRBĂTEȘTI
DIN PATRIMONIUL MUZEULUI ETNOGRAFIC
AL TRANSILVANIEI
Laura TROȘAN

Cămașa (nr. inventar 9643) a fost achiziționată în anul 1954 la un preț
de 125 lei și provine din zona Bucium, Munții apuseni, sat Izlița. Dimensiunile
cămășii (L = 66cm., 1 = 63cm., mânecă L = 47cm., 1 = 25cm.) Piesa face parte
din categoria cămășilor scurte, cu gura în față închise cu șnur, având un croi de
tip poncio, cu mânecile prinse de la umăr. Gulerul este format dintr-o bentiță
brodată, broderia este în tehnica peste fire, iar ca și motive întâlnim motivele
geometrice. Pe marginea deschizăturii de la gura cămășii întâlnim utilizate
motivele florale, realizate cu un fir din lână, iar ca și tehnică utilizată este tip
lănțișor, aceste motive sunt încheiate cu cheițe.
La o analiză mai atentă asupra piesei s-au putut observa următoarele:
uzură funcțională, depuneri de praf, pierderi al urzelii și ale bătelii (în zona
spatelui și a mânecilor), intervenții anterioare de restaurare și îmbătrânirea
fibrelor.
Curățirea mecanică a piesei s-a realizat cu ajutorul unor perii moi,
operațiune care s-a desfășurat în direcția firelor de băteală. Această etapă a
intervenției a necesitat maximă atenție și s-a ținut cont de gradul mare de
îmbătrânire și fragilizarea fibrelor.
în cadrul etapei de curățare umedă a piesei, testarea colorantului negru
(prezent în firul de brodat al cămășii) a fost necesară și s-a realizat cu ajutorul
unor comprese umede cu soluția de spălare și presare pe hârtia pe de filtru.
Verificarea colorantului cu care a fost vopsit firul textil utilizat la brodarca
cămășii este foarte importantă pentru momentul în care piesa este imersată total
în soluție de spălare. Colorantul negru utilizat în acest caz la vopsirea firului de
lână s-a dovedit a fi unul bine fixat în fibra de bumbac. Piesa a fost imersată
total în soluții de curățare: detergent biodegradabil (Dermatin), în concentrație
de 3% și apă, timp de 15 - 20 minute, la o temperatură de 15-18 C. S-a efectuat
o periere ușoară cu ajutorul unor perii moi, în direcția firelor de urzeală.
Limpezirea piesei s-a efectuat în apă curentă, 5-6 băi, iar apoi piesa a fost
așezată pe o plasă pentru uscare. A fost controlată forma piesei când a fost
așezată pe plasa de uscare, surplusul de apă a fost înlăturat cu ajutorul
compreselor din pânză de tifon.
Inițial în restaurarea acestei piese am dorit reconstituirea zonelor lipsă,
dar ținând cont de fragilitatea cămășii am optat pentru dublarea ei.
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Operațiunea de dublare s-a efectuat pe dosul piesei, tipul de prindere va
fi în zig-zag, iar pentru zonele lipsă din piesa originală, s-a folosit pasul tip
cărămidă. Pasul cărămidă constă în prinderea pe dosul piesei a unor fire
„invizibile” (pe față), dispuse la 1 cm. distanță între ele. Aceste fire prind cele 2
materiale (cămașa și pânza de dublat), cu ajutorul altor fire din bumbac, dispuse
perpendicular pe primele la o distanță de 1,5 cm.
în dublarea cămășii s-au folosit un material pentru dublare din bumbac,
mai subțire, introdus inițial în apă fierbinte.
Toate etapele restaurării au fost fotografiate și menționate în dosarul de
restaurare.

The Restauration of a Man Skirt in the Patrimony of the Ethnographical
Museum of Transylvania
Abstract
The article presents the main stages of the restauration process of a man
shirt belonging to the patrimony of the Ethnographical Museum of
Transylvania.
The doubling of the shirt was made on the reverse of the piece, the type
of the sewing would be in zigzag and for the missed areas of the original piece
there was used the technique named brick step. The brick step consists in
sewing of some „invisible” threads on the reverse of the piece, placed at 1 cm
one from another. These threads clamp the two materials (the skirt and the linen
to be doubled), being helped by some other cotton threads placed perpendicular
on the first ones at a distance of 1.5 cm.
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Imagini din timpul restaurării
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Iordan Datcu: Tradiții din Maramureș, Editura „Grai și Suflet - Cultura
Națională”, București, 2009,228 pag.
Augustin MOCANU

