Hnuarul HTuzeului
Etnografic al Transilvaniei

2012

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

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI

Anuarul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei

2012

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

Volum editat cu sprijinul financiar al
CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

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

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI

BCU Cluj-Napoca

Anuarul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei

(ca: J5
Argonaut
Cluj-Napoca
2012

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

Editor șef: Tudor Alexandru Sălăgean
Colegiul științific
Marius PORUMB - Academia Română
Ioan Aurel POP - Academia Română
Ioan TALOȘ - Universitatea din Köln
Ioan CUCEU - Universitatea Babeș-Bolyai
POZSONY Ferenc - Universitatea Babeș-Bolyai; Academia Maghiară de Științe
Virgil FLOREA - Universitatea Babeș-Bolyai
KESZEG Vilmos - Universitatea Babeș-Bolyai
BALOGH Balázs - Institutul de Etnologie al Academiei Maghiare de Științe
Jean Francois GARMIER - Muzeul din Bourges
Valentin ORGA - Universitatea Babeș-Bolyai

Colectivul de redacție
Redactor șef: Flavia Stoica
Secretar de redacție: Tötszegi Tekla
Ioan Augustin Goia
Membri:
Anca Tomoiagă
Zoia Maxim

Corectura și traducerea rezumatelor:
Mihaela Mureșan, Anca Tomoiagă, Flavia Stoica

Grafică copertă, prelucrare fotografii: George Ciupag

Responsabilitatea asupra conținutului materialelor revine autorilor

Coperta I, IV: Olar din Leheceni la roată și Smălțuitul vaselor, foto R. Vuia, Leheceni,
Bihor, 1928. Arhiva MET.
© Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 2012

ISSN1582-8921
ISBN 978-973-109-398-7
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Editura Argonaut

Str. Memorandumului nr. 21
400114 Cluj-Napoca
Tel.: +40-264-59.23.44
Fax: +40-264-59.21.48
E-mail: contact@muzeul-etnografic.ro
www.muzeul-etnografic.ro

Str. Ciucaș nr. 5H55
454006 Cluj-Napoca
TelJfax 0264 425 626
e-mail:editura argonaut@yahoo.com
www.editura-argonaut.ro

PUBLICAȚIE FONDATĂ IN 1958

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

SUMAR CONTENT SOMMAIRE INHALT

CULTURĂ MATERIALĂ
Janeta CIOCAN, Simona MUNTEANU
Motive decorative pe ceramica din colecțiile Muzeului de Etnografie de la Baia Mare.... 9

loan Augustin GOIA
Variantele istorice ale sistemului local-agricol românesc de creștere a ovinelor.......... 23

TÖTSZEGI Tekla
Valorizarea conținutului inscripțiilor de pe artefactele etnografice cu ajutorul surselor
arhivistice. Cazul mobilierului pictat din Rimetea (jud. Alba)................................... 34

CULTURĂ SPIRITUALĂ
Pamfil BILȚIU, Maria BILȚIU
Obiceiuri si practici ritualico-magice la constituirea și desfacerea turmelor................... 49

loan POP-CURȘEU
Modernitatea și transformările culturale: gândirea magică și evoluția ei în satul Ocoliș,
jud. Alba ................................................................................................................................ 58

Mihai DRAGNEA
Paparuda........................................................................................................................................ 73

Mihaela MUREȘAN
Timpul țăranului român în viziunea lui Emest Bemea....................................................... 82

Silvestru PETAC
Forme și semnificații ale unui ritual coregrafic post-funerar din Valea Dunării: Hora de
pomană.................................................................................................................................... 99

Mihaela ROTARU
Perioada premaritală - ocazii care favorizează cunoașterea tinerilor............................. 111

Tudor SĂLĂGEAN
Obiceiuri, tradiții și ocupații din comuna Jucu, județul Cluj............................................127

MUZEOGRAFIE, MUZEOLOGIE, PATRIMONIU
Jean-l’rancois GARMIER
La céramique dans la photothéque du musée ethnologique de Transylvanie..............153

Anca TOMOIAGÂ
Prezentarea activităților Taberei de Vară organizată de Muzeul Etnografic
al Transilvaniei................................................................................................................... 185

loan TOȘA
Păstrătorii tradiției. 90 de ani de muzeografie etnografică transilvăneană..................... 190

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

ETNOARHEOLOGIE

Ioana Monica BĂDOCAN
Semne și simboluri pe mesele-altar de la Turdaș................................................................ 239

Andrei FLÓRIAN
Categorii de statuete antropomorfe arhaice și interrelaționarea acestora cu conținutul
conceptului de simbol........................................................................................
245

Gheorghe LAZAROVICI, Cornelia-Magda LAZAROVICI
Vase pentru transportul sau păstrarea slatinii din cultura Starcevo-Criș?...................... 256

Zoia MAXIM
Despre câteva „sate” și „cetăți” neolitice transilvane......................................................... 301

CONSERVARE, RESTAURARE
Dana BENKARA, Ioan BUTNARIU
Restaurarea unui ceas de perete cu pendul........................................................................... 317

Daria OLTEAN, Maria JURAVLE
Restaurarea icoanei pe panou „Botezul Domnului”............................................................ 332

Mioara Mihaela SÎNTIUAN
Restaurarea unui tablou pictat în ulei pe suport textil........................................................ 339

Vasilica-Daniela TOADER
Restaurarea și conservarea unor tacâmuri din Colecția Muzeului Etnografic al
Transilvaniei........................................................................................................................ 345

IN MEMÓRIÁM
Pamfil BILȚIU
Noi contribuții referitoare la viața și activitatea meșterului popular Găvrilă HoticoHerenta (1870-1953)...............
357

Maria Simona MUNTEANU
Profesorul Dumitru Pop în conștiința etnologiei contemporane...................................... 367

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ
„Botanica poporană română” a lui Simion Florea Marian (Iordan Datcu)................... 373
I.C. Hintz-Hințescu într-o monografie (Iordan Datcu)....................................................... 375
Constantin Eretescu - prozator și antropolog (Iordan Datcu).......................................... 376
Istoria unei cărți: „chrestomație română11 de Moses Gaster (Iordan Datcu) ................. 382
Claude Lecouteux: Dictionnaire des pierres magiques et médicinales. Paris, Imago
2011.285 p. (IonTaloș).................................................................................................... 384

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

CULTURĂ MATERIALĂ

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

MOTIVE DECORATIVE PE CERAMICA DIN COLECȚIILE
MUZEULUI DE ETNOGRAFIE DE LA BAIA MARE
Janeta CIOCAN, Baia Mare, Maramureș
Simona MUNTEANU, Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Motifs décoratifs sur la céramique des collections du Musée
Ethnographique de Baia Mare
Ce travail se propose la présentation des motifs omementaux de la céramique
des collections du Musée Ethnographique et d’Art Populaire de Baia Mare.
En général les motifs décoratifs sont divisés par les spécialistes en motifs
géométriques, floraux, anthropomorphes, zoomorphes, avimorphes, phytomorphes,
schématiques ou naturalistes, en fonction de la zone d’oü la céramique provient, de la
nationalité du potier mais, surtout, de la tradition du centre potier oü elle a été produite.
De la multitude des motifs décoratifs rencontrés dans la céramique populaire, ce travail
fait l’analyse des motifs géométriques, astraux, avimorphes et de l’arbre de la vie.
Toutefois on décrit les plus fréquentes techniques utilisées pár les potiers pour la
réalisation des motifs décoratifs: « sgraffito », le dessin, le dessin au pinceau et le
décor appliqué.
Les motifs géométriques sont les plus anciens omements rencontrés sur la
céramique. II n'y a presque aucun vase sans des cercles, des points, des lignes rompues,
des lignes sinueuses, des rhombes ou des triangles. Les motifs astraux sont toujours
combinés avec d’autres motifs formánt ensemble des signes qui représentent un ancien
langage que les spécialistes d’aujourd’hui s’efforcent de déchiffrer. Les plus fréquents
sont: le soleil, la lune, les étoiles. Les motifs aviformes sont représentés pár
l’oiseau, motif qui apparaít autant sur les piéces en céramique que sur les celles textiles,
sur le costume populaire et sur les piéces en bois. Les piéces oü ce motif apparaít ont eu
surtout un róle décoratif dans la maison paysanne.
Certainement la céramique populaire produite dans les centres du nord du pays
offre une large palette de motifs décoratifs. On a choisi pour cette présentation surtout les
plus représentatifs. Chaque objet est décoré pár plusieurs motifs décoratifs, de la sorté que
chaque objet peut étre considéré comme un vrai chef d’ceuvre de l’art populaire.

Mots elé: la céramique populaire, vases, motifs décoratifs, omements, motifs
géométriques, motifs astraux, le motif de l’oiseau (avimorf), le motif de l’arbre de la
vie, Baia Mare.

Toate obiectele ce aparțin artei populare au o omamentică specifică
legată, în primul rând, de materialul din care aceste produse sunt confecționate.
Nu vom poposi în această prezentare asupra vechimii și importanței
ceramicii în cultura populară, ci asupra unora dintre motivele decorative, încer
când o prezentare a celor considerate mai importante, cu rădăcini în memoria
ancestrală ce se datorează în primul rând vechimii meșteșugului ceramicii.
Demersul l-am făcut pe obiectele aflate în colecțiile Muzeului de Etnografie și
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Artă Populară din Baia Mare și care provin din centrele ceramice care au
funcționat pe teritoriul actualelor județe Satu Mare și Maramureș.
Lumea înconjurătoare a inspirat întotdeauna creatorul popular, dar este
clar că fiecare ornament folosit a avut un mesaj pe care cei din vechime îl
puteau citi fără probleme.
în general motivele decorative sunt împărțite, de către specialiști, în
motive geometrice, florale, antropomorfe, zoomorfe, avimorfe, fitomorfe etc. In
același timp acestea pot avea o redare geometrizantă, schematică sau naturalistă
în funcție de zona din care provine, de naționalitatea meșterului, dar mai ales de
tradiția centrului ceramic unde a fost produsă.
Din multitudinea de motive decorative întâlnite în ceramica populară
aflată în depozitele Muzeului de Etnografie din Baia Mare ne vom opri, în pre
zentarea de față, asupra celor geometrice, astrale, avimorfe și a pomului vieții.
Vom începe prin a puncta cele mai întâlnite tehnici folosite de olari
pentru realizarea motivelor decorative:
- Sgraffito, presupune zgârierea cu un obiect ascuțit (de lemn sau metal)
pe lutul moale, „tehnică de decorație venită la noi din lumea bizantină a
Evului Mediu” (Petrescu - Stoica, 1981: 71)
- desenul pe angobă, realizat cu ajutorul cornului.
- desenul cu pensula
- decorul aplicat
Motivele geometrice sunt cele mai vechi ornamente întâlnite pe cera
mică. Aproape că nu există vas pe care să nu găsim măcar un cerc, un punct sau
un triunghi, ceramica nesmălțuită fiind decorată aproape în exclusivitate cu moti
ve geometrice. Cele mai cunoscute și în același timp mai vechi motive geome
trice sunt: cercul, punctul, linia frântă, linia sinuoasă, triunghiul, rombul. Toate
aceste motive vor fi întâlnite pe ceramica produsă în centrele din nordul țării.
în continuare ne vom opri asupra câtorva motive considerate de noi
importante și mai des întâlnite pe vasele ceramice studiate.
Cercul, „formă clasică de reprezentare a discului solar (și lunar), se
impune printre cele mai vechi, mai răspândite și totodată persistente motive
plastice în lumea creată de mâna omului” (Păun, 1996: 58). Specialiștii îl
consideră, alături de cruce și pătrat, al doilea simbol fundamental și reprezintă
perfecțiunea, „cercurile concentrice reprezintă gradele ființei, erarhiile create,
împreună ele formează manifestarea universală a Ființei unice și nemani
festate” (Chevalier - Gheerbrant, 1994: 294).
Cercul marchează de obicei gura și baza vaselor de formă înaltă, iar pe
blide și farfurii îl vom întâlni pe bordură. La gură sau în partea superioară a
vaselor se vor întâlni, de cele mai multe ori, două cercuri ce au între ele un val,
iar la baza vaselor, mai ales a oalelor și ulcioarelor smălțuite, cercurile sunt
întotdeauna în număr impar, trei, cinci sau șapte, în funcție de mărimea vasului.
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Valul sau unda apei, ornament întâlnit pe vasele ceramice din toate
centrele de olari de pe teritoriul țării, este un ornament ce vine din străfundurile
istoriei meșteșugului. „Vasele simple, purtând în suprastructura lor decorativă
unda apei, perpetuează vasele de libație, în întâlnirea dintre lut și apă consemnându-se o situație existențială fundamentală” (Prut, 1990: 61).
Pe vasele de formă înaltă el apare amplasat în treimea superioară, între
porțiunea de gabarit maxim și gura vasului (foto 1), iar pe blide și farfurii pe
bordură sau pe pereții acestora (foto 2). Trebuie să remarcăm vasele de Săcel
(foto 1), unde valul realizat în unghiuri ascuțite îl putem considera ca un zigzag.
De fiecare dată, această undă a apei cu unghiuri aproape ascuțite are trasată un
cerc ce o împarte în două. Sculptorul Ioan Marchiș interpretează acest zigzag
continuu ca o succesiune de siluete umane ce se deplasează într-o parte sau alta,
iar cercul ar reprezenta Stixul. Drept urmare, în partea superioară avem hora
vieții, iar în partea inferioară cea a morții (Marchiș, 2011: 124). Având în
vedere vechimea ornamentului, credem că interpretarea este una asupra căreia
ar merita să se mediteze.
Ornamentul îl întâlnim realizat în mai multe tehnici: cea a pictării cu
cornul sau pensula este întâlnită pe vasele realizate în centrele Baia Mare, Baia
Sprie, Târgu Lăpuș, Săcel și Băița de sub Codru, iar dublat prin sgrafitare pe
vasele de Săcel și Valea Izei. Uneori ornamentul se realiza cu ajutorul brânelor
alveolare aplicate pe corpul vasului, mai ales la Berința, Dămăcușeni și Târgu
Lăpuș, obiectele fiind însă de mare capacitate. Astfel realizat, el este des întâlnit
în centrul ceramic Târgu Lăpuș, în secolul al XIX-lea, mai ales pe ulcioarele de
nuntă (foto 3). De obicei între meandrele valului apare și motivul solar realizat
ca spirală, cerc sau floare. Dacă acceptăm interpretarea dată de Dumitru Prut,
că valul este de fapt cărarea rătăcită, atunci putem face o interesantă legătură cu
destinația ulciorului. Acesta era folosit mai ales în ceremonialul nunților și
cărarea poate fi drumul celor doi soți în viață, iar soarele are aici rol de
îndrumător și protector al vieții celor doi (Prut, 1990: 61).
Spirala, interpretată ca un „vârtej furtună, ieșirea din spațiu, ieșirea spre
o altă viață este unul dintre cele mai vechi și utilizate semne ale omenirii”, fiind
întâlnită la numeroase popoare ca o moștenire din societățile preistorice
(Marchiș, 2011: 127). Spirala are interpretări simbolice profunde: unele o leagă
de apă și o consideră un semn ce emană viața, altele o consideră selenară și o
leagă de fazele lunii, sau semn solar reprezentând răsăritul și apusul astrului,
dar și puterea lui generatoare de viață. „Ca rezultat al acestor asociații, spirala a
fost considerată, în general, un puternic simbol de fertilitate și a fost asociat cu
uterul” (Gibson, 1998: 81).
în România semnul apare covârșitor încă din neolitic, trecând senin prin
timp și rămânând un semn iubit și azi de creatorii populari din aproape toate
domeniile artei populare. în nordul României, vasele ceramice aparținând
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culturii Suciu de Sus, descoperite în săpăturile arheologice din Țara Lăpușului,
au de multe ori ca ornament central spirala. De-a lungul timpului ornamentul sa dovedit a fi unul îndrăgit de olarii din toate centrele ceramice din nordul țării,
îl întâlnim pe ulcioare, oale dar mai ales pe fundul blidelor. Ca realizare
tehnică, spirala o întâlnim pictată cu cornul sau realizată din benzi subțiri de lut
și aplicată pe corpul vasului. Dacă avem vase înalte, ornamentul va fi așezat pe
porțiunea de gabarit maxim, iar pe blide și farfurii îl întâlnim pe fundul vaselor
(foto 3,4).
Motive astrale. Desigur că aceste motive fac și ele parte din panoplia
celor ce își au rădăcinile în negurile vremurilor și apar pe cele mai diverse
forme ceramice, rar întâmplându-se însă ca ele să fie singure. Toate motivele
ornamentale apar în combinație cu altele, ele constituind împreună un ansamblu
de semne ce se consideră a fi un limbaj străvechi pe care azi specialiștii
încearcă să-l descifreze.
Soarele, luna și stelele au protejat dintotdeauna omul și poate de aceea
aceste simboluri apar pe cele mai diverse piese ale artei populare (case, porți,
lăzi de zestre, covoare, catrințe, furci de tors, scaune etc.), obiectele ceramice
nefăcând excepție.
Soarele, realizat de cele mai multe ori prin pictare, apare în exclusi
vitate pe vasele smălțuite. în general ocupă un loc central în ansamblul siste
mului decorativ al vasului, în jurul lui fiind dispuse celelalte motive. El poate fi
redat ca un disc simplu sau cu raze (foto 5), alteori ca o pată de culoare, ca
rozetă cu șase sau mai multe raze și destul de rar sub forma antropomorfizată,
care de cele mai multe ori este doar sugerată.
Steaua, la fel ca și soarele, este un ornament specific ceramicii smălțuite
și este realizată prin sgrafitare sau pictare. în cazul în care este sgrafitată,
desenul va fi întărit și de culoare. Ea poate avea de la 5 la 12 raze, în funcție și
de mărimea vasului pe care apare (Slătineanu - Sthal - Petrescu, 1958: 74).
(foto 6)
Din păcate, nu cunoaștem nici un vas ceramic care să aibă printre
motivele ornamentale luna.