De o varietate și o bogăție rar întâlnite, întinsă în timp, depășind de
acum patruzeci de ani, activitatea de cercetare a creației populare românești,
desfășurată cu o tenacitate, o hărnicie și o competență de invidiat, de către
Iordan Datcu, impresionează puternic.
După cum însuși spune, de Maramureș s-a preocupat vreme îndelungată:
„Timp de patru decenii, am cercetat creația populară maramureșeană...” (p.5).
Cartea în discuție adună, între copertele ei, materiale scrise și publicate
din 1967 până astăzi. Ea se deschide cu Argument în care autorul enumeră și
exemplifică cele câteva direcții spre care și-a orientat cercetările: folcloriști care
au realizat culegeri și le-au publicat în cărți (Ion Bârlea, Alexandru Țiplea);
descoperirea și publicarea de manuscrise (al lui Petru Bilțiu - Dăncuș și al
Elenei Vlad); readucerea în atenția cercetării a unor colecții de mică întindere,
dar valoroase, uitate în presa vremii (a lui Alexandru Țiplea, 1907, a lui Vasile
Goja și una nesemnată); publicarea câtorva documente însemnate pentru
folcloristica maramureșeană (Autobiografia lui Ion Bârlea, scrisori de la, către
și despre Ion Bârlea); în Dicționarul etnologilor români, ediția a IlI-a, a inclus
40 de articole despre folcloriști și periodice din Maramureș.
Urmând criteriul conținutului și al modalității de studiu alese, autorul a
organizat corpul cărții în două părți distincte, fiecare cu importanța și specificul ei.
L Colecții
Această parte este compusă din cinci materiale independente și se
întinde pe 141 de pagini, din totalul de 228. Autorul descoperă, cercetează,
publică sau reproduce un număr de șase colecții de folclor din Maramureș,
aproape numai poezii, din care: două au fost găsite ca manuscrise, trei
constituie mici colecții descoperite în presa vremii când au fost culese și una
este o culegere personală realizată de Iordan Datcu la Berbești, în 1967,
mergând pe urmele folcloristului Ion Bârlea. în patru din cele șase cazuri,
înaintea redării textelor, autorul prezintă informațiile de care dispune despre
texte, despre informatori, despre mediul folcloric, despre culegător și tehnicile
de lucru utilizate la înregistrare, face observații adecvate asupra autenticității,
valorii și importanței creațiilor respective, demonstrând în ce măsură ele sunt
reprezentative pentru întreaga Țară a Maramureșului și cum se pot rclaționa cu
zonele vecine, inclusiv cu creația românilor aflați în dreapta Tisei.
Lucrarea, inedită până în 1970, a lui Petru Bilțiu-Dăncuș, Colecțiune de
hori, strigături, glume și basme culese din popor, cu scopul de a compune o
icoană vie a modului de viețuire și cugetare a săteanului român, conține 138 de
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piese culese după 1890 din Vișeul de Jos și Ieud, doar câteva din Călinești, este
„... una din cele mai autentice colecții de folclor maramureșean” (I. Datcu,
Dicționarul etnologilor români, ed. III, p.108). „P. Bilțiu este unul dintre acei
învățători... care s-au angajat cu seriozitate în mișcarea folcloristică a
Maramureșului.” (p.9) „Cei care l-au cunoscut au apreciat la P. Bilțiu patriotis
mul ardent, dragostea de limbă și neam, slujirea cu mare răspundere a țărănimii
maramureșene.” (p.8).
Colecția Poezii poporane culese de Vasile Goja, învățător la Desești,
publicată în Poporul. Foaie economică, Budapesta, an X, 1903, și an XI, 1904,
conține 88 de texte. Aceasta „îți dă ... un sentiment deplin al folclorului
autentic” (p.72) Ea este „alcătuită în întregime din texte lirice... de o admirabilă
varietate: de dor, erotice, de urât, de amar, de înstrăinare, de natură, de ostășie,
strigături satirice; ... deopotrivă admirabilă este unitatea colecției, toate piesele
culegerii provenind... din aceeași localitate, Desești, de pe valea Maréi”, (p. 72)
Manuscrisul Poezii poporale culesă /sic/ de Elena Vlad de Săliște, datat
„Botiza 30 maiu 1908” a fost păstrat de Iordan Datcu patru decenii și publicat
în Calendarul Maramureșului, an III, nr. 5-6, ianuarie-iunie 2007, p.327-351.
El a avut inițial 279 de texte, dar din cauza pierderii unor pagini se mai
păstrează numai 211 piese. In legătură cu această prețioasă culegere, autorul dă
informații detaliate despre culegătoare care, în 1909, se căsătorește cu preotul
folclorist Ion Bârlea, despre momentul actului culegerii, despre posibila relație
cu marea colecție a lui Ion Bârlea etc. La sfârșitul prezentării făcute, Iordan
Datcu formulează o concluzie sintetizatoare, scriind: „Colecția Elena Vlad,
înfăptuită în anii în care Al. Țiplea (1906) și Tit Bud (1908) își pregăteau
colecțiile lor, este o micromonografie a liricii populare dintr-o localitate
maramureșeană, așa cum se înfățișa ea la începutul secolului XX.... esențial este
că ... autoarea s-a restrâns doar la notarea de lirică diversă, că a notat doar
cântece de indiscutabilă autenticitate și că a precizat numele informatorilor săi.
Colecția sa este o remarcabilă contribuție la cunoașterea cântecului popular
dintr-o singură localitate.” (p.91)
In La Berbești, în 1967, Iordan Datcu realizează o investigație specială,
asemenea celei făcute, în 1959, de către Ion Mușlea la Roșia de Secaș, când
pregătea scoaterea ediției critice a colecției întocmite de Nicolae Pauleti în
1838. Scopul acțiunii este dezvăluit în primele rânduri ale lucrării: „Pentru a
verifica gradul în care se mai păstrează cântecele culese de Ion Bârlea în urmă
cu peste 50 de ani, am socotit necesar a face unele cercetări în comuna Berbești,
lângă Sighet, din care folcloristul a cules mai mult de jumătate din piesele
colecției sale... In ceea ce privește... frecvența actuală a cântecelor din colecție,
am constatat că majoritatea pieselor culese (balade, colinde, hore, țâpuritun,
versuri la mort) au o circulație largă.” (p. 129)
Pe marginea a două mici colecții descoperite în presă, autorul nu face
comentarii, ci numai le reproduce (vezi p. 85-88 și 125-128).
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II. Studii, articole, documente, recenzii
Partea a doua a cărții se întinde pe 78 de pagini, din care: 59 au fost
rezervate celor șapte materiale referitoare la viața și activitatea de folclorist ale
lui Ion Bârlea (1883-1969), personalitate care stă în centrul atenției autorului;
12 pagini conțin un studiu consistent despre Alexandru Țiplea (1885-1938) și
celelalte 7 se împart între alte trei aspecte ale cercetării creației populare din
Maramureș.
Articolele, studiile și documentele privitoare la Ion Bârlea, prezente în
această carte, ne ajută a ne forma o imagine clară, concretă și complexă despre
omul și opera acestui inimos luptător pe tărâm social și național, preot și
excelent cercetător al istoriei și creației populare orale din Maramureș. Ținând
seama de specificul recenziei, nu ne-am propus o prezentare detaliată a fiecărui
material, ci, în sprijinul celor afirmate mai sus, dăm câteva extrase scurte, dar
edificatoare, grupate pe teme formulate de noi.
1. Valuri ale vieții personale, familiale, sociale, naționale:
a. „Maramureșul îi... recunoaște... lui Ion Bârlea... devotamentul
constant cu care în ani grei a luptat pentru întărirea sentimentului național al
țăranilor maramureșeni, pentru ridicarea lor culturală. Pentru ei a înființat la
leud o bibliotecă, a condus la Sighet o gazetă de propagandă națională, a fost
neobosit conferențiar, a scormonit arhive pentru a descoperi documente
prețioase.” (p. 165)
b. In refugiu, 1940
„îndată am luat măsuri pentru a ne face bagajele de plecare, ca refugiați.
Din partea guvernului de la București s-au luat măsurile cele mai urgente,
trimițând nenumărate autobuze și mașini pentru transportul refugiaților [...]...
sosind în capitala țării, toți refugiații au fost cazați la hoteluri în mod gratis și la
diferite cantine unde primeau gratis masa... Nu vom uita niciodată acest trata
ment omenos de care am avut parte toți refugiații... Merită toată recunoștința
noastră, guvernul țării din acel timp ...”. (p. 189)
c. După război i se retrage pensia. Sabin Drăgoi și Mihai Pop îl ajută s-o
reprimească.
„în prezent, profesorul Ion Bârlea, de peste 70 de ani, trăiește lipsit de
mijloace în comuna Vinga, din raionul Arad, întrucât modesta pensie ce o avea
i-a fost retrasă acum patru ani. Printr-o muncă asiduă de aproape 50 de ani,
profesorul I. Bârlea a căutat să adune și să valorifice comorile creației noastre
populare înscriindu-și cu cinste numele printre folcloriștii noștri cei mai de
seamă. Față de aceasta, vă rugăm să sprijiniți cererea lui de a i se reacorda
modesta pensie, ce i-a fost retrasă acum patru ani.” (p. 192)
2. Despre voi. însemnări din bisericile Maramureșului
a. Cercetare în teren
„După terminarea studiilor academice, patru ani nu m-am prezentat la
hirotonire de preoți, ci am folosit acest timp ca să mă ocup de chestiuni
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cultural-literare. Și anume am colindat toate satele maramureșene și am cules
însemnările de pe cărțile rituale bisericești, de pe icoane, de pe iconostase, de pe
clopote, însemnările de pe ele, gravuri de pe pereții bisericilor, și întocmind
pentru publicare le-am trimis lui Nicolae Iorga, care... a publicat-o în 1909, cu
titlul... 245 pagini...” (p. 170)
b. Din recenzia făcută de N. Iorga
„Puțini tineri, câtă Românime este, ar fi în stare să aducă această jertfa,
și astăzi, când volumul de însemnări maramureșene e gata, toată lumea care se
interesează de limbă și de trecutul nostru trebuie să-i mulțămească.” Așa scria
Nicolae Iorga (p. 149).
3. Despre colecția în două volume, apărută în 1924
a. Părerea lui A. Gorovei
„Chipul cum este cules acest material, fără îndreptări sau adaosuri,
precum au făcut alți culegători, indicațiunile și explicările unor cuvinte
necunoscute... dau acestei lucrări caracterul unei opere științifice. [...] Volumele
părintelui Bârlea îmbogățesc folclorul nostru cu un material foarte important,
pentru care trebuie să-i fim recunoscători. ” (p. 157)
b. Alte păreri
„Valoarea colecției lui Ion Bârlea, bogăția genurilor cuprinse,
interesantele comentarii etnografice, glosarul erau argumente suficiente ca
învățați ca N. Iorga, Ov. Densusianu, V. Bogrea, A. Gorovei ș. a. să semneze
bune aprecieri.” (p. 163)
c. O caracterizare sintetică
„Din cele peste 1190 de cântece se conturează cu vigoare profilul moral
și fizic al maramureșeanului, omenos, mândru, dârz, drept, purtător al unei
dominante nobleți și bărbății, ca și rafinamentul cântărețelor anonime.
Păstrătoare ale unor unice frumuseți de limbă, aceste cântece se impun prin
echilibru, culoare locală, bogăție tematică proprie, dar și prin legătura cu
întregul melos românesc.” (p. 160)
Ca studii oarecum aparte prin care aria de investigație se lărgește și
adâncește, mai sunt trei.
1. Gheorghe Vornicu și Muzeul Etnografic din Sighet (p. 166-167), în
care se prezintă opera de pionierat a acestui cercetător ale cărui merite au fost
recunoscute și apreciate de mari personalități ale vremii, savantul Simion
Mehedinți și etnograful Romulus Vuia.
2. O carte document. Cât îi Maramureșul... este o operă realizată de un
grup de etnologi din Chișinău, unde se va și publica, în 1993, în urma cercetării
unor sate românești din dreapta Tisei. Culegerea aceasta „... surprinde o bogăție
de manifestări spirituale, de aspecte ale civilizației rurale: tradiții calendaristice
și de muncă, teatru folcloric, rituri de trecere, lirică diversă, genul epigramatic,
basme, legende, povestiri, balade, strigături, folclorul copiilor, inventarul
agricol și păstoresc, melodii și cântece.” (p. 198)
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„Colecția aceasta ne prilejuiește cunoașterea unor varii forme ale artei
populare și se constituie, totodată, într-un document al rezistenței în fata unei
politici sistematice de deznaționalizare. Dorul de țară, de frați este adesea
exprimat, ca în următorul text: Așa-mi vine câteodată / Să mă sui în munți de
piatră, / Să mă uit cu ochii roată, / Să mă uit peste hotară, / Să-mi văd iubita
mea iară." (p. 198).
3. în articolul Sanda Golopenția, Constantin Eretescu și Maramureșul,
care încheie volumul, Iordan Datcu trece în revistă contribuția celor doi specia
liști de excepție la cercetarea zestrei culturii noastre populare din Maramureș
(p.223-225). ’
încheind aceste rânduri, recomandăm cu căldură cartea lui Iordan
Datcu, Tradiții din Maramureș tuturor celor interesați să cunoască valorile
creației populare românești dintr-o regiune deosebită unde încă se mai păstrează
vii în bună măsură.

Gagyi József (red.): Memorie și comunicație. Narative în crearea identității
individuale, colective și comunitare, Editura Scientia, Târgu-Mureș, 2007

FODOR Attila

Datorită diferitelor curente de cercetare din Europa, se poate remarca
faptul că și la noi s-au înmulțit acele cercetări, care vizează diferitele memorii
(personale, locale), dar și diferitele identități (individuale, colective sau comuni
tare). Dar tot așa, ca urmare a cercetărilor, tot mai multe volume de specialitate
cumulează rezultatele finale ale acestora.
Volumul de studiu de față redactat de Gagyi József și intitulat
Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi
identitás teremtésében (în traducerea românescă: Memorie și comunitate.
Narative în crearea identității individuale, colective și comunitare} oferă
trecerea în revistă a rezultatelor provenind din diferite domenii de cercetare, dar
care se încadrează în aceeași tematică, și anume cea a memoriei, a narativelor și
a identității. Volumul însumeză de fapt acele studii tematice, care au fost
prezentate în cadrul unei conferințe ce s-a desfășurat la Târgu-Mureș, între 1920 martie 2004.
Volumul a apărut la Editura Scientia în anul 2007, și este o publicație a
Catedrei de Științe Umaniste din cadrul Facultății de Științe Technice și
Umaniste al Universității Sapientia - Târgu-Mureș.
în prelegerile din conferință, în studiile din volum, specialiști din
subdomeniile psihologiei, al filosofiei, al etnografiei, al cercetării culturii, au
cercetat acele narative care creează și poartă în sine unitatea despre lumea
înconjurătoare, respectiv urmele omului vorbitor și al societății comunicative.
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Din punct de vedere tematic și sistematic, studiile volumului sunt de mai multe
feluri. Cele 19 studii cuprinse în acest volum sunt grupate în 3 mari capitole
distinctive. Această structurare pe capitole este precedată de un text introductiv
al celor care au organizat conferința, și urmată de rezumatele studiilor în limba
engleză și română.
Primul capitol intitulat Loc, identitate, memorie, cuprinde acele studii,
care se leagă de modul în care locul și memoria se îmbină, respectiv de modul
în care se poate formula identitatea. în acest capitol din studiul lui Keszeg
Vilmos putem afla că baladele locale, ca o formă a memoriei, creează simțul
istoric, conștiința trecutului. în studiul lui Szíjártó Zsolt printr-o instalație
artistică, aflăm că peisajul și memoriul cuprind două mari categorii ale observa
ției: spațiul și timpul. Vincze Hanna Orsolya prin dezbaterea sa ne prezintă
problematica faptelor și topicului în elementele narativiste ale istoriei. Despre
reprezentările asemănării și alterității în narativele de construire a identității
putem afla de la Ungvári Zrínyi Imre. Kaposi Dávid prezintă un studiu care
examinează procesul lui Adolf Eichman, ca producție discursivă și ca retorică a
obiectivitătii.
Al doilea capitol, denumit Narative și memorie, cumulează acele
prelegeri, care dezbat narativele legate de istorie. în acest capitol în studiul său
Havasréti József cu analiza jurnalului scriitorului Szerb Antal, se concentrează
asupra premiselor istoriei literare și a criticii literare care se poate descifra din
gestul de editare. Ungvári Zrínyi Ildikó analizează modul în care gesturile
noastre se pot considera ca o instituție a memoriei, care are un rol bine definit în
menținerea memoriei culturale. Despre viața reală al unui povestitor din
Dumbrăvioara, și despre narațiile preferate de comunitatea lui ne prezintă un
studiu Vajda András. Luând ca bază narația de viață a unei artiste naive dintr-o
comunitate din Transilvania de Sud, Ozsváth Imola încearcă prezentarea moti
velor existenței minoritare într-o istorie a vieții. Despre detaliile funcționării
memoriei colective putem afla în studiul lui Gagyi József prin intermediul a
câtorva interviuri făcute cu foști activiști de partid și funcționari de stat. Despre
modul în care memoria, amintirea poate fi extemalizată cu ajutorul fotografiilor
și despre implicațiile de acest fel ale fotografiei ca tehnică comunicativă putem
afla în studiul lui Virginás Andrea. în interpretarea lui Széchenyi, autoreflexia
este o abordare intelectuală cu care eul, în procesul continuu de autoevaluare și
autocorecție, dezvoltă identitatea. Pletl Rita în prelegerea sa analizează legătura
dintre autoreflexie și narația vieții în opera lui Széchenyi.
Capitolul final intitulat Narativele existenței, prezintă narativele legate
de istoric, care abordează textele din privința funcțiilor terapeutice ale acestora.
Discursul lui Albert-Lőrincz Enikő prin prezentarea unei experiențe demons
trează că psihodrama este capabilă de formarea narativelor de autovindecare.
Kádár Annamária în discursul ei privește dezvoltarea potențialului narativ, mai
ales a self-narativelor în istoriile școlarilor mici, modul în care cu ajutorul
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memoriei autobiografice se pot examina self-narativele. Despre transformarea
narației în sursă de energie pentru relaxare psihoterapeutică, în ceea ce privește
fenomenul complexelor și traumelor psihice, putem afla în studiul lui lui Hegyi
Johanna. Despre studierea, evaluarea și integrarea în activitate a narativelor
psihooncologice ne prezintă un studiu Dégi László Csaba. Bartos Éva în
prelegerea sa se ocupă cu cei care folosesc de biblioterapie cu scopuri bine
definite: ei aleg cărțile, conduc interpretarea celor citite în interiorizarea celor
citite. Cei trei actori ale metodei biblioterapice sunt: clientul, opera literară și
terapeutul. Despre identitatea narativă în romanul Zona sinistră al lui Bodor
Ádám putem afla în prezentarea făcută de Balogh Enikő. Și în final, Nagy
Imola prezintă în expunerea ei, rolul narativelor în studierea limbilor străine.
Așadar, ca încheiere, se poate afirma că acest volum de studii în de-al
lungul celor 300 de pagini, reușește să adune la un singur loc diferitele
discursuri cu privire la aceeași tematică, și să creeze o relație firească între
narativă, identitate și memorie. Sunt sigur că volumul prezentat își va ocupa
locul bine meritat în literatura de specialitate, și că va atrage atenția asupra sa și
în rândul celor care sunt interesați de acest domeniu de cercetare.

Virgiliu Florea: Dr. M. Gaster, omul și opera. Reconstituiri bibliografice,
Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008,254 p.