Motive avimorfe. Lumea înconjurătoare a inspirat întotdeauna creato
rul popular, dar este clar că fiecare ornament folosit a avut un mesaj pe care cei
din vechime îl puteau citi fără probleme. Pasărea a fost un motiv de largă
circulație în arta populară de pe teritoriul românesc. în ceramica din nordul
țării, acest motiv apare pe cahle încă din secolul al XII-lea (colecția de cahle a
Muzeului de Istorie - informație Viorica Ursu, muzeograf), iar specialiștii
consideră proveniența motivului ca fiind bizantină.
Păsările reprezentate în diferite domenii ale artei populare: ceramică,
port, textile, lemn, sunt în general păsări domestice sau cele din fauna locală,
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dar se întâlnesc și păuni sau păsări fantastice, acestea din urmă cu precădere în
zonele etnografice din sudul țării. Ca simbol, pasărea poate fi înțeleasă în mai
multe feluri, în funcție și de specia pe care o reprezintă. O incursiune în istoria
religiilor lumii ne va arăta că pasărea, în general, este percepută ca cea care face
legătura între pământ și cer. Toate religiile lumii privesc pasărea cu același
respect, acestea fiind singurele care puteau duce mesaje către cer, nu întâmplă
tor și îngerii fiind dotați cu aripi.
Dacă în alte zone etnografice ale țării pasărea apare pe vase de mare
capacitate, pe ulcioarele de nuntă, în nordul țării categoria ceramică pe care o
întâlnim cel mai frecvent acest ornament este blidul și farfuria. Atragem atenția
asupra faptului că piesele pe care apare ornamentul au avut în primul rând rol
decorativ în locuința țărănească.
Cea mai veche piesă din colecția Muzeului Etnografic din Baia Mare,
ce are ca decor o pasăre, aparține secolului al XVIII-lea (foto 7). Decorul este
realizat cu cornul pe fondul alb al farfuriei. Pe bordură sunt trasate, cu albastru,
cercuri și valul. Pe fundul farfuriei avem o pasăre, un motiv fitomorf (ramura)
și două flori, una dintre ele putând fi interpretată a fi motiv astral (stea). Pasărea
reprezentată aici este deosebit de interesantă. Conturul ei este trasat cu culoare
albastră, iar în interior culoarea este roșu cărămiziu. Nu putem identifica pasă
rea cu o specie anume, dar gândul ne duce la pelican, din care creștinismul a
făcut un simbol al lui Cristos sau la pasărea fenix, care în mitologia veche
egipteană reprezenta sufletul. Nu trebuie scăpat din vedere că de multe ori cele
două imagini apar alăturate (Petrescu - Stoica, 1981: 122). Asocierea însă cu
ramura pe care stă ne-ar putea duce cu gândul la o reprezentare absolut sche
matică a pomului vieții și atunci putem spune că avem în față „tiparul plastic
elenistic al arborelui vieții” (Klusch, 1978: 136).
Un aspect deosebit de important pentru cercetător este faptul că la
distanță mai mare de un secol întâlnim același ornament pe o farfurie de același
tip (foto 8). Fondul farfuriei rămâne alb, culorile folosite pentru decor rămân
aceleași. Se schimbă doar elementele ornamentale ale bordurii, de această dată
apărând ghirlanda, așezarea pasării și a elementelor însoțitoare fiind aproape
identice. Credem că aceste două piese vin să confirme ideea conform căreia
motivele ornamentale au viețuit de-a lungul timpului, fiind preluate de noile
generații, dar trecute prin filtrul interpretării proprii. Cele două piese ceramice
aparțin centrului ceramic Baia Mare.
O piesă deosebită, pe care unii o consideră ca având drept ornament
pomul vieții, este o farfurie creată de un olar din Baia Mare la mijlocul secolu
lui al XIX-lea. Farfuria este decorată în tehnica sgraffito combinată cu pictarea
cu cornul. Culoarea folosită este albastru cobalt pe fond alb, iar ornamentul este
o pasăre este o pasăre, care, în opinia unora, stă pe un arbore al vieții abia schi
țat. Credem că pasărea poate fi identificată cu un porumbel, iar ramura aflată
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dedesubt este pe cale de a fi prinsă în ghearele păsării și apreciem că avem în
fată o reprezentare biblică: porumbelul ce aduce în gheare ramura ce-i va
dovedi lui Noe că miraculoasa sa călătorie a luat sfârșit (foto 9). De aceea noi
am optat pentru înscrierea ei în rândul pieselor ce au drept ornament pasărea.
O pasăre iubită de olarii din toate centrele ceramice de pe teritoriul țării
este cocoșul. Pasăre care este reprezentantul universal al soarelui, prin cântecul
său anunțând răsăritul astrului, dar și lumina și învierea devenind astfel emble
ma lui Cristos (Chevalier - Gheerbrant, 1994: 345, 347). în nordul țării, acest
decor apare pe piese ceramice, mai ales farfurii și blide, ce aparțin sfârșitului de
secol XIX, în secolul al XX-lea piesele cu acest decor fiind tot mai numeroase.
Pătrunderea masivă a cocoșului în omamentica ceramicii din nordul țării s-a
întâmplat și sub influența târgurilor de artizanat, care au adus aproape meșteri
de pe întreg teritoriu României. Nu putem să nu remarcăm influența olarilor
vâlceni, cocoșul pictat în această perioadă semănând cu cel realizat de olarii
vâlceni. In general cocoșul este redat naturalist, în culori contrastante cu
culoarea de fond a vasului (foto 10).
Motivul pomului vieții. Pomul vieții rămâne una dintre cele mai boga
te și mai răspândite teme simbolice. Cu origine preistorică, evoluția lui poate fi
urmărită de-a lungul timpului în arta tuturor popoarelor lumii. Aceasta se
datorează în primul rând faptului că el înlesnește legătura între lumea subterană
(prin rădăcini), suprafața pământului (prin trunchi) și cer (prin ramurile care
încearcă să urce cât mai spre lumină). Poate de aceea fiecare popor are o esență
proprie, remarcată în primul rând prin măreție. Importanța lui pentru omenire e
subliniată și de faptul că este preluat de tradiția creștină (Chevalier Gheerbrant, 1994: 124 - 126).
In arta populară românească el apare pe toate categoriile de obiecte sub
forma a trei tipare plastice: traco-dacic, iranian și elenistic (Petrescu, 1971: 48).
Paul Petrescu consideră tiparul traco-dacic cel mai vechi; tocmai dato
rită vechimii se poate explica faptul că pomul vieții este reprezentat, în general,
fără rădăcini. Cea mai întâlnită reprezentare a pomului vieții în tiparul tracodacic este cea a ramurii de brad. Horst Klusch consideră bradul „o variantă
geto-dacică a pomului vieții iranian” (Klusch, 1978: 135). Vechimea reprezen
tării a făcut ca în cazul bradului să lipsească pasărea, în general bradul apărând
singur, fără a fi susținut de alte elemente. Studiind colecția de ceramică a
Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară de la Baia Mare, se observă
prezența bradului pe mai multe categorii de piese ceramice: ploști, oale, căni de
apă, farfurii etc. (foto 11, 12).
Pomul vieții aparținând tiparului iranian se regăsește și pe ceramica din
Muzeul de Etnografie din Baia Mare. Varianta cea mai întâlnită este cea a
pomului vieții cu pasăre. De cele mai multe ori pasărea apare mult mărită față
de arbore, care apare abia figurat, dar are rădăcina bifurcată. în cazul ceramicii
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de Valea Izei, fondul vaselor este alb-fildeș, iar culorile folosite sunt galben și
verde. Pe unele farfurii pasărea poate fi identificată cu cucul, dai- pe altele
putem vorbi despre „un pui de păun”, cum foarte plastic numea pasărea etnolo
gul Silvia Zderciuc. Toate vasele aflate în colecția muzeului etnografic din Baia
Mare au fost realizate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (fotol3). Pe
farfuriile realizate în centrul ceramic Baia Mare, decorul sgrafitat este întărit de
culoarea albastru cobalt, iar fondul vasului este un alb pur.
în centrul ceramic Baia Mare s-au realizat și farfurii decorative ce
prezintă pomul vieții în varianta grecească cu coroana elicoidală. Coroana
pomului este amplă, cu spirale îmbrăcate în flori și frunze, variante ce pot sau
nu să aibă păsări (foto 14). Trebuie să reamintim aici faptul că Baia Mare este
unul dintre cele mai interesante centre ceramice din nordul țării. Aici s-a produs
ceramică de către meșteri maghiari și români, adunați în aceeași breaslă.
Afirmația este confirmată de o inscripție aflată pe un vas examen de calfă aflat
în colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare (Ursu,
1981: 194). De asemenea, producția centrului era destinată atât cerințelor
populației urbane dar mai ales a unei populații rurale pur românești. Orașul
Baia Mare se află în centrul Țării Chioarului cu populație majoritar româ
nească. Din cele peste 80 de sate două erau maghiare, două cu populație mixtă,
celelalte fiind românești.
Interesante sunt și variantele în care pomul vieții apare cu coroana
dublă, dispusă simetric față de trunchi, (foto 15) Decorul este puternic stilizat,
dar pe toate vasele se poate distinge rădăcina bifurcată. Pomul vieții în tiparul
elenistic apare în mai multe variante în colecția de ceramică a muzeului
băimărean. Deosebit de interesante sunt vasele ce prezintă pomul vieții sub
forma viței de vie. Dacă în centrele din centrul Transilvaniei vița de vie apare
aproape întotdeauna însoțită de pasăre, în nordul țării aceasta apare fără păsări
și de asemenea nu apare pe farfurii. Vița de vie este prezentă doar pe cancee,
oale cu o toartă sau ulcioare.
Cu siguranță ceramica populară produsă în centrele din nordul țării
oferă spre studiu o paletă foarte largă de motive decorative. Am ales pentru
prezentarea de față doar pe cele de mai sus deoarece acestea ne-au impresionat
în mod deosebit. Deși în lucrare am prezentat fiecare decor separat, pe vase ele
apar în combinații variate și foarte interesante, dar mai ales bine selectate, astfel
încât fiecare obiect poate fi considerat o operă de artă.
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Foto 1. Oală de Săcel, sf. Sec. XIX, cu motive geometrice - cercul și valul

Foto 2. Blide, centrul ceramic Tg. Lăpuș, mijlocul sec XIX, cu ornamente
geometrice, cerc și val
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Foto 3. Ulcior de Tg. Lăpuș, mijlocul sec XIX, cu calea rătăcită și motiv solar

Foto 4. Blid și Capac decorate cu spirale, centrul ceramic Baia Mare, mijlocul
sec. XX
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Foto 5. Cană pentru apă și farfurie decorată cu motiv solar realizate în
centrul ceramic Baia Mare, mijlocul sec XX

Foto 6. Farfurii cu motiv stelar, centrul ceramic Baia Mare, mijlocul sec XX

Foto 7. Farfurie realizată în centrul ceramic Foto 8. Farfurie realizată în centrul
Baia Mare, a doua jumătate a sec. XVIII ceramic Baia Mare datată 1900
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Foto 9. Farfurie aparținând centrului ceramic Baia Mare - mijlocul secolului
al XIX-lea

Foto 10. Farfurii realizate la Baia Mare și Tăuții Măgherăuș având ca
ornament cocoșul

Foto 11. Farfurie și ploscă din centrul ceramic Tg. Lăpuș prima parte a sec. XX
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Foto 12. Oală realizată la Dămăcușeni, mijlocul sec. XIX

Foto 13. Farfurii de Valea Izei, sec. XIX, cu pasărea așezată pe pomul vieții cu
rădăcina bifurcată
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Foto 14. Farfurii decorative având ca ornament pomul vieții cu coroana elicoidală
realizate în centrul ceramic Baia Mare, a doua jumătate a secolului al XX-lea

Foto 15. Farfurii având ca decor pomul vieții cu coroana dublă dispusă simetric
față de trunchi
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VARIANTELE ISTORICE ALE SISTEMULUI LOCAL-AGRICOL
ROMÂNESC DE CREȘTERE A OVINELOR

loan Augustin GOIA
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Die historischen Varianten des rumănischen lokal-landwirtschaftlichen
Systems der Schafhaltung
Die unterschiedlichen historischen Varianten des lokal-landwirtschaftlichen
Systems der Schafhaltung entstanden in Verbindung mit der historischen
landwirtschaftlichen Organisierung des Dorfraumes (den landwirtschaftlichen
Systemen).
In dieser Arbeit, bringt der Autor eine neue Typologie des lokallandwirtschaftlichen Systems der Schafhaltung fur den rumănischen Raum nördlich der
Donau mit insgesamt vier historischen Varianten:
1. Variante A griindet sich auf der genossenschaftlichen Beweidung der
vieljahrigen gemeinschaftlichen Brachfelder (moine). Sie hat als charakteristisches
Merkmal die ausdriickliche Trennung von Weideflăchen und Ackerland, was die
systematische Diingung des Ackerbodens mit dem verstellbarem Schafpferch
verhinderte;
2. In der Variante B findet die genossenschaftliche Beweidung nur auf den
gemeinschaftlichen permanenten Weideflăchen (pășune) statt. In diesem Fali konnte
die Diingung mit dem verstellbarem Schafpferch nur auf den benachbarten
Ackerflăchen optimal praktiziert werden;
3. Bei der Variante C erfolgt die Beweidung individuell mit den eigenen
Schafe im Wald (Waldweide) und auf den gerodeten Flăchen. Entsprechend findet die
Diingung auch individuell auf dem eigenen Ackerboden mit dem verstellbarem
Schafpferch statt;
4. In Variante D findet die genossenschaftliche Sommerbeweidung auf der
einjăhrigen Trift (ogor oder imaș) statt (in Rahmen der Zwei- oder
Dreifelderwirtschaft), was eine systematische Diingung mit dem verstellbarem
Schafpferch begiinstigte.

Stichwörter: das lokal-landwirtschaftliche System der Schafhaltung; Brachfelder
(moine)', permanente Weide (pășune); Waldweide; einjăhrige Trift (imaș, ogor);
Diingung mit dem Schafpferch

Majoritatea cercetătorilor care au abordat problema tipologiei păstoritului românesc (E. de Martonne, R. Vuia, T. Herseni, T. Morariu, C. Bucur) au
evidențiat caracterul arhaic, primar, al păstoritului desfășurat în limitele
hotarului satului. Termenii folosiți pentru a desemna acest sistem de creștere a
oilor diferă de la autor la autor: păstorit sedentar (Herseni, 1936: 248-249),
păstorit rudimentar (Morariu, 1937: 202), păstorit agricol-local (R. Vuia,

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

24

Ioan Augustin Goia

1964: 20), păstorit local-agricol (C. Bucur, 1978: 129). Doar ultimii doi
termeni ne-au apărut ca definitorii pentru fenomenul în discuție, deoarece
ilustrează ambele aspecte esențiale ale acestei forme de păstorit: 1) consumarea
procesului pastoral în spațiul limitat al așezării (caracter local) și 2) implicarea
turmei în procesul agricol sătesc (caracter agricol). Atenți la proprietatea
termenilor, am preferat sintagma local-agricol (Bucur, 1978: 129), deoarece
acest sistem de creștere a fost în primul rând local, agricol devenind treptat, pe
măsură ce integrarea spațială între ramura cultivării plantelor și ramura creșterii
animalelor se va produce.
Referindu-ne la terminologie (Goia, 2004: 223), considerăm că ar fi
momentul să se renunțe definitiv la sintagma tip de păstorit în favoarea sintag
mei sistem de creștere a animalelor, înlăturându-se astfel ambiguitatea apărută
în literatura de specialitate prin utilizarea termenului păstorit, căruia unii autori
îi atribuie sensul restrâns de „creștere a oilor în regim tradițional” (prin pășunare preponderentă sau permanentă), în timp ce alții preferă sensul, mai larg, de
„creștere în regim tradițional a animalelor de diferite specii”, iar alții, și mai
grav, îl folosesc cu ambele sensuri, stârnind confuzie. Utilizarea termenului
păstorit atât pentru a desemna sistemele agricol-local și pendulator, în care
toate erbivorele din gospodării au fost bine reprezentate statistic, cât și pentru a
desemna sistemul bazat pe transhumanță, caracterizat în România prin prezența
exclusivă a oilor (puținele exemplare din alte specii servind doar satisfacerii
nevoilor cotidiene ale paznicilor), ar fi putut contribui la instalarea acestei
confuzii.
în plus, datorită modului în care a fost utilizat de specialiști în descrie
rea realităților din Balcani și din unele ținuturi extraeuropene, termenul păstorit
evocă mai degrabă tehnica de întreținere a animalelor prin pășunat permanent,
sub cerul liber, atât iama cât și vara, tehnică întâlnită doar în cazul transhumanței și nomadismului pastoral, pe când prezența în sistemul local-agricol și
montan-pendulator din România a tehnicii iemării animalelor în adăposturi,
timp de cca cinci luni pe an, justifică pe deplin, în opinia noastră, utilizarea
denominației "creștere", care include în aria sa de sens și efortul uman supli
mentar legat de construirea unor adăposturi de iarnă permanente și de obținerea,
depozitarea și distribuirea furajului necesar iemării.
Tocmai pentru a înlătura posibilele confuzii menționate (cu care ne-am
confruntat în cursul cercetării bibliografiei necesare finalizării lucrărilor
anterioare), vom utiliza sintagma sistem de creștere a oilor, de maximă preci
zie, în momentul abordării acestui sector aparte al domeniului creșterii anima
lelor. Menționăm însă faptul că nu ne vom putea dispensa în demersul nostm
teoretic, în absența altor soluții lingvistice la fel de concise, de atributul
adjectival pastoral (fenomen pastoral, proces pastoral, spațiu pastoral), necesar
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caracterizării tuturor formelor de creștere a animalelor bazate pe pășunat
(sezonier sau exclusiv), sensul său exact fiind dat de context.
înlocuirea sintagmei tip de păstorit cu sintagma sistem de creștere a
animalelor nu reprezintă însă o simplă alternativă terminologică, ci implică o
abordare sistemică a domeniului, care antrenează o profundă schimbare la nive
lul conținutului. Dacă pornim de la premisa că sistemul de creștere a animalelor
constituie un ansamblu ale cărui componente interacționează în direcția obține
rii unui anumit randament economic, sistemul respectiv se va defini prin (Goia,
2004: 222):
1. Tipul de spațiu pastoral, regimul său juridic, amploarea lui și modalită
țile de alocare a acestuia;
2. Amplitudinea și etapele deplasării în spațiu a efectivelor de animale și a
personalului pastoral în cursul anului pastoral;
3. Structura pe specii a efectivului pastoral implicat în deplasare;
4. Structura personalului pastoral și relațiile acestuia cu proprietarii de
animale;
5. Modalitățile caracteristice de organizare a proprietarilor în vederea
exploatării efectivelor de animale și a repartizării produselor;
6. Tipul de amenajări și construcții pastorale, tipul de inventar pastoral;
7. Tehnicile de exploatare a efectivului de animale (tehnici de hrănire, de
selecție, de obținere și de prelucrare a produselor specifice);
8. Ponderea economică a ocupației în bugetul familial și comunitar,
finalitatea producției (subzistență sau vânzare);
9. Gradul de implicare agricolă a efectivului de animale.
Majoritatea acestor componente se regăsesc, altfel accentuate, și în
sinteza lui Romulus Vuia, fiind considerate criterii de clasificare a tipurilor de
păstorit (Vuia, 1964: 17-19). Trebuie însă să subliniem faptul că toate tipolo
giile deja prezentate au fost stabilite, în mod explicit, pornind de la tipul de
spațiu pastoral, de la amplitudinea deplasării efectivului de animale în spațiul
pastoral și, uneori, de la gradul de implicare agricolă a efectivului de animale,
aportul altor criterii fiind, cu excepția clasificării lui R. Vuia, insuficient sau
deloc menționat. Credem și noi că aceste trei componente sunt fundamentale în
definirea sistemelor de creștere a animalelor, dar nu subestimăm rolul celorlalte
componente care, prin raportare la cele trei și prin interacțiune, definesc
sistemul în dinamica și complexitatea sa. In această situație, anumite elemente
de cultură pastorală pot fi comune unor sisteme de creștere diferite (piesele de
inventar pastoral, de exemplu), fără ca acest fapt să anuleze diferența specifică
între sisteme, diferență dată de dimensiunea interactivă a ansamblului.
Adâncind analiza în direcția stabilirii variantelor sistemului localagricol de creștere a oilor vom constata - la o examinare atentă a celor două
determinante esențiale ale acestui sistem (spațiu limitat, implicare agricolă) - că
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în condițiile unui spațiu limitat dat, factorul de variabilitate în organizarea
procesului pastoral este generat, în principal, de dinamica raportului spațial
stabilit, în timp, între ramura creșterii animalelor și ramura cultivării plantelor,
de măsura diferită în care una sau alta dintre aceste două ramuri deține în
exploatare, la un moment dat, o parte mai mare sau mai mică din hotarul
satului, de gradul în care cele două ramuri se întrepătrund și se condiționează
reciproc. De la realitățile concrete ce se nasc - în arealul delimitat al așezării în cursul disputei spațiale între ramura creșterii animalelor și ramura cultivării
plantelor trebuie să se pornească, în opinia noastră, în stabilirea variantelor
istorice ale sistemului local-agricol de creștere tradițională a ovinelor.
Din păcate, deși a sesizat exact cele două aspecte esențiale ale creșterii
oilor în hotarul satului (limitarea spațială și complementaritatea), R. Vuia nu lea pus la baza stabilirii principalelor variante ale sistemului în discuție. Astfel,
dânsul distinge următoarele variante ale păstoritului agricol-local: 1) păstoritul
local cu stâna fixă; 2) păstoritul local cu stâna care se mută; 3) păstoritul local
fără stână (Vuia, 1964: 34). Păstoritul individual din satele situate în sud-estul
Munților Apuseni (Vuia, 1964: 60-62) este tratat de autor ca formă distinctă, la
fel păstoritul mixt agricol local din bazinul Bozovici (Vuia, 1964: 64-67),
ambele forme apărând subsumate capitolului intitulat Păstoritul agricol local.
în stabilirea primelor trei variante, R. Vuia a luat drept criteriu fundamental
forma de exploatare a produselor lactate și doar păstoritul individual din Munții
Apuseni și păstoritul din Bozovici au fost definite pe baza unei rezolvări
particulare, specifice, a raportului spațiu cultivat-spațiu pășunat.
Or, studiind realitatea multiformă a sistemului local-agricol de creștere
a oilor, constatăm că prezența sau absența stânei poate fi determinată de
distanța la care se află terenul de pășunat față de sat, de numărul de oi deținut
de fiecare proprietar, ba chiar de componența turmei (cu sau fără capre). Există
sate în care - după 1900 - s-a trecut de la văratul cu stână la văratul fără stână,
în urma micșorării distanței la care era amplasată pășunea față de sat, dar există
și sate în care stâna s-a menținut doar datorită prezenței în turmă, în număr
mare, a caprelor. Cumpărările de noi terenuri obștești, comasările, dispozițiile
administrative joacă un rol însemnat în asemenea situații. Ni se pare evident
faptul că prezența sau absența stânei este, în cele mai multe cazuri, efectul unei
modificări spațiale a raportului teren cultivat-teren pășunat, fiind deci mai firesc
ca variantele sistemului de creștere să fie stabilite în funcție de această
modificare spațială, nu în funcție de unele efecte ale ei.
în consecință, considerăm că structura organizatorică a hotarului sătesc,
tipul de spațiu pastoral utilizat și modalitatea de valorificare pastorală a acestuia
furnizează cercetătorului criterii esențiale pentru stabilirea unei tipologii. în
funcție de aceste criterii și de felul în care ele interacționează cu restul
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componentelor de sistem, distingem patru variante istorice ale sistemului localagricol de creștere a oilor:
1) Varianta A, cea mai veche, bazată pe pășunatul moinelor comuni
tare multianuale, vaste, compacte;
2) Varianta B, bazată pe văratul în pășunea comunitară permanent
înierbată (pajiște);
3) Varianta C, generată de un tip de spațiu pășunat (pădure
preponderentă și defrișări individuale nesincronizate) ce a favorizat
exploatarea familială a efectivului de oi;
4) Varianta D, bazată pe văratul în ogorul (imașul) comunitar (teren
arabil), rotit anual.
Vom prezenta, pe rând, caracteristicile funcționale ale fiecărei variante,
conturându-i profilul tipologic distinct.
4.1. Varianta A. Corespunzând fazei dezvoltării hotarului sătesc prin
defrișări permanente și prin rotația momd-cereale, varianta aceasta se baza, în
principal, pe pășunarea multianuală de către turmele de oi și capre (organizate
prin asociere) a ariilor cultivabile obștești, din momentul în care acestea erau
lăsate la odihnă, devenind moine. Varianta A presupunea o separare și o distan
țare pronunțată a spațiului pastoral de spațiul agricol, o inexistentă implicare
agricolă țintită a turmei, deci absența tomnitului cu staulul mobil, a tuturor
reglementărilor comunitare legate de el, a amenajărilor pastorale tipice lui.
Pătrunderea turmelor în țarina îngrădită, după recoltare, pentru pășunare și
fertilizare spontană, era posibilă, dar nu neapărat necesară, dat fiind surplusul
de spațiu înierbat disponibil. Spațiul pastoral descris fiind omogen sub aspect
calitativ, calendarul pastoral era sărac în secvențe spațial-temporale și centrat pe
secvențele tehnice ale procesului pastoral.
Menținerea turmei de oi și capre (mai multe decât ulterior, fiind necesa
re combaterii reîmpăduririi) în hotarul satului, dar la distanțe apreciabile de
așezare, pe întinsele lăstărișuri și moine, impunea asocierea mai multor proprie
tari și favoriza existența alături de staul a unei construcții fixe (stână), în care se
prelucra laptele cu instrumentarul complex caracteristic acesteia. Avem motive
să presupunem că - grație belșugului de spațiu pășunat obștesc și absenței
fertilizării țintite - acele asociații pastorale erau predominant egalitare.
In absența tomnitului sistematic, amenajarea pentru muls (staulul) trebuia
să răspundă în primul rând nevoii de spațiu, folosindu-se, în consecință, forma
circulară, un al doilea spațiu închis, în care să fie separate sterpele, nefiind
obligatoriu, deoarece turmele obștești nu staționau pe parcele individuale,
pentru a le fertiliza. Absența intenției de fertilizare stimula folosirea staulelor
improvizate (din spini, tufari), dar și a celor durabile, fixe, din trunchiuri sau din
gard de nuiele împletite printre pari.
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Distanțarea pășunii față de sat și izolarea la stână impuneau profesio
nalizarea personalului pastoral (prezența generală a baciului ar fi fost posibilă)
și cultivarea unor practici pastorale specifice, la nivel pragmatic și magic.
Presupunem că peisajul silvic dominant încuraja o masivă furajare de
iarnă cu frunzare și stimula iemarea "la pădure", care favoriza, la rândul ei,
conservarea unor rase robuste de oi, capre și câini, precum și opțiunea pentru
construcții și echipamente pastorale simple, adecvate acestui mediu dur.
4.2. Varianta B, bazată pe vărarea turmelor de oi sau de oi și capre pe
pășunea comunitară permanent înierbată, era caracteristică atât satelor care
figurează ca neîmpărțite în câmpuri încă din perioada medievală, cât și satelor
care au renunțat la câmpuri recent (sfârșitul secolului al XIX-lea), fie din lipsă
de spațiu, fie ca urmare a comasărilor.
în ambele cazuri, o porțiune din hotar a fost rezervată ca pășune-pajiște
permanentă, regimul juridic comunitar al acesteia stimulând impunerea și conser
varea ulterioară a formei asociative de organizare a turmelor de oi. Utilizarea
pășunii permanente nu a avut însă asupra procesului pastoral urmările din
perioada moinelor, pentru că în acest nou caz terenul agricol copleșea ca
suprafață terenul pastoral, care era nu numai restrâns, ci deseori și apropiat de
vatra satului, deoarece multe așezări din această categorie aveau hotare mici
(excepție făcând unele sate comasate). In consecință, prezența pe pășune a
construcției în care era prelucrat laptele nu se justifica, în general, în asemenea
sate, fiind mai avantajoasă transportarea și prelucrarea laptelui în gospodării.
Pentru că separarea netă a spațiului pastoral de spațiul agricol și
cultivarea mozaicată a hotarului diminua posibilitățile de fertilizare cu staulul
mobil, în cadrul acestei variante a sistemului local-agricol de creștere a oilor au
apărut modalități caracteristice de asociere și de organizare a tomnitului, prin
implicarea directă în procesul pastoral, ca păcurari, a sătenilor ce dețineau
pământuri situate în marginea pășunii și prin programarea strictă a pătrunderilor
turmei în corpul arabilului, pentru înnoptare (paradigma Brebi). Apar, în acest
context, modificări de conținut și status la nivelul personalului pastoral și
anumite reconfigurări ale inventarului pastoral și ale mentalității pastorale.
Scăderea continuă a numărului de oi pe familie, în favoarea cornutelor
mari, fenomen caracteristic unora dintre aceste sate, antrenează uneori, aici,
renunțarea la măsuriș, în ciuda vechilor sale conotații rituale și festive, în
favoarea repartizării laptelui "pe cap de oaie".
Calendarul pastoral suferă și el anumite ajustări în raport cu cel caracte
ristic variantei bazate pe pășunatul pe imaș, deoarece cultivarea mozaicată
creează probleme intrării turmelor pe miriști și pe fânețe.
4.3. Varianta C este caracterizată prin exploatarea familială a oilor,
generată de pășunatul într-o zonă împădurită, populată printr-o roire treptată,
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bazată pe defrișări individuale întreprinse nesincronizat, inițial izolate spațial și
justificate prin cutumă.
Această variantă a sistemului local-agricol de creștere a oilor a fost
studiată în satele din Mocănime (Butură, 1958: 97), în deceniul șase al secolului
al XX-lea, de către regretatul Valeriu Butură. Era vorba de sate de munte cu
profil agro-pastoral, al căror hotar s-a constituit și s-a amplificat prin defrișări
succesive. Pământul din hotar, puțin fertil, era fragmentat natural în sectoare de
țarini și imașuri, rotite anual și fertilizate preponderent cu staulul mobil, din
cauza pantelor repezi și a absenței căilor de comunicație practicabile pentru
atelaje (Butură, 1958: pp 108-110). Așa se explică faptul că deși unele sate
dețineau pășune montană în Muntele Mare, locuitorii preferau să trimită acolo
doar cornutele mari (Butură, 1958:108), păstrând oile în hotarul satului (sau le
pășunau pe munte, dar le aduceau să înnopteze pe hotar), pentru a-și putea
fertiliza cu staulul mobil terenurile din imaș, iar după cules, pe cele din țarină.
Spre deosebire însă de satele de deal cu hotar împărțit în două câmpuri, în satele
de aici, deși exista imaș comunitar, proprietarii de oi nu se asociau, ci preferau
să-și pășuneze ei înșiși oile pe imaș, exploatând individual atât laptele acestora,
cât și potențialul lor de fertilizare. Fetele și femeile în vârstă din familie, însoțite
uneori de copii, erau cele care se mutau primăvara la adăposturile sezoniere
construite pe parcelele lor din imaș, asigurând paza oilor (de unde și denumirea
de păcurărițe, care li se dădea), a vacilor cu lapte și a vițeilor în cursul
pășunatului, executând mulsul animalelor, prelucrând laptele, mutând staulul
familial (pentru diresul parcelei) și hrănind porcii, în principal cu zer. Tot ele se
mutau cu animalele, după recoltare, la adăposturile sezoniere din țarini,
continuând, aici, fertilizarea cu staulul mobil familial. Oile rămâneau și iama la
adăposturile sezoniere din hotar, consumând pe loc fânul și paiele recoltate
acolo, fiind păzite acum - împreună cu cornutele mari - de bărbații ce treierau
treptat păioasele adăpostite în șuri (Butură, 1958: 128).
Nu numai practica excepțională a exploatării individuale a efectivului
familial de oi definește această variantă a sistemului local-agricol de creștere a
ovinelor, ci și prezența altor particularități. Este neobișnuită, de exemplu,
implicarea exclusivă a femeilor în întreg procesul pastoral din sezonul activ,
deoarece - cu câteva excepții - prezența femeilor la stână și contactul acestora,
acolo, cu laptele oilor sunt interzise în toate sistemele românești tradiționale de
creștere în asociere a ovinelor. De asemenea, găsim în Mocănime adăposturi
pastorale mobile (crambele pe tălpi de sanie) deosebite esențial, prin structură
și modalitate de amplasare, de cele din alte zone. Inventarul pastoral al
colibelor de vărat din Mocănime - adevărate stâne familiale - include și el
piese absente din stânele nord-transilvănene comunitare caracteristice sistemu
lui local-agricol de creștere a ovinelor: troace necesare colectării laptelui muls
în mai multe tranșe, în vederea smântânirii (operație nepracticată în stânele
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asociațiilor pastorale din nordul Transilvaniei), dioabe din doage (pentru jintiță,
năcreală, smântână, zară), hurdoi pentru obținerea untului (la fel, operație
necunoscută în stânele asociațiilor pastorale din aria menționată).
Principala întrebare care se pune, în mod firesc, în legătură cu această
variantă a sistemului local-agricol de creștere a ovinelor vizează motivul pentm
care locuitorii din Mocănime au preferat exploatarea individuală a oilor proprii
exploatării acestora în turme organizate prin asociere. Importanța deosebită a
diresului pentru o zonă cu sol sărac explică doar în parte această decizie,
deoarece un efect asemănător putea fi obținut și prin fertilizarea terenurilor
familiale cu staulul mutător al turmei asociației pastorale.
Există însă indicii că tocmai specificul umanizării acestei zone montane
împădurite, lipsite de pășuni alpine exploatabile comunitar, a imprimat sătenilor
un comportament individualist, materializat și în această modalitate aparte de
creștere a oilor. O asemenea explicație ne-a fost sugerată de similitudinile care
apar între mecanismul constituirii târzii (abia de la mijlocul secolului al XIXlea) a satelor de pe Platoul Ghețari (comuna Gárda de Sus, bazinul Arieșului
superior), prin transformarea adăposturilor sezoniere izolate în gospodării
permanente, și mecanismul de umanizare a ariei montane din aval, numită
astăzi Mocănime, arie din care au roit în amonte, de altfel, în secolele XVIIXVIII, locuitorii din zona Arieșului Superior.
în ambele cazuri este vorba de zone montane cucerite treptat, prin
defrișări și roiri permanente, dar numai mecanismul umanizării Platoului Ghețar
ne-a rămas accesibil prin cercetare directă. Observăm că în acest caz defrișările
întreprinse de locuitorii satelor din vale (Gárda, Scărișoara) pe platoul compact
împădurit au fost târzii (prima jumătate a secolului al XK-lea), inițiate indivi
dual, nu comunitar, și aveau finalitate silvo-pastorală (lemn pentru vásárit și
fâneață suplimentară), nu agro-pastorală, motiv pentru care nu s-a recurs la
defrișarea rapidă, prin arderea pădurii. Terenul montan accidentat, cu o fertili
tate generală scăzută și, concomitent, puternic diferențiată, era puțin favorabil
defrișărilor compacte, pe suprafețe ample, încurajând mai degrabă acțiunea
țintită și stăpânirea individuală. în plus, clima rece din zonele montane limita
aria optimă de defrișare la pantele însorite, favorizând suplimentar dispersarea
spațială și determinând suprafața redusă a terenurilor defrișate.
Adăposturile sezoniere familiale (mutături) apărute în aceste poieni
insulare, defrișate individual, erau locuite vara de întreaga familie, urcată pe
platou cu toate animalele, pentru a se implica atât în prelucrarea lemnului
(yăsăritul, ocupație de bază a locuitorilor, în absența unei agriculturi profita
bile), cât și în pășunarea individuală a animalelor (cornute mari, oi, cai)
prin pădure, în jurul mutăturii, prin rariști și luminișuri devenite treptat, în
urma exploatării lemnului, tot mai ample. Pe măsură ce vechile mutături,
amplificate, deveneau gospodării permanente (pe la mijlocul secolului al XIXAnuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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lea), alte muiaturi erau create în pădure, prin același mecanism ce presupunea
exploatarea acesteia prin practicarea răsăritului și prin pășunarea individuală,
aici, a animalelor de diverse specii. Evident, prezența animalelor lângă
adăposturile de vărat nu avea pe Platoul Ghețari, inițial, motivația agricolă din
zona Mocănimii (fertilizarea cu staulul), ci era dictată de necesitățile alimentare
imediate ale întregii familii, imobilizată în pădure pe parcursul verii.
Fenomenul mai poate fi întâlnit în cazul Platoului Ghețari și în prezent,
când pe pășunea împădurită Călineasa, azi cu largi porțiuni defrișate, familiile
din satele platoului locuiesc vara în colibe sezoniere, pășunându-și și acum, tot
individual, animalele în pădure și prelucrând lemnul tot individual, dar în regim
semiindustrial.
Interzicerea repetată, de către autoritățile fiscale din secolul al XVIIIlea, a pășunatului în pădurile Arieșului superior certifică vechimea acestei
practici în zonă, iar atestarea ei recentă în satele Platoului Ghețari ilustrează
permanența considerabilă, aici, a acestei soluții economice care, credem noi, stă
la baza variantei de creștere a animalelor axată pe exploatarea individuală și
mixtă a acestora (laptele de oaie și de vacă fiind prelucrat pe platou în amestec).
Același mecanism al defrișărilor individuale și al transformării succesi
ve a adăposturilor sezoniere în gospodării permanente este atestat documentar
și în Mocănime, dar umanizarea de dată mult mai veche a acestei zone și
caracterul agro-pastoral, nu silvo-pastoral, al procesului au condus la consti
tuirea aici, în timp, a unor hotare sătești cu suprafețe cultivabile întinse și
compacte, organizate, în faza ultimă, în două câmpuri rotite. Presupunem însă
că relieful fragmentat și obligativitatea diresului anual, cu oile, a terenurilor
individuale cu fertilitate naturală foarte scăzută au contribuit decisiv, chiar în
condițiile existenței celor două câmpuri alternate, la supraviețuirea în Mocăni
me a practicii exploatării individuale a animalelor familiale, practică generată și
aici - credem noi - de existența anterioară a tipului de pășunat în pădure deja
descris.
4.4. Varianta D, bazată pe pășunarea ogorului (imașului) comunitar
de către turmele de oi (sau de oi și capre) organizate prin asociere, corespundea
etapei împărțirii hotarului satului în câmpuri și presupunea complementaritate
spațială între ramura creșterii animalelor și ramura cultivării plantelor, turmele
pășunând cea mai mare parte sau chiar întregul sezon pe terenurile cultivabile
sau cultivate din hotarul satului: în cursul primăverii - pe întreg hotarul, în
cursul verii - pe terenul arabil odihnit (ogor, imaș), pe care îl fertilizau spontan
și îl tomneau țintit (cu eficiență maximă abia din momentul rotirii anuale a
câmpurilor), iar toamna - pe țarina recoltată (pe miriști, măiăini) și pe fânețe,
fertilizând uneori și aici, spontan și (uneori) țintit. Oile iernau în gospodărie sau
la pădure, secvențele spațial-temporale multiple conturând, pe ansamblu, un
calendar pastoral mult mai complex decât în cazul variantei precedente.
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Singura formă de organizare a proprietarilor de oi era cea asociativă,
reglementarea fazelor pășunatului era strictă, strâns legată de diversele stadii de
dezvoltare a vegetației. Amenajările pastorale au devenit mobile (din momentul
trecerii la tomnitul sistematic) și adaptate formei rectangulare a parcelelor,
impunându-se treptat - în strânsă legătură cu îngustarea parcelelor după 1850 staulul dreptunghiular cu două spații, din lese, mobil prin mutarea a trei pereți.
Construcția din hotar în care se prelucra laptele (stâna) se păstrează (în cazul
satelor cu hotar mare, cu imaș depărtat, și al satelor în care proprietarii aveau
multe oi sau aveau și capre, pe lângă oi), dar devine acum mobilă, urmând
staulul mobil. Se renunță însă la stână în satele cu hotar mic, ca urmare a
distanței reduse dintre imaș și vatra satului. Absența stânei implică transporta
rea și prepararea laptelui în gospodărie, dispărând, în consecință, un întreg set
de artefacte, tehnici și practici magice specifice prelucrării laptelui în hotar.
Personalul pastoral era doar în parte specializat, proprietarii de oi
prelucrau în mod frecvent laptele (la stână sau acasă) în locul baciului de
meserie, iar agricultorii se angajau temporar la stână, ca mulgari.
Caracteristice pentru faza târzie a acestui sistem sunt modalitățile
complexe de asociere a proprietarilor, diversificate ca urmare a generalizării
fertilizării cu staulul mobil, și rafinarea reglementărilor legate de repartizarea
laptelui, urmare a creșterii numărului asociaților dintr-o turmă, concomitent cu
micșorarea efectivelor familiale de oi.
Fiecare dintre variantele descrise pot avea subvariante, definite prin
modalitatea de asociere a proprietarilor de oi, prin absența sau prezența stânei,
prin tipul de stână și staul (fixe ori mobile), prin structura calendarului pastoral,
prin componența efectivului de animale (doar oi sau oi cu capre).
Din păcate, absența unui număr suficient de studii monografice zonale
privind sistemul local-agricol românesc de creștere a oilor face dificilă elabo
rarea unei sinteze cuprinzătoare referitoare la temă, deoarece nu sunt accesibile
- deocamdată - date integrate minime la nivelul coordonatelor spațială, tempo
rală, socială, spirituală, funcțională și economică. Este simptomatică, de exemplu,
penuria de date integrate referitoare la sistemul local-agricol de creștere a oilor
practicat în Moldova, Muntenia, Dobrogea, Banat și Crișana, arii în care
sistemul transhumant ardelean sau de sorginte ardeleană pare să fi eclipsat
sistemele locale, trecute cu vederea - cu prea multă ușurință - de cercetători.
Această omisiune a cauzat deja - în opinia noastră - pierderi științifice
irecuperabile, care au sărăcit considerabil setul de informații reprezentativ
pentru domeniul în discuție. Credem că ne-a rămas foarte puțin timp - ultimii
informatori în vârstă dispar - pentru a încerca înlăturarea acestor lacune, de
neiertat într-o țară a cărei contribuție la cultura pastorală europeană este atât de
consistentă și de originală.
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VALORIZAREA CONȚINUTULUI INSCRIPȚIILOR DE PE
ARTEFACTELE ETNOGRAFICE CU AJUTORUL SURSELOR
ARHIVISTICE. CAZUL MOBILIERULUI PICTAT DIN RIMETEA
(JUD. ALBA)12
TÖTSZEGI Tekla
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Valorization of the Inscriptions on the Ethnographic Artefacts Using
Archivál Sources.
Case of the Painted Furniture of Rimetea (Alba County)
The paper presents the parțial results of the research with the topic The
Metamorphosis ofWriting between the 19th arid 21st centuries. Roles, Contexts, Forms
and Signifîcances of Writing in the Transylvanian Society. Being part of the series of
researches regarding the written private texts and the use of the official texts in the
private life, this project aims to extend the research to some new empiric sources by
use of the museum collections.
During the research the information extracted from the inscriptions of the
furniture items from Rimetea, Alba County related to the personal information
extracted from various historical sources (church records, census) in order to establish
the chronology of the items and to identify the occasions they were purchased.