Iordan DATCU
La șapte decenii de la moartea sa, la 5 martie 1939, Ia Londra, apare
prima monografie despre el, Dr. M. Gaster, omul și opera (Editura Fundației
pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2008, 254 p.), semnată de Virgiliu Florea.
A apărut, e adevărat, în 1940, cartea Elisabetei Mănescu, Dr. M. Gaster. Viața și
opera sa (București, 113 p.), însă aceasta era o prezentare de popularizare. Au
apărut și articole despre savant, semnate de Mircea Eliade, Nicolae lorga, Iorgu
Iordan, Dimitrie Macrea, I.C. Chițimia, Ion Mușlea, Adrian Fochi și Mircea
Anghelescu (acesta a reeditat, în 1983, Literatura populară română), însă
demersul cel mai îndelungat, editorial și exegetic, marcat de zeci de studii și
articole, dar și de cărți, M. Gaster în corespondență (1985), Prieteni români a lui
M. Gaster (1997), Moses Gaster & Ágnes Murgoci. Avocați în Marea Britanie ai
culturii populare române (2003), Scriitori români în arhiva M. Gaster (I-II,
2007) - este acela al autorului monografiei de acum, care, aflat ca lector de limba
și literatura română, la Universitatea din Londra, în anii universitari 1980-1981 și
1981-1982, a cercetat cele peste 200.000 de documente aflate în colecțiile
bibliotecii de la University College (Mocatta Library), cercetări care i-au
favorizat formarea unei imagini complete asupra activității filologului, literatului
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și folcloristului, care în această întreită alcătuire a adus servicii majore culturii
românești, atât când s-a aflat în România, până la 16 octombrie 1885, când, în
urma unui conflict cu D. A. Sturdza, a fost expulzat din țară, cât și în străinătate.
Demersul său este caracterizat de erudiție, de consecvență, de un devotament
imens pentru valorile românești. Mărturisirea sa, făcută într-o scrisoare din 1936,
când avea 80 de ani, este elocventă: „Am lucrat și am muncit fără preget și am
fost călăuzit numai de un singur gând: cum aș putea să slujesc mai bine
neamului. Am căutat să fiu mândru și umil, am răsfoit nu numai letopisețele Țării
Românești, dar, cu jind și dragoste și chiar, câteodată, cu lacrimi în ochi, am
răsfoit letopisețele poporului nostru, cu pagini întregi scrise cu sânge și alte
pagini încă umede de lacrimile martirilor noștri. Au luptat și ei, cum am luptat și
eu, nu cu spada și vărsare de sânge, ci cu duhul și cu inima, cu dorul de adevăr și
cu dragostea omenească. Am înțeles măreția poporului nostru, dar, în același
timp, mi-a fost dat să intru în sufletul poporului român, blând și poetic. Am căutat
și găsit firul care leagă omenirea. Popoarele între dânsele nu sunt decât ramurile
unuia și aceluiași copac și, astfel, mi-a fost dat să-mi găsesc patria în trecutul
neamului și, totdeodată, în mijlocul poporului în care m-am născut.”
Șapte sunt principalele opere de românistică ale savantului pe care le
examinează monografia: Literatura populară română (1883), Conferințele de la
Ilchester (1887), Chrestomație română (1883), Povești românești despre păsări
și animale, Londra, în limba engleză (1915), Povești pentru copii din legendele și
basmele române, în limba engleză (1922), Evangheliarul lui Radu de la
Mănicești din 1574 (1929) și ediția Anton Pann, Povestea vorbii (Craiova, 1936,
ed. a doua, 1943). Prin Literatura populară română a voit să demonstreze că
„poporul nostru stă pe aceeași înălțime a culturii pe care stau celelalte popoare ale
Occidentului. Poporul român nu s-a izolat de orice contact cu celelalte popoare și
nu s-a hrănit în cursul secolelor, cu fărâmituri de pe masa antichității clasice.
Dimpotrivă, vedem pe poporul român într-o veșnică mișcare, dezvoltând o
energie intelectuală cum e proprie tuturor popoarelor pline de viață și de viitor”.
Cartea s-a bucurat de bună primire cu deosebire printre specialiști străini, ca J. U.
Jamik, Gustav Meyer, Kristoffer Nyrop, Emile Picot, W. Rodow, în România
scriind favorabil despre ea M. Schwarzfeld și Lazăr Șăineanu. Episcopul
Melchisedac și Gh. Ștefanescu fac, pentru Academia Română, referate de
respingere a cărții de la premiere. B. P. Hasdeu, în studiul despre basm, din
Etymologicum Magnum Romániáé, trecea printre teoriile absurde, și pe aceea a
lui Gaster, „cea mai absurdă”, despre nașterea basmelor „din cărți și mai ales din
cărți evreiești”. Reeditând cartea, în 1983, Mircea Anghelescu constată însă că
„surprinzător de puține” opinii ale lui Gaster „au fost infirmate” de literatura de
specialitate ulterioară apariției cărții savantului.
Cinci capitole ale monografiei privesc opera de editor a lui Gaster
Chrestomație română. Texte tipărite și manuscrise dialectale și populare. Cu o
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introducere, gramatică și un glosar româno-francez (I—II, Leipzig, 1891), prin
tipărirea a vreo sută de vechi manuscrise românești, din secolele XVI-XIX, care
reflectă „momentele cele mai vechi și mai de căpetenie ale limbei și literatúrai
române”, prin textele dialectale (câteva de la românii din Macedonia și Istria),
prin folclorul inclus - „oglinda neștirbită a graiului viu, care singură ne permite a
urmări dezvoltarea adevărată a limbei românești” -, prin reproducerea unor texte
în mai multe variante, prin amplul aparat științific a fost lăudată de românii V. A.
Urechia, Lazăr Săineanu, G. Dem. Teodorescu și G. I. Ionnescu-Gion și criticată
de Aron și Nicolae Densușianu, de A. Philippide. Este însă mai lungă lista
străinilor care au lăudat cartea: Gustav Gröber, G. I. Ascoli, Gaston Paris,
Krisoffer Nyrop, Th. Gartner, J. U. Jamik, W. Meyer-Lubke, Richard Otto,
Emile Picot, Gustav Weigand, Antologia Povești despre păsări și animale
(Londra, 1915), prin cele 126 de texte, selectate din Anton Pann, S. FI. Marian
(din acesta 77), Simion Mangiuca, Artúr și Albert Scott, ca și din unele reviste,
sunt redate „atât de fidel pe cât permite spiritul limbilor română și engleză”. Prin
calitățile ei, antologia a făcut carieră internațională. în cealaltă antologie, Povești
pentru copii din legendele și basmele românești (Londra, 1922), închinată
„geniului poetic al poporului român”, criteriul selectiv a fost de a da „acele
povești și acele întâmplări care au cele mai puține paralele în celelalte povești
europene”. Cu texte din colecțiile D. Săncescu, P. Ispirescu, I. G. Sbiera ș. a., în
traducerea cărora antologatorul „s-a menținut foarte aproape de originalul
românesc”, cum apreciază Virgiliu Florea, cartea a sporit în atractivitate prin
ilustrațiile lui Charles E. Brock (12 planșe color și peste 70 de desene).
Folcloristul german Johannes Boite a scris că antologia dovedește „bogata
înzestrare poetică a poporului român, care știe să împodobească cu trăsături de
atrăgătoare născocire și subiecte răspândite”, iar Nicolae Iorga a lăudat
„admirabila carte”, „instrument de propagandă fără păreche”.
în 1934, vizitându-1 pe M. Gaster, la Selling, în Kent, Nicolae Cartojan ia propus să alcătuiască, pentru colecția „Clasici români comentați”, la Craiova, o
ediție Anton Pann, propunere pe care a acceptat-o, pentru că începuse să se ocupe
încă din 1877 de „finul Pepelei” îi închinase, în Literatura populară română,
multe pagini, pentru că fusese dezamăgit de ediția semnată de Gh. Adamescu
care, deși intitulată Opere complete, era una selectivă. Din trei volume, proiectate
a avea fiecare câte 300-350 pagini a reușit să tipărească doar unul, Anton Pann,
Povestea vorbii, ediție nouă completă și adnotată (1936), o ediție critică pe care o
dorea un model pentru cei care vor mai edita texte vechi. în eruditul studiu
introductiv a fost preocupat să dezlege „misterul activității sale literare, izvoarele
de care s-a slujit, influența ce a avut, locul lui în literatura folclorică universală și
meritul adevărat al cărții Povestea vorbii”. A alcătuit ediția cu un mare
devotament pentru opera lui Pann, pentru că socotea că avea un Pann o
„identitate de spirit”. Volumul al doilea, în care urma să includă O șezătoare la
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țară, Nastratin Hogea, și Archirie și Anadan n-a mai apărut. A apărut, în schimb,
după șapte ani de la prima ediție, reeditarea celei dintâi.
Urmărită de nenoroc a fost editarea copiei făcute, în 1574, de Radu de
la Mănicești, după Evangheliarul din 1561 al Diaconului Coresi, aflată la
British Museum. Convenită în 1892, cu Tache Ionescu, ministru al Instrucțiunii
în cabinetul conservator al lui Lascăr Catargiu, tipărirea ediției a fost întreruptă
la căderea guvernului conservator și venirea la guvernare a guvernului liberal
condus de Dimitrie A. Sturdza, vechiul dușman al lui Gaster. Nu mai
reproducem parcursul dramatic al ediției și încheiem spunând că a apărut în fine
în 1929, nu așa cum o concepuse editorul ei, adică fără introducere și fără
glosar și cu un titlu impropriu, „Tetraevanghelul Diaconului Coresi din 1561”,
deși textul îngrijit de Gaster era o copie a acestuia, adică a Tetraevanghelului.
Mai mult decât atât, tirajul n-a fost difuzat, fiind salvate doar câteva exemplare.
Cunoscându-și foarte bine factura cărții sale, Virgiliu Florea și-a
subintitulat-o „Restituiri bibliografice”. Sunt capitole ale cărții în care el face
mai mult decât atât, ca în prezentarea antologiilor de folclor românesc publicate
de Gaster la Londra, pe care le supune unui sagace examen, pentru a stabili în
ce măsură au fost respectate originalele românești. Scrupulul de a-și
fundamenta orice afirmație pe un document se observă peste tot, scrupul care
uneori este folosit în exces, ca atunci când reproduce pe multe pagini
corespondența lui Gaster cu editorul „Chrestomației române”.
Fiind o monografie a contribuțiilor românești ale lui Gaster, s-ar fi
impus un capitol despre memorialistica lui privind cele trei decenii petrecute în
România, un alt capitol despre relațiile cu numeroase personalități, aspecte pe
care autorul monografiei le-a tratat în articole apărute anterior și a căror reluare
sintetică se simțea necesară. Și mai este ceva, într-o lucrare care folosește o
luxuriantă informație, în care citatele abundă, și în susul și în subsolul paginii,
se simțea nevoia unui capitol aerisit de citate, în care să se prezinte un portret
spiritual al aceluia care a făcut enorm pentru cunoașterea spiritualității
românești din lume.

Ovidiu Papadima: De la „O viziune românească a lumii”
la „Creatorii și lumea lor”

Iordan DATCU

Dacă în prima perioadă de creație a fost cu deosebire critic literar, care
a avut, timp de șapte ani, rubrică permanentă la Gândirea și a tipărit volumele O
viziune românească a lumii (1941), Neam, sat și oraș în poezia lui Octavian
Goga (1942, ediția a doua în 1944), Creatorii și lumea lor. Schițe de critica
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literară (1943) și poezie și cunoaștere etnică(1944), Creatorii și lumea lor.
Schițe de critică literară (1943) și Poezie și cunoaștere etnică (1944), după
1944 face critică literară doar sporadic iar în demersul său predomină studiul de
istorie literară: Cezar Bolliac (1966), Heinrich von Kleist (1967), Ion Pillát
(1974), Ipostaze ale iluminismului românesc (1975) și studiul de folclor, Anton
Pann, cântecele de lume și folclorul Bucureștilor (1963), Literatura populară
română. Din istoria și poetica ei (1971)
Volumul Scriitorii ș înțelesurile vieții (1971) este o reeditare, selectivă a
celui din 1943, Creatorii și lumea lor.
Din prima etapă a scrisului său ne preocupă aici doar două cărți , O
viziune românească a lumii, definitorie pentru modul cum a conceput criticul
etosul românesc, și Creatorii și lumea lor, care conține toate notele definitorii
ale demersului său critic de până la 1945.
Cea dintâi caracteristică a cărții lui Ovidiu Papadima, O viziune româ
nească a lumii. Studiul de folclor (București, colecția „Convorbiri literare”,
1941) este perspectiva ortodoxistă din care este examinată creația populară
românească, declarată ferm: „pecetea creștină imprimă fiecare amănunt al
folclorului nostru”. Se face îndată precizarea: creștinismul folclorului nostru „e
o realitate, dar o realitate specifică lui, nu una pur teologică, adică de o
nedezmințită fidelitate față de dogme”.Demersul autorului a beneficiat și a fost
facilitat de „înaltele strădanii a două spirite cari au să lase multă vreme urme
adânci în viața culturii românești”, Nichifor Crainic și D. Caracostea. Pe de altă
parte, audierea de către tânărul Papadima, la Universitatea din Berlia, a
cursurilor profesorului Adolf Spamer i-a întărit convingerea că la descifrarea
viziunii poporului asupra lumii trebuie convocat folclorul. Să adăugăm că în
anii când își elabora lucrarea, a citit studii ca acestea : Louis Reynaud, L'âme
allemande (1934), Jules Legras, L'âme russe (1934), Comte Sforza, L'âme
italliene, toate apărute la editura pariziană Flammarion.
în credințele poporului român Dumnezeu este atotprezent, imaginea sa
fiind cea biblică, însă mult mai umanizată. Aceleași credințe propun imaginea,
grandioasă, a cosmosului și pe aceea a vieții propriu-zise, pământești, cu
ordinea sa. Folclorul dezvăluie atitudinile fundamentale ale românului, modul
de a gândi și de a viețui al țăranului, o viață trăită în cadre specific naționale și
în respectul unei ordini etice creștine, o ordine cosmică și umană, cosmosul
fiind conceput ca o prelungire a sufletului țăranului și fuzionând cu umanul.
Rânduielile satului tradițional sunt validate și de lumea cerească, sfinții fiindu-i
țăranului familiari și avându-și, ca șl acesta aceleași preocupări, ceea ce-1 face
pe autor să spună că țăranul român a mutat „sociologia în cer și teologia pe
pământ, împăcându-le pe amândouă în aceeași unitate de viață”. Notele
distincte ale viziunii românești a vieții sunt: fraternitatea omului cu toate făptu
rile firii, liniștea , echilibrul, realismul concepției despre viață, despre armonia
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lumii, milostenia, conștiința muncii, modul de a concepe rânduiala lumii ca
izvorând din înțelepciunea lui Dumnezeu. Ordinea creștină se întemeiază pe
milostenie, măsură, sobrietate, cuviință, pe respectul față de cosmos, pe teama
de păcat. Poporul român are o viziune fundamental creștină asupra lumii, natura
în armonia ei fiind creată și privegheată de Dumnezeu și de sfinți, totul având o
finalitate divină, de unde liniștea vechii țărănimi, viața acesteia desfășurându-se
după armonioase rânduieli. La imprimarea acestor convingeri, la formarea
sufletului etnic au contribuit ordinea spirituală moștenită,folclorul („expresie” și
„ordine de viață”), biserica și curtea boierească, în fine un gen de literatură
scrisă, cărțile populare.
Cu un respect religios față de fire, creație a lui Dumnezeu, omul se
poartă cu o infinită dragoste față de animale, interpretează omenește stihiile,
animă întregul cosmos. Firea îi este prieten supus, căreia îi cunoaște semnele.
Datoria omului este să prezerve puritatea firii, sfințenia ei, să n-o întineze prin
necugetate păcate. Sunt nenumărate pilde citate de autor în sprijinul convingerii
că civilizația sătească tradițională avea față de natură sentimente de dragoste, de
respect. Cartea lui Ovidiu Papadima este strigătul de alarmă al unui intelectual
panicat de rezultatele nefaste ale modernizării care a distrus vechi structuri fără
a pune altceva trainic în locul lor, care l-a scos pe om din armonia firii, care l-a
înstrăinat, l-a însingurat. Vechea cultură populară, înțeleasă ca un mod de a trăi
și de a gândi, avea un bine consolidat caracter de organicitate, se împlinea din
bunătatea divină, era „o imensă armonie de ordini și de ierarhii”, se conducea
după credințe și înțelepciuni constituite într-un tot de o rară armonie”. Autorul a
semnalat, încă în cadrele lumii tradiționale, o serie de mentalități și atitudini
deplorabile. N-a putut prevedea însă ce aspecte catastrofale avea să ia , în
timpul comunismului, disprețul conducătorilor față de civilizația sătească, față
de sfintele credințe ale țăranului, deposedat de pământ, pedepsit pentru că ținea
la tradițiile străbune, adesea alungat din casa sa.
O notă aparte a mentalității vechii țărănimi era dată de „sentimentul de
dragoste și intimitate față de natură, de „legătura de la suflet la suflet” cu
natura, despre care se credea că este și ea „învrednicită cu har înaintea
Dumnezeirii”. „O concepție aproape ascetică a vieții se încheagă - scrie autorul
- din teama de a nu întina prea mult cu păcate omenești blândețea și puritatea
naturii.” Față de natură se manifestau „atitudini de profund respect”, o credință
spunând, spre exemplu, că e păcat să lași toporul înfipt în inima lemnului.
Năravuri modeme, expresii ale dorinței de îmbogățire, ale interesului economic,
au uitat cu totul aceste precepte, păduri întregi căzând la pământ din dorința de
îmbogățire de după 1990, ape au fost infectate de reziduurile toxice ale unor