Keywords: daily writing, engraving, painted furniture, written sources, Rimetea

Lucrarea prezintă rezultate parțiale ale cercetării având tema Metamor
foza scrisului în secolele 19-21. Funcțiile, contextele, formele și semnificațiile
scrisului în societatea transilvăneană. încadrându-se în seria cercetărilor
privind textele scrise private și utilizarea textelor oficiale în viața privată, acest
proiect și-a propus lărgirea cercetărilor spre noi surse empirice, prin exploatarea
colecțiilor muzeale sub acest aspect.
Principala sursă analizată este reprezentată de artefactele din patrimo
niul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, completată ulterior cu date referi
toare la alte colecții, muzeale și particulare.

1 Cercetarea a fost posibilă prin finanțarea oferită de Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul
proiectului POSDRU 89/1.5/S/60189 cu titlul „Programe postdoctorale pentru dezvoltare
durabilă într-o societate bazată pe cunoaștere”).
2 Cercetările au fost inițiate și întreprinse încă de la începutul anilor 1990 de Catedra de
Etnografie și Antropologie Maghiară, sub coordonarea profesorului Keszeg Vilmos, în vederea
creării unui fond al scrisului popular din secolele 18-21.
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Cercetarea pornește de Ia cadrul teoretic trasat deja de bibliografia
existentă referitoare la antropologia scrisului, conform căreia scrisul este un
mod și un mijloc de comunicare vizuală, realizat în diverse tehnici, pe un
anumit suport. Generarea și folosirea scrisului sunt normate de obiceiuri
colective și individuale, scrisul fiind potrivit pentru fixarea, exprimarea unor
semnificații, intenții și atitudini (Keszeg, 2008: 166,173).
Artefactele, la rândul lor, sunt forme materializate ale practicii culturale,
cu funcție semantică, de evidențiere și perpetuare a relațiilor sociale (Kaschuba,
2004: 191-192).
Principala problemă întâmpinată pe parcursul cercetării mele a fost
legată de documentația de bază a artefactelor muzeale. Este binecunoscut faptul
că artefactul sustras din mediul original, odată ajuns în context muzeal este
vidat de semnificații și doar o documentație detaliată și explicită poate să i le
restituie, reconstituind funcțiile sale sociale de odinioară.3 Semnificațiile
inscripțiilor (nume, date, texte mai lungi) pot fi descifrate și valorificate numai
prin intermediul cunoștințelor de fundal, existente la nivelul comunității.
Realizarea unei documentații pertinente este posibilă însă doar în cadrul unor
cercetări și achiziții de teren. Din păcate, o bună parte a artefactelor, mai ales în
prima perioadă, la începutul secolului al 20-lea, a fost achiziționată prin
intermediul unor negustori, sau prin preluarea unor colecții private - practică
foarte răspândită în epocă, la nivel european. Chiar și în cazul achizițiilor
realizate pe teren apar foarte rar în documentație informații legate de categoria
socială a realizatorului, a posesorului artefactului sau date referitoare la contex
tul comunicațional. Rezultatele publicate ale diferitelor cercetări de teren ajută
în unele cazuri la elucidarea funcțiilor artefactului sau la clarificarea contextului
comunicațional, dar în majoritatea cazurilor hiatusurile din documentație sunt
greu sau imposibil de completat, chiar dacă se apelează la mai multe surse.
Deoarece numărul mare al artefactelor inscripționate, proveniența
acestora dintr-un areal atât de vast și, în unele cazuri, lipsa informațiilor de bază
(de ex. proveniența piesei) nu permit cercetarea de arhivă și de teren în cazul
fiecărui artefact, am decis să realizez și câteva studii de caz, în cadrul cărora să
pot descifra în detaliu atât funcționarea procesului de comunicare intracomunitară, cât și structura socială din spatele artefactelor respective. Unul dintre
aceste studii de caz se ocupă de mobilierul inscripționat din Rimetea (jud.
Alba). Alegerea acestui segment poate fi argumentată prin următoarele: 1. este
un corpus de artefacte numeros, chiar și pe teren se mai găsesc piese clasice; 2.
încă de la sfârșitul secolului 19. dispunem de descrieri privind mobilierul pictat
din Rimetea; 3. Rimetea, centru minier și de fierării atestat din secolul al 16-lea,
reprezintă un teren interesant pentru cercetător, atât datorită statutului de
3 Despre această temă vezi și: Fejős, 2003 : 45.
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„orășeni”4 al locuitorilor din Rimetea, cât și datorită situației speciale a școlii
din Rimetea, care încă din secolul al 18-lea s-a dovedit a fi un adevărat centru
de emulație și stimulare a culturii scrise maghiare transilvănene,5 având un rol
important și în formarea unei mase de receptori în mediul populației locale. Nu
este întâmplător că atât în comunitate cât și în muzee s-au păstrat numeroase
artefacte datate, inscripționate. De asemenea, pe fațadele caselor tradiționale,
din secolele 18-19, conservate până-n zilele noastre apar scurte texte și datări.6
In corpusul de analiză am introdus inscripții de pe 88 de artefacte,
datând din perioada 1805-1936. Aceste inscripții aparțin pieselor de mobilier
aflate în patrimoniul MET, în colecția Muzeului Etnografic din Budapesta, în
colecția Muzeului Etnografic Rimetea, în două colecții particulare păstrate in
situ, la care s-au adăugat inscripțiile descifrate de mine din diferite imagini
publicate în volume de specialitate.7
Inscripțiile apar pe diverse piese de mobilier, majoritatea fiind datări și
nominalizări. Datările și nominalizările sunt - în general - în strânsă legătură cu
schimbările revoluționare ale mentalității societății, cu conștientizarea
importanței personalității/individului și cu apariția conceptului timpului linear

4 Etnograful dr. Kós Károly în lucrarea Fierăritul din Trascău (Rimetea), apărută în volumul
Studii de etnografie (București, 1999), menționează: ” Rimetea își datorează "ridicarea” din
rândul satelor din împrejurime, bogăția sa, precum și modul de viață aproape orășenesc al
locuitorilor importanței meșteșugului practicat aici. (...) In vremurile de pace însă - de-a lungul
secolelor al XVII-lea și al XVUI-lea ridicâr.du-se împotriva asupririi moșierești - nu s-au reținut
nici chiar de la întocmirea unor documente false (csalóka levél) despre "privilegii vechi”, până
când în timpul Măriei Tereza și Trascăul a primit libertățile de care se bucurau celelalte orașe de
mineri din Munții Metalici.” (dr. Kós, 1999:145).
5 Din studiile lui Vincze Zoltán (vezi Vincze, 1993) și ale lui Szentmártoni Kálmán
(Szentmártoni, 1957) reiese că la Rimetea a funcționat încă din secolul al 18-lea o școală cu
clase superioare, după modelul Colegiului Unitarian din Cluj. Până în anii 1892-93 învăță
mântul local s-a bazat pe alumnia, un fel de bursă: în schimbul unor prestații, cum ar fi tragerea
clopotelor, cântatul cu ocazia înmormântărilor și cu ocazia sărbătorilor, locuitorii din Rimetea
suportau cheltuielile legate de cazare, mâncare și taxa de învățământ ale unui număr considerabil
de elevi, veniți din Secuime și din fostele comitate. La cursuri participau și localnicii, dar
participarea acestora era condiționată de situația familiei care adesea nu putea plăti taxa sau avea
nevoie de forța băieților deja la o vârstă fragedă.
6 Chiar dacă inscripțiile caselor nu intră în vizorul prezentei cercetări, trebuie menționat că
inscripțiile realizate pe meștergrinda sau pe frontonul caselor în mediul păturilor lucrătoare din
Europa de Vest se răspândesc la mijlocul secolului al 15-lea. Aceste inscripții fixau data
construcției, numele meșterului și comanditarului. La evanghelicii germani, la îndemnul lui
Martin Luther, pe lângă tipurile de mesaje mai sus amintite încep să apară și scurte citate din
Biblie. La influența bisericii protestante, acestea se vor generaliza și la sașii din Transilvania.
Roswith Capesius atrage atenția asupra faptului că începând cu secolul al 18-lea pe fațada
caselor săsești din Transilvania apar scurte texte, motouri. Josep Halrich în anul 1885 a publicat
421 de texte de fațadă (Capesius, 2003:48).
7 Vezi Malonyay, 1909; Hantz Lám, 2009; Fum, 2010; Tasnádi - Selmeczi, 2011.
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în locul conceptului timpului ciclic. Inscripția denumește executantul și/sau
proprietarul, creând astfel o lume personalizată, individuală (Keszeg, 2008:
283-291). Datarea fixează o cotitură din viața artefactului, acesta devenind
documentul timpului în continuă schimbare (Keszeg, 2008: 145).
în cursul cercetării am încercat să relaționez datele extrase din inscripții
cu datele din sursele istorice cercetate. Concomitent cu studierea artefactelor,
am explorat următoarele surse arhivistice: recensământul unitarienilor din
Rimetea,8 datat 1868, registrele de căsătorie, de naștere și de deces din acest sat,
datând din perioada 1772-1917,9 registrele de stare civilă din Rimetea: decese
1895-1900, 1907-1922, căsătorii 1895-1904, 1907-1921;10 protocolul școlii
din localitate, datat 1793, matricolele școlare.''1
Conform abordării binecunoscute, datările pot servi ca repere pentru
stabilirea cronologiei evoluției omamenticii pieselor, servind în același timp ca
suport pentru întocmirea scalei cronologice necesare datării pieselor similare,
neinscripționate și insuficient documentate. Coroborarea datelor inscripțiilor, a
elementelor de decor, cu datele personale extrase din sursele scrise, ne permit
conturarea, datarea și încadrarea stilistică a operei tâmplarului pictor, autor al
acestor piese.
Literatura de specialitate precizează că piesele de mobilier pictat pre
zente în interioarele din Rimetea la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în prima
jumătate a secolului al XIX-lea erau procurate, într-o primă fază, de la tâmplarii
pictori sași din târgurile din Mediaș și Sighișoara, piețe de desfacere importante
pentru fierăriile din Rimetea.12 Stilul mobilelor pictate folosite/realizate la
Rimetea prezintă - în privința concepției decorative (motive, compoziție,
cromatică) - aceleași caracteristici cu piesele săsești folosite în zona Tâmavelor
și Sibiului. Piesele cu fond albastru, identificate ca fiind folosite în Rimetea,
aparțin acestei categorii de mobilier pictat. Chiar dacă știm că tâmplarii pictori
erau pregătiți pentru a onora dorințele posibililor cumpărători, personalizând
artefactul pe loc, marcând numele proprietarului, credem totuși că nominali
zările - care devin considerabile numeric pe piesele de mobilier începând cu
mijlocul secolului al XIX-lea - sunt realizate deja de un meșter local, mai ales
Az Unitáriusok név- és lélekszám szerinti összeírása 1868-ban. I. kötet. Arhivele Bisericii
Unitariene din Transilvania
Direcția Judetețeană Alba a Arhivelor Naționale, Colecția Registre de stare civilă de la institu
țiile de cult. Nr. fond. 17, nr. inv. 328, cota 2077 (A toroczkói Unitárius Egyházközség
Anyakönyve 1772-1849. II.); Cota 2078: Registru cuprinzând acte de stare civilă născuți,
căsătoriți, morii pe anii 1850-1917 din comuna Rimetea.
10
’
’ r
Arhiva Primăriei Rimetea, jud. Alba
Toroczkai iskola protocolluma 1793', A torockói iskola matriculája. 1789. aug.2-től.
Biblioteca Academiei, Cluj-Napoca, MSU.1466
Vezi: torockói bútor, in Magyar Néprajzi Lexikon.
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/5-719.html; Jankó, 1893: 106
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că piesele devin stilistic unitare: fond verde închis, cu chenare în galben-crom,
compoziție dinamică cu volute și motive florale roșii, albastre, organizate în
buchete și ghirlande, conturate parțial cu o linie albă fină.
Prima descriere cunoscută a interioarelor din Rimetea - și în cadrul
acesteia și a mobilierului - îi datorăm lui Orbán Balázs. Scurta descriere enumeră
tipurile de piese de mobilier ornate cu „buchete de flori și arabescuri”, funcțiile și
locul pieselor în casă. Pe lângă accentuarea caracterului maghiar, autorul admite
și existența unor reminiscențe germane (Orbán, 1871: 218-219).
în lucrarea A milleneumi falu, bazată pe o cercetare de la sfârșitul
secolului al 19-lea, etnograful Jankó János prezintă amănunțit interiorul casei
din Rimetea contemporane lui, înșirând tipurile de mobilier pictat: patul înalt,
lada, lavița cu ladă, păretarul, lavița simplă, masa, colțarul, dulapul de perete,
cuierul. Jankó János subliniază că piesele pictate se află în camera din față,
destinată oaspeților, familia locuind în camera din spate, în care se folosesc
același tipuri de mobilier, piesele fiind însă mult mai simple, fără ornamentație
(Jankó, 1989: 116-117).
Monografia lui Malonyay Dezső, apărută în 1909, precizează că
mobilierul de Rimetea este realizat din scânduri de brad, având un fond verde,
omăt ulterior cu motive florale. Vopselele sunt dizolvate în clei, și ținute la cald
în timpul pictării. Ulterior, decorul pictat este acoperit cu un ulei (firnisz).
Această lucrare menționează și numele unui tâmplar local, Kelemen János, care
confecționa mobilier pictat (Malonyay, 1909: 304-307). Este foarte interesant
că la Rimetea, ca și în cazul altor comunități cu o artă populară până târziu
funcțională, cum ar fi cele de pe Valea Nadășului, în această ultimă perioadă a
interiorului tradițional, decorul mobilierului pictat este realizat de o femeie,
Vemes Judit, care era - conform cercetărilor lui dr. Kós Károly (dr. Kós, 2012:
186) - o verișoară și elevă a meșterului. Una din lavițele cu ladă din
patrimoniul Muzeului Etnografic Maghiar îi imortalizează și numele: „1936
FESTETTE VERNES JUDIT”.13
14
Conscripția din 1868 a unitarienilor menționează în Rimetea doi
tâmplari locali - Botár András15 si Kováts Márton16 - iar în registrele matricole
mai apare numele lui Zsakó István (în anul 1873) și a lui Kováts Márton junior
(în anul 1899). Dintre aceștia, Kováts Márton senior este singurul despre care
13 în unele sate cu populație maghiară de pe Valea Nadășului, cum ar fi Macău, Viștea, Mera,
Băgara, într-o ultimă fază a evoluției interiorului sătencele sunt cele care pictează piesele de
mobilier pentru camera curată.
14 MNM, nr. inv. 2004.80.1.
15 Az Unitáriusok név- és lélekszám szerinti összeírása 1868-ban. I. kötet, p. 221. Arhivele
Bisericii Unitariene din Transilvania
16 Az Unitáriusok név- és lélekszám szerinti összeírása 1868-ban. I. kötet, p. 236. Arhivele
Bisericii Unitariene din Transilvania
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știm sigur că a realizat mobilier pictat. Din documentele de evidență ale
Muzeului Etnografic Maghiar (în continuare MNM) din Budapesta reiese că
Kováts Márton senior a realizat în anul 1893 mobilierul necesar unui interior
întreg,17 la comanda etnologului Xántus János, director muzeograf din acea
perioadă al Secției de Etnografie a Muzeului Național Maghiar. Inscripția din
interiorul capacului unei lăzi,18 din patrimoniul aceluiași muzeu - ’1903ba
Kovács Márton Toroczko - nominalizează atât meșterul, Kovács Márton,19 cât
și localitatea Toroczko (Rimetea). Această ultimă informație ar putea fi impor
tantă din următoarele motive: 1. lada era destinată utilizării extracomunitare; 2.
autorul dorea să imortalizeze cât mai exact persoana executantului; 3. într-o
perioadă cu un maxim interes pentru arta populară, și în special pentru piesele
provenind din zone emblematice, ca Trascăul, piesa era destinată vânzării. Pe
un cuier înregistrat mai târziu apar inițialele meșterului.2021
*
Numele meșterului mai apare împreună cu anul confecționării KOVÁCS MÁRTON / 19 12 - pe un colțar a cărui imagine a fost publicată
recent într-un album de artă populară (Tasnádi - Selmeczi, 2011: 176).
întrebarea care se impune este dacă tatăl sau fiul a executat piesele
amintite. Conform datelor din registre, Kováts Márton senior, fiul lui Kováts
István și al lui Királly Anna, s-a născut pe 3 aprilie 1842. In anul 1868 este
amintit ca tâmplar, în același an se căsătorește, iar în 1969 se naște primul său
fiu,23 despre care însă nu știm dacă a continuat sau nu meșteșugul. în 1875 se
naște al doilea fiu, Kovács Márton junior.24*Kováts Márton senior a decedat în
anul 1816, la vârsta de 75 de ani.23 Fiul său este menționat ca tâmplar prima
dată în anul 1899, când anunță decesul mamei sale autorităților.26 în principiu,
lada datată 1903 și colțarul datat 1912 pot fi opera ambilor meșteri. Analiza
decorului ar putea soluționa această dilemă. Tocmai în perioada cu pricina,
17 MNM, nr. inv. 5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5499,5500.
18MNM,nr. inv. 73.158.1
19 Modul de scriere a numelui este inconsecvent, atât în documente, cât și pe artefacte.
20 MNM, nr. inv. 22930.
21 „16ta ejusdem Kováts Istvánnak Királly Annától 3tin Április Szűltett fiát Mártont Ketet
Királly János és Kováts Susa B. Vajda Ilona” (Direcția Judetețeană Alba a Arhivelor Naționale,
Nr. fond. 17, nr. inv. 328, cota 2077. p. 375.)
„1868. jan. Kováts Márton 26 éves Pál Anna” (Direcția Judetețeană Alba a Arhivelor
Naționale, Nr. fond. 17, nr. inv. 328, cota 2078. p. 20.)
11 iulie 1969, Miklós (Direcția Judetețeană Alba a Arhivelor Naționale, Nr. fond. 17, nr. mv.
328, cota 2078. p. 245.)
26 mai 1875, Márton. (Direcția Judetețeană Alba a Arhivelor Naționale, Nr. fond. 17, nr. inv.
328, cota 2078. p. 258.)
„Kovács Márton 75 éves, önálló asztalos, unitárius meghalt 1918. jan. 3.” (Registrul de decese
din anii 1907-1922. p. 212.)
“Ifjabb Kovács Márton önálló asztalos bejelentette Kovács Mártonná Pál Anna halálát, 58
éves volt” (Registrul de decese din anii 1895-1900, p. 467.)
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începând din anii 1900-1910 motivele decorative devin mai mari, desenul lor accentuat naturalist, cromatica utilizată este mai vie, proporția spațiului decorat
crește, la fel și cantitatea liniilor de contur, întregul decor devenind mai
dinamic, mai agitat. Piesele cunoscute ca fiind realizate în anii 1920-1930 au
caracteristicile menționate, ori, dimpotrivă, devin simpliste, păstrând doar
fondul verde și unele elemente stilizate. Piesele datate sus-menționate par a fi conform stilului - opera lui Kováts Márton senior.
Analiza numelor ce apar pe piesele de mobilier ne oferă - prin utiliza
rea unor surse istorice - posibilitatea de a înțelege mai bine societatea în care
aceste piese își aveau locul și funcțiile bine conturate. Deoarece pe lângă datări
cele mai frecvente inscripții nominalizau autorul sau proprietarul piesei (22 din
cele 88 cazuri), m-a interesat, în primul rând, situația social-economică a
proprietarilor.
în lucrarea sa despre mineritul și fierăritul din Rimetea, dr. Kós Károly
ne atrage atenția că prin cercetarea fierăritului ni se dezvăluie "...întreaga socie
tate a fierarilor comunei: slugile angajate cu simbrie anuală pentru transportarea
cu caii a mangalului și minereului, cei angajați drept cărăuși, minerii, ajutoarele
lor la căratul minereului, cărbunarii, fierarii de la forjă și muncitorii acestora
(fierari-țigani), fierari cu atelier propriu, lăcătușii, inclusiv cei specializați în
diferite ramuri, respectiv proprietarii de mine și de forje și grupul de comercianți-bancheri care, ocupându-se de valorificarea produselor de fier, culegeau
rodul activității populației întregii comune.” (dr. Kós, 1999: 146).
Din păcate, în registrele matricole nu s-a consemnat consecvent ocupa
ția persoanelor, cu toate că în Rimetea existau mari diferențe de statut între
locuitori, tocmai din cauza fierăritului și a modului de viață de tip orășenesc,
care presupunea și existența mai multor meșteșuguri. Cu toate hiatusurile și
inconsecvențele ei, mențiunile din Conscripția din anul 1868, privind ocupațiile
capilor de familie a unitarienilor din Rimetea, ilustrează complexitatea paletei
sociale a localității la acea vreme și importanța mineritului și prelucrării fierului
ca surse de venit. Astfel, sunt menționați: doi comercianți-bancheri, 10 proprie
tari de „fabrică de fier”, 41 de mineri, patru fierari, șapte cărbunari (munca
acestora a fost foarte importantă, deoarece cărbunele era folosit la fierărit), 10
cizmari, doi tâmplari, 10 agricultori, șapte birjari, un coșar, doi slujitori, trei
tăbăcari, trei cojocari, un croitor, doi măcelari, un argat, un căruțaș, doi zilieri,
un cârciumar, un proprietar de prăvălie, un negustor, 13 actori, un notar. Se
înregistrează și 52 de văduve, fără ocupație, în poziția de cap de familie.
Din datele de care dispunem reiese că piesele de mobilier pictat inscrip
ționate se regăseau atât în interiorul casei proprietarului unei „fabrici de fier”27,
al unui hámor, cât și în cel al casei agricultorului. în primul caz este vorba de o
97 Botár Géczi vasgyáros, Vemes Ilona. Az Unitáriusok név- és lélekszám szerinti összeírása
1868-ban. I. kötet, p. 217.
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masă cu ladă, realizată în anul 1858. Decorul imortalizează numele și inițialele
ambilor soți - BOTÁR GETZI. // VERNES ILONA / 1858 / BG VN - ,’ fiind
căsătoriți, la acea dată, de 23 de ani.28
29 Piesa aparținând agricultorului este un
colțar,30 piesă arhaică, generală în interioarele din Rimetea și de-a lungul seco
lului al 19-lea, dulăpior în care familia își ținea de obicei cărțile, hârtiile oficiale.
Piesa în discuție este realizată în anul 1902, fiind decorată cu primele două litere
din numele și prenumele proprietarului, SzE JÁ / 1902, care este, conform
cercetărilor, Székely János, tânăr agricultor care s-a căsătorit în acel an.31
Presupunem ca la mijlocul secolului al 19-lea diferitele piese pictate,
realizate la comandă, în interiorul comunității, reprezentau valorile la care
râvneau toți, dar care valori la început erau accesibile doar celor înstăriți, masa
cu ladă, scaunele înalte apărând mai întâi în acest mediu. La începutul secolului
al 20-lea se pare că mobilierul pictat devine un simbol de statut pentru țăranii
din Rimetea, chiar și mirele venind în menaj sau primind ca dar de nuntă un
colțar marcat cu inițialele lui. Conform cercetărilor, în această perioadă sunt
deja răspândite în comunitate și mobilele de tip orășenesc (Furu, 2010: 391).
La fel de importantă mi s-a părut motivația achiziționării/comandării
pieselor și posibilitatea ca aceasta se fie legată de un anumit eveniment.
Istoricul Marc Bloch, reflectând asupra posibilităților de utilizare și
asupra credibilității diferitelor surse scrise, afirmă că e sarcina cercetătorului să
găsească, „să le facă să vorbească” și să înțeleagă posibilele surse, subliniind
faptul că până și cele mai clare surse,,vorbesc” doar dacă știm cum să punem
întrebările, dacă suntem conștienți de imperfecțiunea surselor, de faptul că
„martorii” noștri pot greși sau chiar minți (Bloch, 1996 : 51, 67-68).
Piesele de mobilier inscripționate sunt și ele surse. Numele, datările
care apar în inscripții, asociate cu prejudecata că piesele de mobilier intrau în
zestrea fetei și erau aduse în familie cu ocazia căsătoriei ne sugerează că aceste
piese ornate, cu prestigiu social pot fi legate de ritul căsătoriei, datarea marcând
anul căsătoriei.
Cercetările ne arată că situația nu este așa de simplă. In primul rând,
menționările din registrele matricole ne dovedesc cât de complexe erau situații-