fabrici, aerul a fost poluat de coșurile fabricilor. S-ar spune că nimic n-a mai
rămas din respectul pentru sfințenia firii al țărănimii tradiționale, al citadinilor
flămânzi de îmbogățire.
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Cartea nu este în mod uniform o laudă a viziunii vechii țărănimi, nu
este în întregime o apologie. Sunt remarcate, cu surprindere, unele înțelegeri
„întoarse”, ca , de exemplu, mentalitatea care privea cu înțelegere beția ori
năravul hoției, justificarea furtului atunci când el îi îngăduie făptașului
existența, ca tâlhăria privită „ca un gest firesc de viață la vreme de nevoie.
„Poporul e convins, scrie Papadima, că Dumnezeu nu numai că îi tolerează și-i
iartă pe tâlhari, dar îi și ajută”. Semnalează, de asemenea, că țăranul tradițional
era foarte „anarhic și rebarbativ” în realitățile sale cu statul modem.
Cartea s-a bucurat, la apariție, de o amplă receptare critică. Petru
Comamescu, în Timpul (12 octombrie 1942), a apreciat-o ca „o primă și
remarcabilă încercare de a sintetiza într-o cuprindere organică și unitară înfățișările specifice vieții și spiritualității țărănești”, ca „valorificare măreață și
cinstită a multor lucruri pe care le știam, dar poate nu le legasem în felul d-lui
Papadima, dar și a altora, pe care le constatăm cu surprindere”. Ion Șiugariu,
remarcă în Basarabia (12 octombrie 1942),pe lângă meritul de a fi dezbătut o
tematică mai puțin abordată, și altă calitate de seamă a cărții, aceea de a fi „un
model de corectitudine și cinste profesională, putând fi folosită și în acest sens
de cei care vor continua drumul început, desăvârșindu-1”. Concluzia recenziei
sale, pe care a făcut-o nu de pe poziția criticului literar, ci a cititorului fără
pretenții, este că, Papadima a adus „o contribuție de mare preț în eseistica
românească”. Peri ele Martinescu, în Meșterul Manole (nr. 104, ianuarie-aprilie
1942), opinează că din lucrarea lui Papadima „se desprinde ... cea mai curată
icoană sufletească și spirituală a neamului românesc”.
Ovidiu Papadima și-a structurat lucrarea pe documente autentice, pe
care le-a înfățișat cu fidelitate atât în fondul cât și în expresia lor. Mai mult
decât atât, nu și-a propus să demonstreze, ci să înfățișeze, nu și-a propus o
lucrare „de știință”, ci „de convingere”. Tot așa cum n-a dorit să facă un studiu
de folclor comparat. Nicăieri nu afirmă că valorile românești (pe unele dintre
ele le-am amintit mai sus) sunt specifice doar poporului român. Dimpotrivă,
spune limpede: „Viziunea aceasta e românească întrucât la noi trăiește organic.
Nu e exclusiv a noastră, fiindcă se aseamănă în unele din liniile ei cu ale unora,
în altele cu ale altora dintre popoarele cari ne înconjoară. „Nu și-a conceput
lucrarea ca o monografie, ci doar ca o deschidere. Toate aceste precizări ale
autorului era necesar să le reamintim fiindcă unii critici ar fi dorit ca lucrarea să
fie altceva decât și-a propus.
Cum va parcurge lectorul de astăzi cartea lui Papadima? Cu sentimentul
că citește un basm. încă de la apariția ei, un sensibil poet, Iulian Vesper, în
Universul literar (2 mai 1942), observa că numai într-o libertate de basm și de
vis se putea înființa o atât de pură și cutezătoare imagine despre lume, despre
Dumnezeu și destin”, că din carte se desprinde „profilul arhangelic al omului
român”. Perpessicius, într-o cronică din 18 aprilie 1942 (vezi Perpessicius,
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Opere, 9, Editura Minerva, 1979,p.348-354), spunea că lectorul parcurge cartea
cu interes și curiozitate fiindcă „materia e continuu gândită, într-un spectacol
feeric, pe care cititorul îl urmărește cu aceeași uimire cu care autorul nu pregetă
să-l regizeze”.
Petru P. Ionescu, în recenzia sa din Revista Fundațiilor Regale (an IX, 1
aprilie 1942, nr.4, p.222-224), în a cărui opinie cartea „respiră atmosfera unei
unități organice pe care numai o muncă dârză, o cercetare adâncă și disciplinată
o puteau impune în primul plan al atenției”, are și un motiv personal să salute
apariția cărții, în care a găsit câteva opinii ale sale exprimate anterior: .Am
întâlnit cu bucurie afirmațiuni corespunzând aproape literal unor afirmațiuni ale
noastre. Astfel noi afirmam în două articole din Gândirea că ceea ce poate
constitui o tablă a caracterelor fundamentale ale sufletului românesc se reduce
la câteva aspecte printre care notănrspiritul de religiozitate, nevoia de concret,
asupra căreia am stăruit, atitudinea senină în fața morții, optimismul și vitalita
tea, cosmicismul - idee subliniată și de Vasile Băncilă și de Lucian Blaga.
îndeosebi stăruisem asupra ritmului firesc dintre nevoia de concret și evadarea
în abstracțiune, afirmând că există o tendință constantă de a concretiza abstrac
tul, de a face să se coboare transcendența. Este ceea ce a întărit și Lucian Blaga.
Pe de altă parte, am putut surprinde „pe viu” substratul cenzurii, noțiune atât de
frecventă în sistemul lui Blaga, precum și ideea schițată în Trilogia Cunoașterii
și reluată în Diferențialele divine ale „minus cunoașterii”. Socotește că ar fi
pueril să pretindă anumită paternitate asupra acestor opinii, în fond fiind vorba
doar de întâlnirea a doi cercetători pe același teren.
în genere elogioase, recenziile apărute au formulat puține rezerve.
Pericle Martinescu a observat că „Tratate fragmentar, ceea ce nu înseamnă să-i
facem din asta o obiecție, deoarece opera capătă prin aceasta un caracter
oarecum exploziv, lucru ce, credem n-a stat în intenția autorului, problemele de
folclor abordate în volumul de față au, totuși, o unitate bine precizată, întrucât
întregul material se polarizează în jurul unei axe”. Sebastian Cristea Sima , în
Revista de filozofie (1942,1-2), opinează. „ Lucrarea ar fi dobândit un aspect cu
totul deosebit și o autoritate și mai pronunțată, dacă n-ar fi întrebuințat câteo
dată, pentru justificarea afirmațiilor sale, exemple care nu se găsesc răspândite
pe tot cuprinsul țării și care nu au o circulație generală. Pe temeiul unor docu
mente răzlețe de folclor, nu se pot stabili adevăruri valabile, în orice împreju
rare, adică adevăruri cu un vădit caracter științific”. Continuând, recenzentul
spune că Papadima a prevenit o asemenea obiecție prin titlul lucrării și prin
precizările din cuvântul înainte. Petru Comamescu a semnalat „disproporția”
„între importanța unor aspecte sau teme față de altele” și eludarea unor
„elemente care ar îndreptăți teze contrare acelora susținute de d. Papadima”.
Oricine știe că găsești proverbe ca să explici orice, teama de paradox nefiind o
caracteristică a poporului”.