28 MET, nr. inv. N663

[1825] Anno eodem 3a July mátkás Személyek Ifjú Legény Botár Gétzi és Hajadon Leány
Vemes Ilona mind ketten Unitaria Religion lévök meg kérdeztetvén olly Fassiot tettek, hogy
nints se edjik se más részről semmi Erőltetés. Bizonyságok valának az Alól írtak. Pál Ferentz
Vemes János (x) Ezek ki hirdettek először 4a july másodszor 9ta july. Harmadikszor 2O.dik
July. Copulaltatak 11a august.
(Direcția Judeteteană Alba a Arhivelor Naționale, Nr, fond. 17, nr. inv. 328, cota 2077. p. 226.)
MET, nr. inv. A9722
31
1902. febr. 2. Székely János főldm. legény unit., 24, Kelemen Judith leány, unit., 20 (Direcția
Judetețeană Alba a Arhivelor Naționale, Nr. fond. 17, nr. inv. 328, cota 2078. p. 61)
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le în cazul vieții de cuplu în satul tradițional protestant al secolului al XIX-lea.
Ca urmare a mortalității ridicate se consemnează foarte multe căsătorii între
văduvi, adesea foarte tineri. Divorțul fiind aprobat în cadrul comunităților
protestante, în foarte multe cazuri una sau ambele persoane provin din căsătorii
anterioare. în cazul acestor persoane, nunta avea loc adesea după ani de
conviețuire, de multe ori abia după nașterea unuia sau mai multor copii.
Pe piesele de mobilier apar următoarele tipuri de nominalizări: numele
posesoarei, numele/inițialele posesorului, numele soților, numele autorului și
chiar al localității. Am presupus că piesele făceau parte din zestrea miresei sau
a mirelui sau erau realizate cu ocazia căsătoriei sau a unui eveniment important
în familie, cum ar fi botezul sau majoratul religios al copiilor. în consecință, am
verificat în registrele matricole toate consemnările referitoare la persoanele cu
pricina, confruntându-le cu evenimente consemnate în registrele matricole de
botez, de căsătorie și de deces.
Doar în cazul unui singur tip de artefact, în cazul lăzilor de zestre,
puteau fi corelate direct datele inscripționate cu cele înregistrate. In corpusul de
analiză există 14 lăzi de zestre, din care pe cinci exemplare, pe lângă datare, s-a
marcat și numele proprietarei. Este și cazul a patru lăzi, datate 1847, 1862,'
1864,32
34 1902,35 cu numele posesoarei pe capacul interior al piesei. Proprietarele
33
sunt tinere de 18, 19 de ani, necăsătorite anterior. în primele trei cazuri, lada
este realizată cu un an înainte de căsătorie, ultima piesă fiind confecționată în
anul nunții, organizată însă chiar la sfârșitul anului, la 28 decembrie. In mențiu
nile registrelor de căsătorii apare adesea construcția „mátkás személyek” persoane logodite. Din păcate, literatura de specialitate referitoare la obiceiurile
de logodnă din această localitate se rezumă la remarcile etnografului Jankó
János, care afirmă că în această comunitate logodna poate dura de la 1-2 lună la
un an și jumătate (Jankó, 1893: 214). Presupunem deci că lada de zestre era
comandată odată ce căsătoria era decisă, adesea în anul care preceda căsătoria.
Situația posesoarei ultimei lăzi este aparte și în altă privință: tânăra născută la 25
32 MNM, nr. inv. 95089, „VERNES SUSI1847”;
„1848, 30 Decembris (...) Posgi Getzi 20 éves és hajadon Vemes Susi kérdeztettek ki az
erőltetés nem létéről Kriza Márton és Vajda György Consistorok előtt. (Direcția Judetețeană
Alba a Arhivelor Naționale, Nr. fond. 17, nr. inv. 328, cota 2077. p. 422)
33 MNM, nr. inv. 95666, „KLÓTZA ANNA: 1862”
34 Muzeul Etnografic Rimetea, nr. inv. 163, „1864 TOBIZS ANNA”
35 Muzeul Etnografic Rimetea, fără nr. de inventar, „MÓRICZ / ILONÁÉ /1908”
„1908. decz. 28. Kerekes András vált. Unit. 36, Móritz Ilona leány, unit. 20” (Direcția
Judetețeană Alba a Arhivelor Naționale, Nr. fond. 17, nr. inv. 328, cota 2078. p. 67). Conform
înregistrărilor din registrele stării civile a comunei Rimetea, vârsta mirilor nu corespunde cu cele
de sus, mireasa având 18, iar mirele 26 de ani. ”Móricz Ilona unitárius háztartásbeli, szül.
1890.aug. 25. házasságot kötött 1908. dec. 28-án Kerekes András kőmüvessegéddel, unitárius,
szül. 1882. jan. 22.” (Registrul de căsătorii din anii 1907-1921, p. 28.
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august 1890 se căsătorește la 18 de ani cu un ajutor de zidar36 cu 8 de ani mai în
vârstă și divorțat, ceea ce sugerează că provenea dintr-o familie foarte săracă
sau/și era constrânsă să se căsătorească. Căutarea unor noi date în registrele
matricole confirmă această ultimă presupunere : tânăra naște în 15 aprilie 1909 o
fetiță,37 fapt care explică și nunta în grabă de la sfârșitul anului anterior.
In cazul celorlalte piese de mobilier nu mai întâlnim aceeași consec
vență. Numele soților apare pe diverse piese (păretar,38 colțar,3940
41
masă40), reali
zate la un an după căsătorie sau chiar după decenii de viață familială, primul
exemplar cunoscut de acest gen datând din 1846, iar ultimul din 1889 (Furu,
2010: 392) Confruntarea datelor inscripțiilor cu datele sustrase din matricole
ne-au convins că comandarea pieselor nu poate fi legată nici de evenimente de
familie ulterioare, ceea ce ne sugerează că trebuie să căutăm motivația
comanditarilor în modul de viață, situația materială, năzuințele și posibilitățile
sătenilor din Rimetea.
In corpusul cercetat există doar cinci piese datate din perioada 18051840. Numărul acestora crește considerabil începând cu anii 1840, multe dintre
piese (păretare, cuiere) fiind clar piese comandate, ceea ce ne lasă să credem că
și înaintea lui Kováts Márton putea exista un tâmplar-pictor în localitate, care
putea pune bazele unui stil propriu, de Rimetea. In a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, în satul Rimetea atât oferta, prin tâmplarul-pictor local executant
cunoscut, cât și cererea s-au condiționat reciproc, conducând la consolidarea
unui stil propriu și a unei mode care marca interioarele locale din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea,
piesele de mobilier de tip citadin preiau treptat locul celor pictate. In cazul
pieselor pictate, realizate la începutul secolului al XX-lea, nu doar decorul
suferă schimbări, ci și conținutul inscripțiilor devine mai variat. Pe lângă
funcția de marcare a momentului și a prestigiului personal - în primul rând al

36 Vezi Registrul de căsătorii din anii 1907-1921, p. 28.

Ilona s-a născut la data de 15 aprilie 1909. 19 (Direcția Judetețeană Alba a Arhivelor
Naționale, Nr. fond. 17, nr. inv. 328, cota 2078. p. 351.)
38 MET, nr. inv. N664, ” PÁL JÁNOS 'SAKO JUDIT / 18 58”; MET, nr. inv. N673, ”18
VAJDA MÁRTON GYÖRKE ANNA 46” ; MET. nr. inv. N 322, "..ANDOR 1853”; MNM,
nr. inv. 101511, "BOTÁR ISTVÁN KRIZA ANNA/1 854”.
39 MNM, nr. inv. 101510, ” BOTÁR JÁNAS CZUPOR ANNA 1861”; MNM, nr. inv.
70.175.39, "BALOG JÁNOS, BORBÉLY JUDIT 1854”; Colecția particulară Géléi Király
Anna, ” KIRÁLJ ISTÁN KRIZA ILONA / 1883” ; Furu, 2010: 391, 392, ”18 89 /Jári János Pál
Anna”, „Hercze BOTÁR Simon Judit / 18 85”; Hantz Lám, 2009: 189, ” TAMÁS ANDAR /
TÓBIÁS SÁRA/ 1853”.
40 MET, nr. Inv. N663, „BOTÁR GETZI. // VERNES ILONA / 1858 / BG VN“.
41 MET, nr. inv. N673.
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proprietarului, dar mai târziu și al executantului mobila pictată poate deveni
și ea un suport al comunicării unui mesaj explicit, de ordin religios.42
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OBICEIURI SI PRACTICI RITUALICO-MAGICE LA
CONSTITUIREA ȘI DESFACEREA TURMELOR

Pamfil BILȚIU, Mana BILȚIU
Baia Mare, Maramureș

Ritualic and Magical Customs and Practices at the Getting Together of the
Herds and the Giving of the Herds to the Owners
Based on field research, our study is dedicated to the ritual and magical habits
and practices related to two stages rich in traditions of the shepherding in Maramureș:
setting up and giving of the herds to the owners.
Treating the magical practices and habits, we focused on the ancient ones,
which associate the magical nudity rite, chastity, but also the ones relying on
widespread magical tools: sheep passing over the chain, over the axe, lighting the
living fire etc.
The approach of the magical practices and the pastoral traditions was
analysed in every subdivision of the stages above mentioned of the shepherding in
Maramureș: sheep gathering, herding sheep to the mountains, first milking, celebration
of sâmbra1, retum of the herds from the mountains and giving of the herds to the
owners.
In our study we highlighted both the rite functions and the mytho-symbolism
of their constitutive elements and of the magical tools used.

Keywords: magic, sheep, shepherding, practice, herd, chastity.