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

Recenzii

429

Unul dintre rccenzenți a observat că eseul lui Papadima n-a fost
recenzat, la apariția lui, de niciun folclorist. E adevărat, au scis despre el
scriitori, ca Pericle Martinescu, Iulian Vesper, Doina Peteanu, Ilariu Dobridor,
câțiva publiciști, ca P.P. Ionescu, Mihai Niculescu, C.D. Papastrate, singurele
recenzii ale unor personalități fiind acelea semnate de Perpessicius și Petru
Comamescu . O opinie a unui folclorist a venit târziu, la peste trei decenii de la
apariția cărții, și-i aparține lui Ovidiu Bârlea , în cartea sa Istoria Folcloristicii
românești (1974), opinie pe care o reproducem integral: „Cum arată și titlul,
autorul vrea să înfățișeze aspecte specifice poporului român, dar pentru aceasta
el ocolește nevoia elementară de a le compara cu cele ale popoarelor din jur.
Declarând „că în această carte nu se face folclor comparat” autorul aruncă
anatema asupra metodei comparative, ca una ce a fost folosită de pozitiviști în
chip mecanic, unde accentul era pus pe uniform, pe inert .Studiul său are țeluri
mai înalte, urmărind „în folclor ceea ce se individualizează în trăsături tipice iar
nu ceea ce se aseamănă prin coincidențe de materiale. Pe noi nu ne mai pot
deruta aceste coincidențe, deoarece căutăm să privim orice trăsătură ca făcând
parte dintr-un tot organic”.în lucrare nu se văd nici aceste „coincidențe”, nici
„trăsături tipice” care nu s-ar potrivi și altor popoare, încât se pot citi naivități
de felul acesteia: „Toate însă își găsesc întemeierea pe o singură convingere,
specifică folclorului nostru întreg: aceea a vieții însuflețite a întregii firi, care
trăiește în spirit după chipul și asemănarea omului care e la rându-i creatura cea
mai asemănătoare lui Dumnezeu”. Orice colecție de folclor din orice continent
stă mărturie nedezmințită de cât de răspândită este umanizarea naturii înconju
rătoare etc. Papadima nu se îndoiește că „factorul cel mai activ în formarea
sufletului nostru etnic, și deci și al folclorului, a fost biserica” iar „bizantismul
nostru de mai târziu care a avut ecouri adânci și în folclor n-a fost astfel o
cotitură nefirească a istoriei noastre, ci dimpotrivă o consecință foarte normală
și foarte logică a orientării rădăcinilor originare ale culturii noastre”. Afimația
nu e sprijinită cu nimic, autorul nu citează nicio componentă bizantină a
folclorului nostru, care nici nu există, dacă se face abstracție de unele legende
religioase, propagate prin cărțile populare. Fondul trac e expediat prin câteva
fraze mărețe și în cele din urmă nu e de mirare dacă „suntem mai degrabă
dispuși să admitem influența noastră asupra tuturor popoarelor mult mai tinere,
și ca formație și ca creștinism, decât noi, din jurul nostru, decât să ne închipuim
înrâurirea lor asupra noastră”.De vreo argumentație nici urmă. Ovidiu Bârlea
trece peste unele precizări făcute de Papadima, și anume că n-a voit să facă „o
lucrare de știință, ci una de convingere”, o carte „pentru cât mai mulți”, că n-a
voit să diferențieze folclorul românesc de cel sud-est european, că acele
componente ale viziunii românești (nevoia de concret, rânduiala, mila, sfințenia
muncii și multe altele) nu există doar în cultura populară românească, că „nu e
unică substanța, ce poate fi universală, ci nuanțele ei și mai ales echilibrul în
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care îmbină aceste nuanțe, aspectul sub care trăiesc toate organic”.De asemenea
,Bârlea n-a ținut seama că în mod declarat autorul n-a voit să facă o lucrare de
comparatistică. „Peste alte decenii, un alt folclorist, din altă generație, Mihai
Coman, în Tribuna României (1987, 334 ), opinează că Papadima a pus accent
prea apăsat pe componenta creștină, ortodoxă a folclorului nostru: „Civilizația
folclorică mi se pare mai laică și mai păgână decât susținea, cu patos, Ovidiu
Papadima în anul 1941. Iar valorile ei majore (cum ar fi dragostea de muncă,
puritatea, respectul, blândețea, înțelegerea legilor firii, optimismul ș.a.) țin de
dimensiunile ei strict populare și străvechi, țin de un sistem care s-a constituit
istoric și a evoluat în istorie, nefiind expresia unui anume model esticofilosofic, impregnat odată în spiritul folcloric și împietrit pentru totdeauna în el.
Sentimentul meu este că, în aceste pasaje, autorul plătea încă tributul unor idei,
pregnante în epocă, pe care însă evoluția ulterioară a științei și culturii noastre
nu le-a validat în totalitate. „întrebarea noastră este dacă nu și autorul acestor
considerații nu plătea tribut unor idei, pregnante în altă epocă. Văzând în cartea
lui Papadima mai mult decât și-o dorise acesta, adică „ studiu de folclor”, ci o
carte care se situează „în acea zonă de graniță și de contact ce unește cercetarea
științifică cu meditația filozofică, analiza de specialitate cu extrapolarea
teoretică de largă deschidere”, Mihai Coman are, dincolo de rezerva de mai sus,
o bună opinie despre O viziune românească a lumii, despre autorul ei, în cartea
acestuia „fervoarea ideatică clocotește în ea” se simte inima tânără a autorului,
se simte acel elan juvenil unic, pe care îl pierdem odată cu trecerea anilor și
căruia i se pot ierta , în numele „entuziasmului” și setei creatoare pe care le
emană, orice excese, orice neîmpliniri. Iar dacă această carte cucerește și acum,
după trecerea a aproape o jumătate de veac, după ce metodele de cercetare s-au
schimbat atât de mult, după ce concepția noastră despre viață și lume s-a
modificat într-atât, ceea ce cucerește este tocmai acest suflu incandescent, este
fervoarea cu care a fost scris fiecare rând, este patosul ideii ce răbufnește din
fiecare pagină”.
Prezentând, în Panorama deceniului literar românesc 1940-1950
(Editura pentru Literatură, 1968), câțiva critici și eseiști, Alexandru Piru se
oprește și asupra operei lui Ovidiu Papadima, critic literar și folclorist: „Critica
lui Ovidiu Papadima este axată pe noțiunile de etnic și ortodoxie, fiind o
aplicare a ideologiei gândiriste formulate de Nichifor Crainic. O viziune
românească a lumii încearcă, fără puterea de construcție a lui Lucian Blaga, să
definească, servindu-se de folclor, concepția despre lume și viață a poporului
nostru din mitologia și literatura lui, așadar mult discutatul specific național,
care s-ar găsi în chip mai pur, cum au crezut și sămănătoriștii și poporaniștii, la
țară, acolo unde influențele străine se resimt mai puțin ori chiar deloc. Din
păcate, notele stabilite, (nevoia de concret, rânduiala, mila , sfințenia muncii,
puritatea, respectul față de cosmos, moartea privită cu liniște și în genere,
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Recenzii