Consacrate reînvierii naturii și strâns legate de bunul mers al noului
ciclu vegetațional, obiceiurile de primăvară se individualizează printr-un substrat
mitico-magic deosebit de bogat, care capătă valențe magice și mai pronunțate la
cele legate de inaugurarea anului pastoral: Floriile și Sfântul Gheorghe. în
aceste zile se constituie turmele, activitate marcată de o serie de practici
ritualico-magice, în toate etapele ce o compun.
Scoaterea oilor se individualizează ca o etapă însoțită de numeroase
acte ritualico-magice, având deschidere către stimularea manei animalelor,
dublată de o pronunțată funcție apotropaică. Odinioară era de neconceput
scoaterea oilor din poiată fără ca acestea să nu fie afumate ritual, cu cărbuni
aprinși sau tămâie, fără a fi stropite cu apă neîncepută sau aghiasmă (Fig. 1),
fără a fi trecute peste un lanț. Pe valea Cosăului oile sunt trecute și peste un
topor. Sunt practici de largă răspândire în riturile pastorale românești.
1 Measuring the amount of milk given by each owner’s sheep, gathered in the common herd (or

the pastoral association), in the spring, at the beginning of the pastoral season. Depending on the
amount of milk measured, each sheep owner received a proporțional amount of milk.
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Am putea crede că ritualul afumării cu ciobul de tămâie este de esență
creștină, dar el ține de straturi magice mai vechi, când era menit să alunge
spiritele malefice. (Popescu, 1986: 102).
Anumite acte rituale îmbracă, în unele localități, forme aparte care le
conferă statutul de variante regionale. La Oarța de Sus, când se scot oile la
pășune sunt trecute peste lanțul care a fost pus la pragul casei la Crăciun, pentru
a păși peste el colindătorii.
Sub aspectul semnificației, aceste practici magice, trebuie să subliniem
că, potrivit concepției populare, colindătorii ne apar ca un fel de vrăjitori, având
puterea de a săvârși adevărate miracole. Ei sunt depozitari magici ai norocului,
ai sănătății și ai longevității. (Caraman, 1981: 64). Această practică ritualică are
la bază regula cumulului magic, lanțul asociind ritul metalului prelucrat,
generalizat în magia noastră și a altor popoare. Așa cum arată cercetările, lanțul
este un simbol al legăturii și captivității. Lanțurile, împreună cu alte lucruri
metalice, sunt folosite ca obiecte apotropaice în riturile de izgonire a duhurilor
malefice. (Evseev, 1998: 217-218). In unele localități, lanțul, peste care erau
trecute oile, este supus unui proces de preparare magică urmând prescripții
ritualice îndătinate. Lanțul este îndoit, ceea ce reprezintă o reduplicare miticomagică, sau este înfocat, practică care asociază cultul focului și al vetrei, în
scopul sporirii valențelor apotropaice ale acestui instrument magic. Potrivit
celor relatate de către performerii noștri, trecerea oilor peste lanț avea ca
finalitate apărarea lor împotriva fiarelor sălbatice. „Trecem oile păstă lanț să nu
aibă putere siarele la ele.” (Desești).
La Ungureni, în Țara Lăpușului, unde păstoritul îmbracă forme arhaice
deosebite, scoaterea oilor Ia pășune era însoțită de practici ritualico-magice care
constituie magia în lanț. Gospodina nu numai că stropește oile cu agheasmă, le
afumă cu tămâie, dar aruncă peste ele și sare care are virtuți apotropaice fiind
frecvent folosită în magie la alungarea duhurilor rele. Concomitent cu oile sunt
afumați și stropiți și cei doi ciobani care mână oile către locul de formare a
turmei: „ciobanul mare” și „ciobanul mic”, care este de fiecare dată un copil
„curat”, adică cast, care ne exprimă faptul că păstoritul era statuat ritualic și pe
baza principiului castității. înainte de a părăsi curtea, gospodina dă „ciobanului
mare” un colac ceremonial, în formă de turtă rotundă, înconjurată de un inel,
care simbolizează staulul și care are în interior lipite nouă bucățele de aluat,
numite „mieluți”, semnificând turma. Cei doi ciobani au obligația să consume
ritual la câmp colacul împreună „pentru ca oile să fie sănătoase și cu spor ca
pâinea. Colacul se numește Staulele florilor și ne slujește ca argument în plus
asupra originii pastorale a denumirii sărbătorii Floriilor.
Sub aspectul semnificației, capătă importanță, pe această linie, opiniile lui
Petru Caraman care între numeroasele funcții ale colacilor ceremoniali este
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menționată și aceea potrivit căreia simbolizează și succesul în creșterea vitelor și
oilor, unele forme reprezentând ocolul (staulul) cu oi. (Caraman, 1983: 475-476).
în satele din Maramureșul Istoric, urcarea oilor la munte ocazionează o
serie de acte rituale. Oile trec pe lângă găleți cu apă, în care se pune o secere, rit
apotropaic și de purificare. In gălețile cu apă se pun, în unele sate, bani de
argint care, potrivit mentalității populare, este considerat etalon al purității, așa
cum ne argumentează formulele de descântec: „Ion să rămâie curat, luminat, /
Ca argintu strecurat.” La urcarea oilor la munte ciobanii manifestă o grijă aparte
pentru a nu trece cu ele peste anumite locuri oprite, pe care dacă ar paște oile șiar pierde mana. Ciobanii ocolesc cu mare atenție și izvoarele fermecate despre
care se crede că dacă s-ar adăpa oile din ele și-ar pierde mana. Sunt numeroase
astfel de izvoare în Maramureșul Istoric. (Bilțiu, P., Bilțiu, M., 1999: 77). în
sate de pe valea Cosăului, în ziua stânii, fiecare sâmbraș ia o mână de pământ
de acasă, din staulul oilor, pe care îl duc la locul stânii și îl pun lângă strungă.
Neefectuarea acestui rit ar atrage după sine rămânerea laptelui oilor acasă.
Pentru a se împiedica luarea manei de către vrăjitoare, oile sunt descântate, în
satele de pe valea Cosăului, act ritual care este oficiat de către „babele
meștere”. Practica descântatului este similară cu cea a descântecelor de întors
mana vacilor. „Să pun tărâță înt-o sâtă, să face cruce în ele cu cuțâtu și să
descântă.” Fomulele orale pe bază de poruncă directă și cele de amenințare sunt
specifice mai multor categorii de descântece.
Cercetările noastre pe Valea Cosăului ne-au furnizat surpriza descope
ririi, la Călinești, a unei variante de descântec la urcarea oilor în munte, care a
pătruns de mult în repertoriul pasiv:
„ -Unde mereț, voi muroi?
Unde mereț, voi strigoi?
-La stâna lui Ion,
Să luăm laptele de la oi.
-Voi,acolo, dacă-ț mere,
Cu cuțâtu v-oi tăiere,
Cu săcerea v-oi săcerare,
Cu sula v-oi împungere,
Stâna să rămâie curată
Și luminată,
Cu laptele dulce și curat,

Cum Dumnezău l-o lăsat. Tărâțele să dau la oile din stână, a doua zi,
înainte de a ieși la pășune.”
Urcarea oilor la munte era odinioară de neconceput fără ca unul dintre
ciobani să nu sune încontinuu din trâmbiță. Ritul a fost atestat și în alte regiuni
ale țării. Ritualul era considerat, în mentalitatea omului din popor, nu numai un
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mijloc de apărare împotriva vrăjitoarelor și a duhurilor malefice, ci și un rit de
purificare a spațiului ce constituie habitatul stânii. (Pavelescu, 1944: 53).
Trâmbița era învestită de omul din popor cu valențe magice. Ea acționează prin
suflare, aer și sunet menit a alunga spiritele. (Chevalier, Gheerbrant, 3: 384).
Există sate, precum cele de pe Valea Cosăului, în care cântatul din trâmbiță, la
urcarea oilor la munte, este interzis, crezându-se că ar atrage după sine
pierderea manei de către oi.
Constituirea stânei, care are loc odată cu ajungerea oilor la munte,
ocazionează o serie de practici ritualico-magice având largă deschidere către
stimularea manei oilor și apărarea lor împotriva duhurilor malefice. Odinioară
ocupa un loc aparte aprinderea focului viu, agent magic, apotropaic și utilizat în
tămăduirea oilor bolnave. în cele mai multe sate, pentru aprinderea ritualică a
focului viu, se folosea adesea un instrument confecționat din crăparea unui
trunchi de brad subțire, bucățile fiind găurite la capătul mai gros, iar la cel
subțire ascuțite pentru a putea fi bătute în pământ. In cele două orificii se
introducea iască, preparată prin fierbere cu cenușă și uscare. în orificii se
introducea un grindei pe care se înfășură o sfoară. Cu ajutorul capetelor sforii
grindeiul se rotea înainte și înapoi până ce se aprindea iasca. Aprinderea cădea
în sarcina unui flăcăiandru „care nici vorbă să se fi fost atins de vreo femeie”,
în târlă se așează un brad, în unele sate din Maramureșul istoric, cu vârful
rămas verde, simbol al fertilității, în care se pun doi colaci față în față,
împodobiți cu struț vegetal, din buruiene învestite cu puteri magice. (Fig. 2).
Odinioară, staulul era împodobit cu crengi și struțuri vegetale, mai ales
strungile. Dintre plantele cu care era împodobit staulul nu lipseau mălinul,
busuiocul, bărbânocul, calciul, etc., de unde și denumirea de Staulele florilor
dată Floriilor. (Fig. 3). în satele din Maramureș era tratat, cu multă atenție,
înstruțatul ritual al berbecilor. (Fig. 4). El se oficia cu struțuri vegetale,
cuprinzând buruiene învestite cu puteri magice, cărora ulterior le-au luat locul
florile de grădină.
Anumite practici de apărare a stânii aveau la bază regula cumulului
magic. Ca să nu li se ia mana oilor și să nu dea vânt rău peste ele erau afumate
cu baligă de porc, cu buruieni învestite cu putere magică ca iarba vântului,
leușteanul sau mălinul. Cu aceleași rosturi era învestit ritualul afumării stânii cu
cărbuni sau tăciuni luați din focul viu.
Făcând parte din categoria riturilor de „primul” și de „început”, primul
muls era însoțit de o serie de acte rituale. Strungile se afumau cu tămâie. In
unele sate, la strungă se lega un săculeț cu sare. în alte așezări înaintea strungii
se împlânta un topor sau două, unul de o parte a strungii, iar al doilea de
cealaltă parte a ei. Odinioară, oile se mulgeau pe bani de argint care se puneau
în găleată. Femeilor nu le era îngăduit să mulgă în strungă nici să se apropie de
târlă. Ca rezultat al încreștinării, primul muls era precedat de rugăciuni. Tot ca
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rezultat al aceluiași proces de încreștinare, semnalăm sfințirea oilor și a târlei de
către preot. Apa rezultată din spălatul pe mâini al sâmbrșilor era aruncată peste
oi. în unele sate se împușcă peste oi.
Odată încheiat primul muls se oficiază rotirea ritualică a oilor în jurul
staulului „cum mere soarele”, adică în sensul de mers al acelor de ceasornic și
care se repetă de trei ori. (Fig. 5). Această practică, odinioară, îmbrăca un
substrat mitico-magic pronunțat. înaintea oilor mergea un flăcăiandru „curat”,
care era complet dezechipat, o dovadă în plus a statuării stânii pe principiul
castității. Practica asociază și ritul nudității magice, de o vechime cu totul
deosebită, fiind atestat încă la o serie de popoare preindoeuropene, printre care
și la evrei. Nudul proiectează puterile magice, atât în divinația viitorului cât și
spre influențarea acestuia. Nuditatea magică este practicată ca mijloc de
invocare, trezire și sporire sau întreținere a forțelor pozitive din natură și
societate. (Mușu, 1971: 169-170). Ca rezultat al procesului de încreștinare, în
fața oilor merge ciobanul care poartă crucea luată din târlă, unde fusese fixată
imediat după amenajarea ei, care era împodobită cu struțuri vegetale. Astfel de
practici au o largă deschidere către rosturi apotropaice. Așa cum ne-au sugerat
performerii „ele departă tăt răul de stână.”
Odată cu urcarea oilor la munte, are loc măsuratul laptelui fiecărui
sâmbraș care în Maramureș poartă mai multe denumiri: „sâmbra oilor”,
„mulsul măsurii”, „ruptul sterpelor”. Obiceiul ocazionează o petrecere a
sâmbrașilor cu păstorii și care urmează prescripții ritualice riguros respectate.
Masa de la această petrecere dintre sâmbrași și ciobani are la bază comuniunea
alimentară. Se consumă bucate aparținând regnului vegetal: pâine, plăcintă,
cozonac, mai recent și prăjituri, dar și bucate aparținând regnului animal: șold
de porc, câmați, slănină, came de pasăre, de vițăl, de miel, etc., în funcție de
modul în care pregătește bucatele fiecare sâmbraș. (Fig. 6). Este limpede că
masa de la măsuratul laptelui, la stână, avea sensul de ofrandă rituală consacrată
unor divinități de regn animal și vegetal prin care se sconta protejarea turmelor
și sporul manei lor. Un argument în plus pe această linie ni-1 slujește bucatele
preparate din produsele stânii: balmușul, cașul și urda, jintița, dar mai ales
ciorba acră de miel, mielul haiducesc fript la proțap. Sacrificarea ritualică a
mieilor, al căror număr variază în funcție de numărul boteielor de oi, ce alcătu
iesc stâna, ne întărește cel mai mult această convingere asupra caracterului
ritualic al mesei de la sâmbra oilor.
Trebuie reținută ca judicioasă opinia lui Victor Kembach. „Sfântul
Gheorghe a ajuns în mitologia românească patronul sacru al trezirii fertilității
pământului și al impulsionării fecundității vitelor. Sărbătorirea sa ca sfânt
pastoral este frecventă printre ciobanii și crescătorii de vite din România, care-i
aduc sacrificii sub formă de daruri către biserică (animale, îndeosebi miei).
Astfel, ciobanii din Moldova duc la biserică, de 23 aprilie, miei și caș pentru
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sfințire, mielul de sacrificiu fiind tăiat după aceea la stână, iar preotului
aducându-i-se numai blana. în unele regiuni sfântul e considerat stăpânitorul
rodirilor, semănăturilor, manei câmpiilor, vitelor mulgătoare și păsărilor.”
(Kembach, 1995: 568).
Ni se pare de o importanță cu totul aparte sacrificiul ritual al oii, pe care
îl întâlnim la stânile montane din Borșa, având o valoare de unicat datorită
substratului mitico-magic al ritului. La ruptul sterpelor, potrivit celor furnizate
de performerii noștri, doi ciobani, cei mai bătrâni, umblă prin târlă, cu ochii
închiși și aleg la întâmplare o oaie care se sacrifică ritual, iar carnea ei nu se
consumă de către stânași, nici de către ciobani, ci se împarte sub formă de
pomană în satul de care aparține stâna. Este evidentă, în cadrul ritualului,
funcția acestuia de ofrandă rituală.
Prescripțiile ritualice prevedeau prezența ceterașilor la sâmbră,
petrecerea ocazionând joc. Strigăturile erau adecvate momentului, fiind formule
orale de propițiere. „Să trăia(scă) ochișica / După ei veselia, / Dumnezău, mană
să-i dea.” „Asta-i veselia noastă, / Gazda stânii sa trăiască, / Oile, păcurarii/ Și
sâmbrașii după ii.” (Călinești). La sfârșitul petrecerii, la unele stâni arhaice, are
loc tăvălirea pe pantă la vale a stânașilor cu nevestele altora, semnificând,
probabil, stimularea apetitului sexual.
Desfacerea turmelor și coborârea oilor ocazionează practici ritualicomagice având deschidere către protejarea oilor și a manei. Acum se stinge focul
viu care a ars pe toată durata șederii oilor la stână. Fiecare sâmbraș ia o mână de
pământ din stână care este dus acasă și pus în poiată, pentru a se asigura
transferul manei oilor de la stână acasă. Și la coborâre ciobanii manifestă
aceeași vigilență în privința ocolirii locurilor oprite si a izvoarelor fermecate.
Ciobanii manifestă vigilență la trecerea oilor pe sub poduri, unde se crede că
vrăjitoarele au pus săculețe cu „vraciuri” sau obiecte vrăjite în scopul luării
manei oilor.
Odată coborâte oile din munte, are loc osâmbrirea păcurarilor la gazda
de stână, care ocazionează o masă rituală pe bază de comuniune alimentară
având și ea funcția de ofrandă rituală.
Prin mulțimea practicilor ritualico-magice, a pieselor de instrumentar
magic folosite la oficierea lor, elementele de mare vechime pe care le cuprind
obținem argumente prețioase asupra caracterului arhaic al păstoritului
maramureșean, prin care el ne este individualizat, punându-ni-se în lumină
statuarea lui pe principii ritualice multe la număr și de o vechime indubitabilă.
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Figura 1 Stropirea ritualică a oilor cu aghiasmă și aruncarea sării peste oi la
scoaterea lor la pășune prima dată. Ungureni, 1976. Foto. Pamfil Bilțiu

Figura 2 Ruptul sterpelor de
pe muntele Cârligătura, Ieud Arborele cosmic, 1975, Foto.
Pamfil Bilțiu

Figura 3 Mulsul măsurii la Bogdan
Vofă, 1970, Foto. Pamfil Bilțiu
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Figure 4 Instruțarea berbecului de
pe muntele Cârligătura, Ieud, 1975,
Foto. Pamfil Biltiu

Figure 5 Rotirea ritualică a stânii în jurul
staulului La Sâmbra oilor , Botiza, 1972,

Figure 6 Masă la „ruptul sterpelor”, Moisei, 1971. Foto. Pamfil Bilțiu
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MODERNITATEA ȘI TRANSFORMĂRILE CULTURALE:
GÂNDIREA MAGICĂ ȘI EVOLUȚIA EI
ÎN SATUL OCOLIȘ, JUD. ALBA

Ioan POP-CURȘEU
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

La modernité et les transformations culturelles : la pensée magique et
son évolution a Ocoliș, Dépt. Alba.
Le présent article (La Modernité et Ies transformations culturelles : la pensée
magique et son évolution ă Ocoliș, Dépt. Alba) se propose d’aborder la question des
changements culturels et de mentalité apparus avec l’émergence de la modernité dans
les communautés rurales. Dans la modernité, on a pu constater une pression des
modéles culturels citadins dominants, exercée surtout sur la pensée magique,
considérée comme une forme de pensée inférieure, parce que non scientifique, obscure,
indéterminable et inquiétante. Afin d’illustrer la pression que la modernité a exercée
sur la pensée magique, le présent travail effectuera une étude de cas, en suivant Ies
transformations subies le long du XXéme siécle par les croyances et Ies pratiques
magiques des villageois de Ocoliș, Dépt. Alba (il s’agit d’un viliágé de montagne, situé
sur le cours inférieur de l’Arieș). Â la fin du texte, une hypothése sera lancée,
concemant Ies types de croyances et de pratiques magiques qui se conservent le mieux
sous la pression de certains modéles culturels rationalistes.

Mots-clés: pensée magique, modernité, transformation culturelle, raison, croyance,
sorcellerie.

Prezentul articol își propune să abordeze chestiunea schimbărilor cultu
rale și de mentalitate apărute odată cu emergența modernității în comunitățile
rurale. In modernitate s-a putut constata o presiune a modelelor culturale
citadine dominante, exercitată mai ales asupra gândirii magice, considerată o
formă de gândire inferioară, deoarece era neștiințifică, obscurantistă, indeterminabilă și neliniștitoare1. Pentru a ilustra această presiune pe care modernitatea a
exercitat-o asupra gândirii magice, mă voi opri la un studiu de caz, urmărind
cum s-au transformat, de-a lungul secolului XX, credințele și practicile cu bază
magică ale sătenilor din Ocoliș, jud. Alba (sat de munte, situat pe cursul inferior
al Arieșului, în mocănime). Voi lansa și o ipoteză cu privire la ce tipuri de
credințe și practici de factură magică se păstrează mai bine sub presiunea unor
modele culturale raționaliste.
1 Pentru opoziția dintre cele două forme de gândire, magică și modem-științifică, vezi în
principal Blaga, 1941, și Culianu, 2003.
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Odată cu emergența raționalismului de factură modernă, manifestat în
cultura română prin intermediul Școlii Ardelene (D. Țichindeal, Gh. Șincai,
Budai-Deleanu, Piuariu-Molnar), și odată cu nașterea medicinei modeme la
sfârșitul veacului al XVIII-lea și începutul veacului al XIX-lea, gândirea
magică - la fel ca în lumea occidentală - a devenit un apanaj al poporului,
căpătând forme noi, specifice, pe care nu le avea înainte, dar și ducând mai
departe, nealterat, ceea ce se transmisese prin tradiție. Lumea rurală - mai puțin
permeabilă la inovațiile modernității - a menținut un raport nemijlocit cu
sacrul, pe care lumea citadină l-a pierdut sau l-a păstrat doar în zone marginale,
atipice și neconfiguratoare, vizibil în vastul repertoriu de ființe supranaturale
care populează universul țăranului român, în raporturile ambigue cu cei cărora
comunitățile tradiționale le atribuie puterea de a mânui forțele supranaturale, în
credința că morții se pot întoarce la viață sub formă de strigoi și că trebuie
stăpâniți prin mijloace magice și mai ales într-o relație privilegiată cu limbajul,
subîntinsă de o intensă figurativitate.
Cu tot conservatorismul lumii rurale (mai ales în zonele bine caracteri
zate din punct de vedere etnografic, cum ar fi Munții Apuseni, Maramureșul,
Oașul, Pădurenimea Hunedoarei, Gorjul, Bucovina), se poate constata și aici o
evoluție incontestabilă a formelor culturale, deși mai lentă decât în lumea
citadină . Formele gândirii magice se modifică și în lumea rurală , flagrant de la
zonă la zonă (chiar în cazul contiguității sau al apropierii geografice2
34), sub
influența unor factori exteriori, de cele mai multe ori de natură socio-economică
(modificarea relațiilor de producție, migrația populației la oraș sau în țările
Europei de vest, pătrunderea mijloacelor de comunicare în masă - telefonie
mobilă, radio, televiziune prin cablu, Internet, alfabetizarea cvasi-completă a
locuitorilor de la sate5 etc.).
în ciuda fenomenelor de aculturație cu origine în lumea citadină, există
încă și acum, în 2012, în satul Ocoliș urme ale mentalității magice, deși mult
mai puține și mai palide ca în trecut. Magia erotică nu se mai practică decât ca
simplu joc de Sânziene, când se face cununa de flori menită să ajute la ghicirea
ursitului sau pur și simplu pentru a fi zvârlită pe casă, iar magia agricolă 2

Despre evoluția paralelă a formelor culturale la sat și oraș, vezi Bârlea, 1983 și Marian-Bălașa,
2011.
3
Pentru stadiul credințelor și al practicilor magice în satele din lumea contemporană, vezi o
lucrare ilustrativă: Croitoru G. - Croitoru M., 2010.
Laura Sârbu (Sârbu, 1993, 51-60) pune în evidență un fenomen interesant: în vreme ce în
1966-67, perioada când s-a deplasat pe teren, descântecul era viu și abundent practicat în Lăpuș,
ui zona etnografică apropiată a Codrului, el era deja pe moarte!
Școlarizarea ocolișenilor, începută de prin 1852, coroborată cu creșterea bunăstării economice
Și cu pătrunderea unor idei, moduri de viață și tehnologii de origine citadină a fost lovitura cea
mai grea dată gândirii magice.
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destinată să asigure fertilitatea ogoarelor - dispune azi de un inventar extrem de
redus de gesturi și formule. La „intrarea cu plugul în brazdă” (o zi de primăvară
hotărâtă arbitrar, când toți gospodarii decideau să iasă la arat), nimeni nu mai
pune o pâine de casă deasupra coamelor plugului ca semn de fertilitate și
nimeni nu mai consacră boii învârtindu-se de trei ori în jurul lor cu tămâie
aprinsă într-un vas. De asemenea, la ieșirea din curte, bărbatul nu mai face o
cruce dinaintea boilor cu securea, iar femeia nu mai unge coamele și capul
boilor cu usturoi, înainte să arunce grâu și apă peste carul care iese pe vraniță.
Totuși, semnul crucii făcut asupra animalelor s-a mai păstrat, iar câteva vorbe
cu sens propițiatoriu se mai rostesc chiar dacă adeseori aratul se face cu
tractorul.
Cărțile cărora imaginația populară le atribuia puteri magice nu mai au
același rol de oracol ca în trecut. Personal am putut să constat, prin observații
făcute pe teren, venerația cu care ocolișenii mai înconjoară cartea pe care o
numesc Gomornic [corect Gromovnic]6 (de fapt simple calendare sau
almanahuri databile la sf. sec. XlX-înc. sec. XX, pline de prevederi astrologice
naive și de sfaturi pentru „economi” / gospodari). Posesorii Gomornicelor din
Ocoliș (Laurian Borfotă, 1900-1985, sau Iuliu Brata, 1948-2008) își păstrau
cărțile cu multă grijă, nu le împrumutau aproape nimănui și făceau din
consultarea lor un adevărat micro-ritual. Acum, poate din păcate, televiziunea a
devenit principala sursă de informații despre vreme și vremuri, destin și noroc,
iar Gomornicele zac ferfenițite prin poduri, cămări și pivnițe.
Dacă altădată la Ocoliș, încă în toată prima jumătate a secolului XX,
credința în zmei, strigoi (oameni-câine), solomonari care stăpânesc furtunile și
fenomenele meteorologice, era încă vie, astăzi chiar și bătrânii de la care se pot
culege informații despre asemenea ființe supranaturale se îndoiesc uneori de
existența lor sau vorbesc despre ea cu ironie. Din informații fragmentare culese
pe teren se poate totuși reconstitui cu destulă precizie ceea ce este un soi de
mitologie arhaică, în centrul căreia se află omul amenințat de ființele supranatu
rale, împotriva cărora trebuie să utilizeze o gamă întreagă de strategii apotropaice.
Credința în zmei era extrem de răspândită în Munții Apuseni, după cum
afirma Gheorghe Pavelescu: „Cea mai populară ființă mitologică [...], a cărei
geografie este destul de dezvoltată, pare să fie zmeul” (Pavelescu, 1998: 16).
„Casele” zmeilor sunt de obicei localizate în stâncării inaccesibile, de-a lungul
Arieșului. Credințele culese de Pavelescu în perioada interbelică din zona
localității Ocoliș descriu în felul următor apariția zmeilor: „o pară din munte,
lungă ca de doisprezece metri”, „o flacără”, „o lumineală cu zuruială mare”
(Pavelescu, 1998: 16-17). Când se manifestă ca răpitori de fecioare, zmeii au
chip de flăcăi arătoși și le iau pe acestea pe sus ducându-le în lumea lor, de
6 Despre Gromovnice, vezi Cartojan, 1996: 126-128.
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unde nu revin întotdeauna. Acolo cântă și joacă, într-o limbă specială, adesea
numită „graiul zmeilor”. După informațiile pe care am putut să le culeg în mai
multe rânduri (în perioada 2005-2011), zmeii au „casele” lor în regiunile
stâncoase și inaccesibile de lângă sat (la Scherițe, adică în rezervația naturală
Scărița Belioara, sau la Urdaș, un vârf din Munții Trascăului). Când vin la joc
după fete, în chip de feciori înalți și frumoși, nu sunt niciodată singuri; joacă ce
joacă și la un moment dat spun „La luate, măi fârtate”, zbuând cu cele mai
frumoase fete în munte, unde le „zic” cu cetera și le mai fac și alte cele. Veniți
să fure o femeie, au fost alungați în felul următor de un bărbat care le știa
metehnele: „La luate, la zburate / - Ba io nu, c-a mea-i cu lapte” (= femeie, nu
fată virgină, deci neinteresantă pentru ființele supranaturale!). Credințele pe
care le-am cules în satul Ocoliș, de-a lungul mai multor ani, par să opereze o
joncțiune între zmei și diavoli, mai ales că acestor două categorii de ființe
fantastice li se atribuie aceleași case în munte, unde petrec și fac „diblă”
(petrecere, chef, de la numele unui instrument muzical), de aceea cei care trec
pe acolo în anumite momente pot să audă distinct sunete de ceteră...
Foarte răspândite printre ocolișeni erau în trecut credințele despre strigoi,
mai ales despre cei vii, dar și despre cei morți. Am putut eu însumi culege o
legendă din Ocoliș, despre un bărbat care, fiind la fân pe deal, și-a lăsat pentru
câtăva vreme singură soția, timp în care a venit la ea un câine mare, negru, și a
„morsocat-o”, chinuind-o. La întoarcerea bărbatului i s-a plâns și care nu i-a
fost mirarea să vadă că el doar râde și să recunoască între dinții lui fire din zadia
și din „cămeașa” pe care i le sfâșiase câinele misterios. Bărbatul ei era
strigoiul ! La Ocoliș se crede că devine un asemenea strigoi al șaptelea copil
dacă este bitang (bastard). Vrăjitoarele care iau mana vacilor, mai rar a câmpu
rilor (deoarece în această regiune muntoasă principalul mijloc de subzistență e
creșterea vitelor) sunt denumite actualmente cu termenul de origine maghiară
„bosorcăi”7
8 (zona Lupșa, Câmpeni), sau cu cel de origine dificil de determinat
„loașnice” (termen atestat încă de cercetările lui Frâncu și Candrea, în 1888, pe
tot cursul inferior al Arieșului), doar uneori - sporadic - mai fiind numite cu
vechiul cuvânt de origine latină, „strâje” (în zona Câmp, Bihor), (Pavelescu,
1998: 57).
Un descântec de potcă cules de Gh. Pavelescu la Ocoliș enumeră o serie
de creaturi cu nume stranii (în afară de „strigoi” și „strigoaie”), cu care
descântătoarea - Maria Manciu - trebuie să poarte o luptă simbolică pentru a
7 Despre strigoi în Apuseni, vezi și Ioniță, 1982: 234-238. Legende asemănătoare există și în

zona Oaș, cf. Sava, 2010: 65 (inf. provenită din localitatea Gherța Mare).
Termenul e atestat în limba română pe la 1812, la fel ca „bosorcău” mai ales în Transilvania,
cf. Bălteanu, 2003: 51-52. în limba maghiară Boszorkány desemnează o vrăjitoare tipică ce
zboară prin aer, se transformă, controlează fertilitatea câmpurilor și ia mana vitelor.
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reda sănătatea celui „pocit”: „pocitori”, „pocitoare”, „curoi”, „curoaie”, „curcoi”,
„curcoaie” (Pavelescu, 1998: 107-108)910
. Alte descântece, tot de potcă, vorbesc
despre „boboni” și „boboane”, sau despre „orgoi”, de fiecare dată asociati cu
strigoii . Intr-un articol scris în limba franceză, „Sur quelques formules
magiques du roumain”, Al. Rosetti dă definiția și etimologia acestui termen
răspândit în Transilvania (Rosetti le preia, de fapt, de la V. Bogrea): urcoi,
urcoaie < orcus - „infern, ființă infernală, diavol”. în aromână, orca = la dracu,
dar T. Papahagi în Dicționarul dialectului aromân nu menționează etimologia
termenului. Unul din exemplele lui Rosetti provine de la Pavelescu (Rosetti,
1973: 238-239). In mod aparent, lingviștii au derivat termenul atestat în Apuseni
de la Orcus, acea divinitate foarte veche ale cărei reprezentări apăreau pe
morminte etrusce. După asimilarea panteonului grec în lumea romană, Orcus a
devenit un alt nume al lui Pluton, zeu implacabil și crud al infernului. Mă întreb
însă dacă regionalismul românesc nu are o vagă legătură cu un fonetism celtic
(având în vedere masiva prezență a celților în Transilvania în Antichitate). Se știe
că diferența cea mai vizibilă între limbile celtice și celelalte limbi indo-europene
este pierderea sunetului p. Astfel, în ceea ce privește cuvintele „comune”, un
termen care cuprinde un p în sanscrită, greacă sau latină îl va pierde într-o limbă
celtică. Cuvântul latinesc porcus devine astfel orc în limba gaelică (gaélique).
Toți cinefilii își aduc aminte de „orcii” din Stăpânul inelelor, ecranizare după
Tolkien (al cărui ciclu romanesc s-a inspirat mult din mitologia celtică): cred că
„orgoii” din Munții Apuseni pot fi imaginați cam în același fel! O altă paralelă
ilustrativă care poate fi trasată este cu ființele supranaturale din lumea slavilor de
sud. Astfel, croații au doi termeni opuși pentru a denumii morții-vii (sau
„vampirii”): cei puri și nevinovați se numesc Denac, iar cei impuri și primejdioși,
Orko, „termen în spatele căruia găsim rădăcina care a dat naștere cuvântului
francez ogre (căpcăun)” (Lecouteux, 2002: 33).
In satul Ocoliș am putut să culeg personal și o serie de legende despre
uriași („jâdovi”), ființe chtonice extrem de mari și de puternice, care trăiau
altădată în zona satului, a muntelui vulcanic Jâdovina, de unde făceau numai un
pas peste Arieș până în Munții Trascăului. Aceste ființe au vrut să construiască
Tumul Babei până la cer, dar Dumnezeu le-a pedepsit orgoliul surpându-le
construcția, ale cărei urme se mai văd, spun localnicii, pe unul din versanții
Jâdovinei, unde - din nefericire - se proiectează deschiderea unei mari cariere
de dacit, care va exploata în scopuri comerciale rămășițele turnului uriașilor11.
9 descântec din Agriș.
10 descântec din Filea-de-Jos (Pavelescu, 1998: 116), descântec din Săcel: aici sunt menționați
„orgoii” (Pavelescu, 1998: 119).
11 Legenda muntelui Jâdovina este notată și de Fisch, 2010: 64—65. Tot Fisch, 2010: 167-169,
mai notează legenda muntelui vulcanic Jidovu, un con „de formă perfect simetrică”, străjuind
orașul Zlatna.
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Practica descântecului s-a erodat și ea, deși era - altădată - de o
incredibilă vivacitate în Ocoliș, așa cum au constatat-o culegerile efectuat de-a
lungul vremii. Dacă acum douăzeci și cinci de ani se mai descânta frecvent de
deochi (în copilărie am făcut eu însumi obiectul unor descântece complexe
performate de străbunica mea, Maria Cimoca, n. Borfotă, zisă „Căntorița”,
mare specialistă în domeniu), astăzi abia dacă se mai păstrează practica stingerii
cărbunilor, însoțită de o scurtă formulă și de semnul crucii. Mai mult decât atât,
câteodată se descântă pur și simplu cu chibrituri într-un pahar cu apă, asta
deoarece adesea gospodinele fac de mâncare pe aragaz și nu se mai complică să
întrețină ziua întreagă focul în sobă, deci nu mai au de unde scoate cărbunii! S-a
păstrat însă formula „a stinge cărbuni”, chiar dacă baza materială a practicii s-a
transformat.
Descântecul a pierdut iremediabil, de-a lungul întregului secol XX,
acele structuri complexe, din punct de vedere narativ și cvasi-teatral, în care se
putea uneori recunoaște adevărate elemente de basm. Iată două exemple de
descântece de scrântit, culese de Pavelescu din satul Muntele Băișorii (Valea
Vadului), de la Hărculea Pavel (80 de ani în 1939), și din satul Ocoliș, de la
Cora Dochie (52 de ani în 1939), în care caracterul de „basm” al descântecului
mi se pare destul de evident:
Alea l-o lăsatu Dumnezău
Cân o umblat Dumnezău
Cu Pătru pe pământ.
0 mers până la podu de aramă
Dumnezău trecu
Petru nu trecu
Dumnezău zâse către Pătru:
- Treci Petre.
- Nu poci Doamne.
- Da’ zău de ce nu poți?
- Podu s-o clătit
Și calu o oplintit
Și chicioru s-o scrântit
Da’ zău Dumnezău: coată-i
Zăce: „Nu știu”

S-o luat Petru cu Sânchetru
Pă cale, pă cărare,
Până la podu de aramă.
Podu s-o clăcit
Mâna stângă o smincit.
- Treci, Petre,
- Nu pociu, Doamne.
- Coat să stăm să-l descântăm:
Să tragă os la os,
Came la came,
Pchele la pchele,
Măduă la măduă,
Sânge la sânge
Să să inciee,
Cum să inciee

Și-o învățat Dumnezău

Codru de frunză

Caută-i așa:
„Os cu os,
Măduhă cu măduhă,
Sânge cu sânge,
Came cu came,
Pchele cu pchele,

Și câmpu de iarbă
Din Paști până-n Rusalii.
Să să forustuiască
Cum forustuiește țăganu șeru
Și băcița cașu,
Să șie mândru și curat
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Floace cu floace,
Și le forustuiește
Ca țâganu șeru
Și băcița cașu.”12

Ca di la D-zău lăsat.
(Pavelescu,1998: 137)

Am putut, tot prin observații de teren, să constat erodarea credințelor și
a practicilor apotropaice legate de deochi în Maramureș, zonă de unde provin
unele dintre cele mai complexe ritualuri însoțite de splendide texte poetice, pe
care le-au consemnat de-a lungul timpului folcloriștii. Informatorii Manța Ion și
Floarea din satul Șieu mi-au descris un ritual, despre care spun că provine de la
mama soțului (84 de ani în ianuarie 2004, data culegerii), care este redus la
câteva gesturi și cuvinte esențiale. Ce mi s-a părut totuși mai semnificativ a fost
că atât soția cât și soțul, descriindu-mi cum se descântă, îmi mărturiseau că nu
cred deloc în vrăjitorie și vrăjitoare, în magic și supranatural. Iată ce am putut
culege de la Ion și Floarea: Se sting într-o cană cărbuni (fără precizare a
numărului acestora). Descântătoarea face cruce cu un cuțit peste cană și zice:
„De ești deocheată de bărbat / Crepe-i ochii-n cap”, apoi dă bolnavei
(deocheatei) să bea și îi spune să sufle peste cană. Totul se repetă cu „De ești
deocheată de femeie / Crepe-i țâțele, cure-i laptele”, apoi încă o dată fără nici
un text. Textul se reduce aici, cum se vede, la o simplă blestemare a celui care a
săvârșit răul, fie acesta bărbat sau femeie, fără amplele dezvoltări epice
specifice unor descântece de deochi. Descântătoarea aruncă apă cu cuțitul (sau
cu o linguriță) de trei ori peste capul bolnavei, apoi de câte trei ori în colțurile
camerei. Informatorii susțin că există credința că dacă este într-adevăr vorba de
un caz de deochi, cărbunii din cană se duc la fund.
Structura de blestem înregistrată în Maramureș are o vechime seculară și
o răspândire geografică extrem de mare (Papadima, 1968: 353). La bulgari, de
pildă, se întâlnește o conjurație aproape identică cu cea pe care am menționat-o
mai sus: „Dacă a fost deochiat de o femeie, să-i crape sânul; dacă a fost
deochiat de un bărbat, să-i crape ochii; dacă de o fată mare, să-i crape
cosițele...” I.-A. Candrea - din a cărui lucrare am citat fragmentul de descântec
bulgăresc - elaborează paralelisme mult mai complexe, deoarece citează trei
exemple bulgărești similare, două sârbești, unul croat și unul de la rutenii din
Bucovina, precum și un caz unguresc (Candrea, 1999: 349). Respectiva
structură în care deochetorul este blestemat se întâlnea și la Ocoliș, într-un
descântec de „potcă” (deochi) cules de Pavelescu în 1939 de la Maria Manciu
(73 de ani): „De-i hși de bărbat, / Să-i crepe coaiele, / De-i de muiere /
Despleată-i-să cosâțele. / De-i de fată mare, / Să-i crepe țâțâle. / De-i de copil
nepriceput, / Să-i crepe călcâiele” (Pavelescu, 1998: 108).
12 Pavelescu, 1998: 128. Interesant este să subliniem vechimea acestui tip de descântec: bătrânul
de 80 de ani care i l-a comunicat lui Pavelescu în 1939 îl știa la rândul său „dintr-un bătrân”!
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Este perfect adevărat că cultura tradițională românească este profund
impregnată de practica blestemului, așa cum arată cele câteva mostre de limbaj
curent pe care am putut să le notez în Ocoliș de-a lungul timpului (și este de
prisos să atrag atenția asupra inventivității verbale și „mitologice” aproape fără
limite): ardă-te focu’!, ardă-te manganu’! treznească-te Dumnezo!, fuljere-te
Dumnezo!, futu-ți brișcă ta!, călca-te-ar nevoile!, mânșe-te minunea!, mânșe-te
aeru’!, hătu-ți naltu’ ceriului tău!, hătu-ți care te-o-nchinat!, hătă-te mama
soarelui!, ’Le Proroc! (în sensul defută-te Ilie Prooroc), bată-te ptietrile!, batăte soarele care te-o dumnezăit! Folclorul neritual și ritual prezintă și ele o
conivență profundă cu blestemul și pentru exemplificare o să mă limitez doar să
menționez motivul transformărilor animaliere din basme (care au aproape
întotdeauna la origine un blestem, uneori matern13), sau imprecația pe care o
rostesc secerătoarele și secerătorii când se întorc în sat cu „curuna”: „Cine n-a
uda curuna / Să n-ajungă săptămâna!” (informație de teren, Ocoliș14).
Bătrânele descântătoare din Ocoliș știau să-i blesteme pe cei care
trimiteau bolile, însă știau și să se roage. De multe ori, descântecele lor înce
peau (și se încheiau) cu o vibrantă rugăciune, încărcată de frumusețe lirică și
emoțională, cum este cazul tuturor descântecelor performate de Maria Manciu
(Gondiuleasa) și transcrise de Gh. Pavelescu:
Doamne ajută, Doamne,
Vineri zî de post
Cădelnița iu Hristos.
Rogu-mă cu toți sfinții
Cu toți îngerii,
Cu rugăciune rugată,
Cum să roagă lumea toată.
Doamne, ajută Doamne,
Și mă iartă.
Doamne, ajută Doamne,
Doamne ajută descântecului meu
Cum l-o descântat
Sfânta Doamnă, Sfântă Mărie
Folosu lui (cutare) să hie.15
13 Vasile Lovinescu (Lovinescu, 1994: 47-48), citează o baladă maramureșeană foarte emoțio