431

optimismul) sunt prea vagi, putând fi atribuite și altor popoare din spațiul sudest european, iar considerarea lui Petrache Lupu ca simbol al ortodoxismului
nostru „un bob din puritatea dintâi” miră la un om cult. Totuși, sforțarea
criticului de a lua cunoștință de psihologia etnosului românesc rămâne legitimă,
și contribuția, oricât de mică, se cade luată în seamă.”
Convins că „o viziune aparte a lumii este în același timp și o formă de
gândire deosebită”, Papadima a năzuit, cum scria în 1943, să revină cu o nouă
carte despre „această realitate uriașă care e viziunea lumii în zbuciumul culturii
umane”, de data acesta necantonată la fenomenul românesc, pe care n-a mai
scris-o.
Reeditând, în 1995, cartea lui Ovidiu Papadima, editorul, I. Oprișan,
într-o succintă postfață, în care sintetizează modul cum autorul cărții a surprins
elementele etnosului românesc, crede că „Bazat, la data elaborării cărții, mai
mult pe profunda-i intuiție critică și pe asociațiile spontane ale primei lecturi,
decât pe cercetări riguroase de durată, profesorul Papadima propune o
perspectivă rămasă, după mai bine de o jumătate de secol, încă ademenitoare”.
Volumele de critică literară ale lui Ovidiu Papadima, cuprinse între
Neam, sat și oraș în poezia Ini Octavian Goga (1941) și Ipostaze ale iluminis
mului românesc (1975) s-au bucurat, în mod constant, de atenția criticii, mărtu
rie stând antologia Viața cărților lui Ovidiu Papadima (Editura Vestala, 2004,
256 p.), alcătuită de Dorina Grăsoiu, care conține 42 de recenzii și articole.
în ultimele două decenii însă sintezele critice nu cuprind articole despre
el. Alex Ștefănescu, în Istoria literaturii rămâne contemporane 1941-2000
(Editura Mașina de Scris,2005), îi acordă doar câteva rânduri: „Ovidiu
Papadima stârnește controverse cu amplul său eseu O viziune românească
asupra lumii, în care se folosește ca material de observație literatura cultă și
populară a românilor”. Câteva precizări: eseul se subintitulează „studiu de
folclor”, nu a stârnit nici o controversă la apariție, toate recenziile (14 la număr)
fiind la unison laudative, iar cât privește folosirea literaturii culte, ea se rezumă
la ultimul capitol, Folclor și clasicism, în care teza existenței unei relații între
folclorul românesc și clasicismul antic este ilustrată prin opera lui Calistrat
Hogaș. în fine, Papadima mai este citat în capitolul Scriitori arestați. Nicolae
Manolescu, în Istoria critică a literaturii române (Paralela 45,2008), îl
socotește pe Papadima demn a figura doar în dicționare.
O altă afirmație care se cuvine să fie corectată este aceea că „Timp de
peste 15 ani nu va avea dreptul să publice”. Criticul prelua, e adevărat, o
afirmație a lui Papadima însuși (vezi cartea sa Evocări, 1997,p.32). Adevărul
este altul: eliberat din închisoare la 7 noiembrie 1955, începe să publice în
Studii și cercetări de istorie literară și folclor: Anton Pann și cântecele de
lume,(1957),Considerații despre doină (1960),Aspecte folcloristice în „Foaia
poporului” (1961), iar în 1963 publică antologia de lirică populară Cu cât cânt
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cu atâta sunt. Afirmația ar fi adevărată dacă s-ar referi strict la tipărirea unui
volum personal; într-adevăr, după volumul Poezie și cunoaștere etnică (1944),îi
mai apare un volum personal abia în 1963, Anton Pann, cântecele de lume și
folclorul Bucureștilor, studiu istorico-critic.
Există o vădită legătură între Creatorii și lumea lor și cartea anterioară,
O viziune românească a lumii (1941), convingerile din aceasta trecând în ceea
ce cere autorul creatorilor de literatură. Criticul crede în artă „numai și numai ca
unul din înaltele moduri ale omului de a răspunde marilor întrebări ale vieții și
lumii”. Creatorul adevărat, continuă, „aduce cu sine o anumită viziune a lumii”,
care nu este „deloc sistem de filosofie sau religie”, ci o viziune prin care dă
răspuns „grozavelor apăsări ale tainelor cosmosului”. Această viziune nu este
doar una individuală, ci și „o grandioasă realitate supraindividuală”. Aceste două
categorii, individualul și supraindividualul, pot sta într-o „rodnică polaritate de
viață” în cadrul etnicului. Cu un astfel de mod de percepere a creației, Papadima
constată, extrem de contrariat, că literatura anilor 40 ai secolului trecut era una
inactuală, cei mai mulți scriitori trăind... în lună, între creația lor și „zbuciumul
vremii” existând o prăpastie. Poezia lor „nu izvorăște din nimic”, este „firavă și
clorotică”, „chinuită în încâlcelile ei de formă”, crezându-se modernă prin
„prețiozitățile și obscuritățile ei voite”. Nu constată în poezia momentului nimic
din suprarealismul francez ori din expresionismul german, ci doar clișee,
„multiplicate la infinit” de revistele avangardiste. O poezie care nu este cu
adevărat modernă, care „trăiește o viață artificială, de seră”, o poezie „încreme
nită în admirația snobă a acelui stilat poet de salon care e Paul Valery, iară a
beneficia întru nimic de întreg trecutul de rafinament al gândului și al expresiei
care dă temelie experienței acestui admirator al lui Racine. „Excepția de la
această poezie românească a momentului, de la această poezie firavă, artificială,
crede că au făcut Aron Cotruș, George Gregorian, Mihai Beniuc și D. Ciurezu.
Modernismul poeziei este și el unul caricatural și constă „în exploatarea
în chipul cel mai trivial și elementar a formulei psihologismului, „un ușor
psihologism de import francez, foarte anacronic și acesta „. O proză care nu
face decât să aducă personajele de la sat la oraș, care, îndrăgostiți, dragostea lor
nu are „robustețea sănătoasă a vieții mai curate”, ci este doar „un vulgar și facil
erotism”. O literatură cu „un orizont meschin”, cu eroi care „nu au nimic din
spiritul vremii noastre, din concepția, din stilul actual de viață”, modernitatea ei
reducându-se la câteva elemente „e pitoresc modem: radio, matchuri de box,
zboruri cu aeroplanul”. Până și costumația lor nu le vine. Ce-i lipsește acestei
proze? Ii lipsesc, scrie cronicarul, „acele o mie și una de fapte mărunte ce
caracterizează cotidianul vieții noastre”. O literatură neancorată la problemele
stringente ale momentului, ci „creează cu totul convențional, după rețete vechi
și facile”. Nimic la acești scriitori anemici, nu amintește de forța de creație a
unui Balzac.
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Această literatură, inactuală, trebuia să cedeze locul uneia aplecată spre
preocupările vremii, uneia plină de viață. Dintre înaintași îl prețuiește, în primul
rând, pe M. Eminescu, „un romantic ca aspirații și un organicist ca mod de a
gândi; un om de uriașă cultură europeană și un adânc vizionar poetic al
esențelor patriarhale ale spiritului românesc”. Pe Vasile Alecsandri îl vede prin
prisma naționalismului operei sale, la fel ca pe Eminescu. La I. Eleliade
Rădulescu admiră „Misticismul său religios, voința lui de a-și porni energiile
din trecutul nostru”. La B.P. Hașdeu admiră „concepția înalt creștină”, acesta
fiind, „în aproape tot ce-a scris ca vers..., unul din puținii noștri poeți în care
Dumnezeu există vizibil. „în tot ceea ce a scris, în anii 40 ai secolului al XXlea,Ovidiu Papadima a pledat ca literatura să dea expresie „marilor frământări
ale sufletului nostru etnic”, fiindcă socotea că ne aflăm la o răscruce a istoriei
noastre. Ideea afirmării, prin literatură, a ortodoxismului nostru, văzut ca
„regenerare etnică”, este o constantă a criticii sale, și când nu află în poezia
epocii, la poeți de talia lui Ion Barbu, îi denunță fără menajamente absența, ca
în articolul Când Dumnezeu lipsește, recenzie la studiul lui Tudor Vianu,
Introducere în poezia lui Ioa Barbu, in care se arată nemulțumit de „fuziunea în
abstracție a materialului poetic”,de obscuritatea poeziei acestuia, pe care o
admiră totuși pentru „mișcarea atât de caldă, de muzicală a versului”, poezie
din care lipsește însă ceva esențial: „Pentru ca talentul mare, ca bogăție
pitorească și putere de sugestie muzicală, al d-sale să anime o poezie pe potriva
lui i-a lipsit grăuntele de muștar al credinței dintr-însa, în minunile înalte, mai
presus de orice. Poezia d-lui Barbu e o mișcare armonică a inteligenței doar în
jurul ei însăși. De aceea atrage și totuși rămâne străină, sterilă. E un poet fără
Dumnezeu, fără ca măcar să-l caute undeva. Căci acela din „în văile
Ierusalimului, la unul /Păios la raze, pământiu la piele” dintr-o lume care e mult
mai aproape de Isarlâc decât de Galileea”.
Și pentru că „grăuntele de muștar al credinței” nu-1 găsește la poeți ca
Ion Barbu, Ovidiu Papadima îl laudă la poeți cu totul modești ca iconarul Teofil
Lianu, care în Curcubeu peste țară (1937) se află, scrie cronicarul”, pe drumul
împărătesc al liricii noastre” și îți dă ceva din bucuria rară a căutătorilor de aur”.
Același grăunte îl găsește și în proza unui Al. Lascarov-Moldovanu, ale cărui
scrieri au „o temelie solidă de sinceritate”, ele aducând „nu oameni ci suflete”,
în comentariul Din perspectivele unei literaturi creștine la noi, prilejuit de
apariția unuia dintre romanele celui citat, Papadima scrie că asemenea apariții
răscumpără „păcatul unui veac întreg de muncă a scrisului în care Dumnezeu a
fost alungat cu totul. Era curios într-adevăr cum un popor care a trăit și a creat
în cultură, timp de o istorie întreagă, aproape numai prin Biserică, și-a modelat
prin ea limba literară, stilul de viață istorică, concepția cosmică - sufletul, cu un
cuvânt să ajungă la un moment dat străin de tot ceea ce era el înșiși. Faptul însă
era atât de evident încât mișcarea de raționalism socializant de la Viața
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românească n-a ezitat să tragă din el singura concluzie posibilă pe atunci:
„ateismul nostru organic”. împotriva acestui „raționalism socializant” s-a situat,
scrie Papadima, Nichifor Crainic, care trebuie să fie socotit un „deschizător de
drumuri”, un toiag de îndrumător”. Cronicarul a lăudat, consecvent, literatura
receptivă la spiritualitatea ortodoxă și la universul folcloristic. Credea că
drumul de „lumină calmă și plină” al poeziei noastre „pornește de la Zburătorul
lui Heliade, prin Domele lui Alecsandri și Călin al lui Eminescu, prin Darurile
Pământului ale lui Nichifor Crainic și Povestea Maicii Domnului, de Ion Pillát,
până la poezia lui Radu Gyr și N. Crevedia”. Altă dată, în articolul Poezia cunoaștere etnică, din volumul din 1944, relevă care sunt, în accepțiunea sa,
„creații de puternic suc etnic dar și de mare rafinament artistic”: „Pornind, prin
Nichifor Crainic, de la Șesurile natale dunărene, prin Lucian Blaga din
Poemele luminii, prin V. Voiculescu de la peisajul arhaic al Țării Zimbrului și
din sentimentul de grație și plenitudine a rodniciei gliei strămoșești în Pârgă,
prin Adrian Maniu de Lângă pământ, prin Tudor Arghezi de la Testamentul
străbunilor, prin Ion Pillát de la Satul meu - poezia românească s-a ridicat din
anii de după 1920 până azi la creații de puternic suc etnic dar și de mare
rafinament artistic”. Ovidiu Papadima n-a realizat, în celălalt citat de mai sus,
că situându-1 pe Heliade la capătul unei serii și pe N. Crevedia la celălalt capăt,
își decredibilizează teoriile. Este aici vorba și de altceva și anume de acele
tendințe exclusiviste, de acele „alterări prin precepte ideologice și nu prin
simțire critică”, de acele „obligații de grup” (de grupul revistei Gândirea), pe
care i le-a reproșat, la apariția volumului Creatorii și lumea lor, Mihail
Chimoagă.
Esențial și demn de laudă este că în acest an, al centenarului nașterii
criticului literar și etnologului Ovidiu Papadima, un elev adevărat al său, I.
Oprișan, a tipărit trei cărți ale acestuia : O viziune românească a lumii, ediție
definitivă, revăzută de autor, Anton Pann - „Cântecele de lume'' și folclorul
Bucureștilor și Ghicitoarea și formele ei de artă, acestea din urmă fiind
capitolul din Literatura populară Română (1968), urmat de o antologie de texte
alcătuită de I. Oprișan.
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