nantă despre un fiu prefăcut în cerb de blestemul mamei. Blestemul de mamă este atât de
puternic, încât nimic de pe pământ și din cer nu-1 poate dezlega: nici codrul, nici stelele...
Leitmotivul baladei este următorul: „Blestemul de unde vine, / Cum a fost, așa rămâne.”
Nicolae Bot (Bot, 1989: 14), studiind cântecele cununii, menționează un termen interesant din
zona Năsăudului, care îmi justifică paralelismul: „descânteca cununii”.
Descântec de potcă (Pavelescu, 1998: 107); descântec de lupari â (Pavelescu, 1998: 173).
Despre caracterul de rugăciune al descântecului, vezi și Bârlea, 1983: 7-59: „înrudirea cu
rugăciunea este confirmată de frecventa invocare a lui Dumnezeu sau a Maicii Domnului, la
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Descântătoarele știau și să circumscrie cu precizie atributele bolii, în așa
fel încât s-o alunge, prin gesturi și leacuri potrivite din trupurile bolnavilor,
oameni și animale. Aș vrea să vedem mai jos ce adjective îi sunt atribuite
„bubei” într-un descântec de lupariță - cules din satul Ocoliș. Este de remarcat
că întâi se aplică lupariței o serie de epitete animaliere (care ar putea să se refere
și la originea „bubei”), că apoi se circumscrie natura ignică a bolii, după care
urmează alungarea simbolică în pustietate, unde i se promite o stâmpărare cu
apă, dar care - și trebuie subliniat tertipul! - nu este decât iluzorie:
Și-ntoarce înapoi,
Lupariță păsărească,
Lupariță porcească,
Lupariță corbghească,
Lupariță vulturească,
întoarce, nu umfla,
Nu durea.
Și-ntoarce-napoi,
întoarce lupariță văcească,
Lupariță boiască,
Lupariță ghibolească,
Lupariță căiască,
Lupariță măgărească.
întoarce lupariță
De câte feluri îmi aduc aminte,
De câte feluri nu-mi aduc aminte.

Bubă înfocată, înverinată,
Ieși și te du în munți pustii,
In lume neroditoare,
Une cocoș nu cântă,
Nici pasăre nu „șurlică” (cântă),
Une șăd cerbghii și ciutele.
Cerbghii în coame te-or lua,
Ciutele te-or legăna,
Hali din vânt te-or adăpa
(Apă ți-or da).
Da’ ieși și te du,
Că de nu-i ieși de voie,
îi ieși de mare nevoie,
Că cu argintu aiesta,
Tăie-te-oi tot
păsdării și pulbere face-te-oi.

(Pavelescu, 1998: 174)

Dacă majoritatea credințelor și descântecelor de mai sus au dispărut din
Ocoliș, intrând într-un soi de memorie pasivă, s-au păstrat în schimb, cu o
incredibilă vitalitate, toate credințele legate de luarea manei laptelui de la vaci
(dar și de la oi) de către loașnice, credințe atestate ca foarte intense încă de
cercetările lui Pavelescu din 193916 (Pavelescu, 1998: 57). Femeile care știu
„lua laptele” de la vacile oamenilor pentru a-1 duce la ale lor se cheamă la
Ocoliș loașnice, acest termen de origine nedefinită înlocuind cuplul latinesc
strigoi / strigoaică, rămas în uz doar pentru a defini acele ființe supranaturale
cu chip de câine care fac rău semenilor. Se crede că există mai multe mijloace
prin care se poate lua laptele de la vite: în primul rând prin tunderea părului de
începutul sau în formula finală a descântecelor, de abundența unor gesturi (facerea crucii,
mătănii) sau prezența unei recuzite (aghiasmă, tămâie, busuioc) cu semnificație religioasă din
practica asociată performării acesteia.”
16 „Numai în Ocoliș și pe văile astea or fost șaptezeci de loajnice”, afirma Frăsâna Muntean (53
de ani)
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pe corpul animalelor sau prin deocherea lor. Se mai poate fura laptele printr-o
sumă de vrăji făcute cu furculița, sau prin așa-numitele boscoance, cuvânt pe
care îl putem eventual deriva din seria grecească baskainesthai, acțiunea de a
face rău cuiva prin farmece, baskania, farmec, și baskanos, cel care săvârșește
acțiunea respectivă (Cuisenier, 2002: 341). Există la greci și o reprezentare
figurată a ceea ce se cheamă baskania: un ochi străpuns, ceea ce pune în
evidență legătura stabilită în Antichitate între puterea de a fermeca și privirea
plină de răutate și invidie, adică... deochi (Bemard, 1991: 103). De asemenea,
loașnicele sau loașnicii (căci există și un masculin al termenului) se fac mâți
negri, intră în poiată și fură laptele. Dacă ai norocul să îi înțepi cu furca, de
îndată se preschimbă iar în oameni și poți vedea cine e personajul diabolic (de
multe ori, acesta e un străin de sat, și în această credință se poate vedea cum
funcționează mecanismele proiecțiilor xenofobe în comunitățile tradiționale).
Se mai povestește și azi cum o gospodină norocoasă a prins un mâț negru în
poiată și l-a fript în cuptor, scăpând lumea de o ființă nefastă.
Modalitățile de protecție împotriva loașnicelor pe care le-am putut
observa in situ, mult mai puțin complexe acum decât în trecut, sunt următoa
rele: gospodina scuipă vaca după ce o termină de muls și face semnul crucii pe
ea cu spuma laptelui din șuștar; după ce fată o vacă (mai ales o „giurincă”) i se
împletește un fir roșu în coadă ca să nu poată fi deocheată, sau se pune usturoi
în poiată crezându-se că acesta are puterea de a ține departe toate influențele
nefaste17. Pavelescu descrie o practică apotropaică mult mai complexă și mai
veche, atestată la Ocoliș și în satele din jur: când fată o junincă, i se sfredelește
un com și i se pun în el trei fire de tămâie, trei de piper, trei de usturoi, aur
nestrecurat și se astupă cu ceară (Pavelescu, 1998: 58)1 .
în decursul timpului, cel mai eficient mijloc de apărare împotriva
loașnicelor a rămas totuși descântecul, astăzi complet dispărut de la Ocoliș, dar
pe care profesoara Maria Hancu de la școala din sat îl mai putea transcrie în
1986, de la informatoarea Frăsâna Samoilă (81 de ani). Textul se repetă de trei
ori, făcându-se semnul crucii peste un amestec format din: tărâțe, semințe de
ludău (dovleac), piper, sămânță de cânepă, piatră pucioasă, făină de mălai, sare,
opt boabe de fasole albă și una neagră și trei cărbuni stinși în apă. Acest
amestec descântat cum urmează se dădea apoi vacii să-l mănânce:
A plecat de acasă Joiana
Tânără și grasă,
Grasă și frumoasă,
Cu mintea întreagă,
Părul netezit,

Țâțele ca bârnele,
Ugerul ca donițele.
I-a ieșit în cale
O babă cocoșată,
Cu scorburi încălțată,

17 Pentru comparație, vezi Benga, 2002: 261-280.
Credință comunicată de Nastasie Mulea (70 de ani) din Ocoliș.
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C-un deochi între ochi,
Prinsu-o, trântitu-o,
Bună de nimic făcutu-o,
Părul întumatu-i-l-o
Și mana luatu-i-o.
Prinse Joiana a se căi
Și nimeni n-o auzi,
Numai Maica Domnului
Din porțile cerului.
- Nu plânge, nu te căi,
Că eu la tine-oi veni,
De cornul drept te-oi lua,
La râul Iordan te-oi duce
Și cu grâu te-oi sătura
Și cu vin te-oi adăpa,
Apoi mana înapoi ți-oi da.
Pe urâcioi și pe drăcoi
I-oi duce-n munții Sinai
Ș-acolo i-oi sătura
Cu trei găleți de potroace,
Cu trei găleți de otravă.
Care cum vor gusta

Vor și crăpa.
Și mana înapoi ți-oi da,
Și care cum vor sorbi
Mana înapoi vei primi.
Solomie, Solomie,
Lasă laptele să vie,
Din vârful muntelui,
Din văzduhul vântului,
Din fundul pământului,
Din florile câmpului,
Numai al ei să fie.
Altul nu-mi mai trebuie,
Nici de leac,
Nici cât un bob de mac.
Că de nu i-1 vei lăsa,
Capul ți-1 voi reteza,
Cu cuțitul te-oi împunge,
Cu sulița te-oi străpunge.
(Hancu, 1986: 126, 236-237)

Descântecul împotriva loașnicelor este complex, bine articulat, cu o
intervenție plină de eficacitate a Maicii Domnului și este de mirare cum a
dispărut din practica grupului de unde a fost cules într-un interval de aproxi
mativ 25 de ani, în vreme ce majoritatea credințelor pe care se baza utilizarea
lui practică au supraviețuit. Demnă de subliniat este apariția loașnicei sub formă
de „babă cocoșată cu scorburi încălțată”, a cărei principală putere constă în
capacitatea de a deochea (are „un deochi între ochi”), precum și faptul că
acestei vrăjitoare i se atribuie un nume cu profunde rezonanțe mitologice:
Solomia, adică Salomeea, privită adesea ca magiciană de mentalitatea
medievală, împreună cu Erodiada (Bechtel, 2000: 98-99).
Din Ocoliș, a dispărut și credința în bătăliile nocturne ale vrăjitoarelor, pe
care Pavelescu o consemna în 1939 ca bătălie - aparent pentru fertilitate - între
loașnicele din sat și cele din Poșaga sau din satele învecinate (și pe care același
cercetător o atestă în alte locuri din Munții Apuseni: de pildă, la Sohodol):
Aici, la Țopu’ [familie originară din regiunea țopilor, a moților,
ocolișenii fiind „mocani”, iarăși mecanism al proiecțiilor xenofobe, n. mea] o
fost o femeie, o avut slugă. Și o tot auzit sluga că stăpâna-i loajnică. S-o dat
seara să vadă ce face baba. Și ea se dezbrăca în pielea goală și se ungea cu o
unsoare. El s-o uns și el și s-o dus la Șes [în Muntele Mare, n. mea] și o văzut
pe bătrâna acolo, s-o fost bătând în tău cu loajnicile de la Poșaga și din alte sate.
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El o auzât spuind pe loajnică că o zâs să vie grâu la ea. El o văzut pe loajnică
venind acasă cum dădea cu o masă peste holde. Și el n-o avut masă și s-o
dezbrăcat și o dat cu cămeașa peste schini și o adus la casa Topului vântu
Ó2
>
schini, cât streașină șurii (Pavelescu, 1998: 65) .
O altă credință despre bătăliile nocturne culeasă tot la Ocoliș ne arată
doi drumeți care cer adăpost la o casă de loajnice, mamă și fiică. Acestea se lasă
greu convinse să-i primească, cedează insistențelor, însă îi avertizează că au
„oarece lucru". După ce drumeții adorm, ele acoperă focul, se dezbracă în
pielea goală și se ung „pe tot trupul” cu unsori. Ies pe horn și pleacă la
întâlnirea nocturnă (să-i spunem sabat?). Unul din călători, care nu dormea, se
dezbracă și el, se unge și zboară pe hom pomenindu-se „c-o limbă de meliță în
mână”. Zboară „până la un tău mare”, unde loașnicele se luptau împărțindu-și
„locu, că fiecare până une să umble și făceau o larmă nespus de mare”. Când se
întoarce la casa unde poposise, drumețul îi povestește tovarășului său aventura
și, cum loașnicele îi aud, le spun că ar merita să-i alunge, dar că le este milă de
ei (Pavelescu, 1998: 65-66). Credințele culese în 1939 din Ocoliș despre
bătăliile nocturne ale vrăjitoarelor sunt identice cu cele din Bucovina sau din
alte regiuni, pe care le nota la sfârșitul secolului XIX Elena Niculiță Voronca,
lucru care demonstrează coerența și vitalitatea stereotipului în domeniul cultural
românesc. Un element de originalitate prezent în Apuseni este faptul că bătălia
loașnicelor are loc într-un „tău” (lac), ceea ce poate să trimită la semnificația
simbolică a luptei (apa fiind unul din simbolurile fertilității) sau la conexiunile
dintre vrăjitorie și registrul imaginar al apei.
Același tip de credințe l-am putut remarca și într-un alt sat de la poalele
Munților Apuseni, Geoagiu de Sus, unde am avut ocazia să fac observații pe
teren. în august 2008, am fost martorul unui caz interesant de luare a manei
vitelor. Mai mulți locuitori din centrul satului s-au plâns că vacile lor nu mai
dau lapte bun, că nu e suficient de gras, că se strică repede, că nu are gust bun,
și au învinuit-o de aceste fenomene pe mama lui C., care ar fi vrăjitoare și ar lua
mana vitelor ajutată de fiul ei. în centrul acestui mic conflict local s-a aflat
familia J., gospodari înstăriți și oameni fruntași, toți crezând cu tărie în efectele
vrăjirii, de la nana O., bunica trecută bine de optzeci de ani, la fiica M. cu soțul
ei N. (fost ceferist, deci om umblat prin lume) și până la nepotul M. (profesor
de matematică și consilier la primăria din Stremț) cu soția N., tinerii conectați la
Internet și purtând mereu telefonul mobil în buzunar. Toți mi-au vorbit mai clar
sau mai confuz despre puterea deochiului asupra animalelor și despre faptul că
au putere de vindecare pupii de la Paști, apa sfințită și usturoiul. Până la urmă,
vaca a ieșit de sub puterea vrăjii or pentru că i s-a dat să mănânce un strugure pe
care tânărul M. l-a furat din curtea vrăjitoarei, pisat și amestecat în făină. Toată
62 Credință comunicată de Todor Crețu, 75 de ani.
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familia J. mi-a explicat că trebuie furat ceva de la cea care a dobândit laptele
vacii prin mijloace magice, numai așa mana putându-se întoarce înapoi, și cum
M. nu a putut lua altceva, s-a întins peste gard și a pus mâna pe un ciorchine
aflat la îndemână...
La Ocoliș, informatori de diverse vârste (între 35 și 80 de ani, la data
când scriu aceste rânduri) cred încă cu tărie în existența loașnicelor, deși au
deplasat înspre o memorie pasivă poveștile despre bătăliile nocturne și
descântecele menite să-i apere de ființele care iau mana animalelor. Persistența
acestei credințe în loașnice nu mi-o pot explica decât prin faptul că majoritatea
ocolișenilor se ocupă cu creșterea animalelor (și mai puțin cu agricultura),
bunul mers al comunității și supraviețuirea ei depinzând - nu doar simbolic! de sănătatea și bunăstarea vitelor . Boala vitelor atrage după sine haosul și
teama că grupul social își va pierde mijloacele principale de subzistență: această
eventualitate trebuie contracarată prin practicile precise ale unei culturi foarte
codificate, bine adaptată nevoilor specifice ale situațiilor concrete de viață. In
aceasta văd o dovadă peremptorie a faptului că credința în loașnicele capabile
să ia mana vitelor se perpetuează atâta vreme cât sistemul economic de care se
leagă o mai sprijină încă din punct de vedere funcțional. Câtă vreme vor mai fi
vaci în Ocoliș și câtă vreme se vor mai axa în jurul lor peste 50 % din
activitățile gospodărești, loașnicele și loașnicii vor amenința încă din umbră să-i
lipsească pe ocolișeni de bruma de bunăstare pe care le-o aduc animalele pe
care le cresc.
Dacă privim lucrurile în ansamblu, observăm totuși că în satul Ocoliș sa pierdut o întreagă cultură întemeiată pe gândirea magică, în vreme ce forme
ale raționalismului de origine citadină, specific modernității, au câștigat din ce
în ce mai mult teren. Doar credințele legate de activități curente semnificative
din punct de vedere socio-economic s-au păstrat, însă nici acestea cu vivacitatea
din trecut: modernitatea și-a desăvârșit și încă își mai desăvârșește lucrarea
nivelatoare, îndreptând locuitorii acestei localități din Apuseni spre cultura
unică a „satului global”, universal diseminată prin diverse imperii media,
raționalistă și tehnologică, eficientă și birocratică, opacă la virtualitățile infinite
ale gândirii magice.

63 Cf. și Ion Cuceu (Cuceu, 1999: 168): „Credințele și întâmplările superstițioase pot fi puse în
relație cu “anumite roluri sociale, cu valori și norme” [Lauri Honko] tradiționale, purtătorii lor
definindu-se printr-o poziție socială distinctă. Memorate despre furarea manei laptelui, prinderea
strigoiului în grajd etc. nu pot apărea, de pildă, în medii sociale în care creșterea vitelor nu
constituie o preocupare economică de bază.”
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Paparuda
This study presents an analysis about the rain ritual from Romania, called
Paparuda, performed in the spring and in times of severe drought. The ritual is
common also in the Slavic folklóré, with the same structura. In this study, I will try to
demonstrate that the origin of the ritual Paparuda/Dodole is Thracian, and South Slavic
tribes from Balkans take the influence from the old Thracians. The ritual is present
almost in the entire Balkan Peninsula, especially in the area inhabited by Slavs, which
was Thracian before the Slavic migration from 6th century.

Keywords: Paparuda, Dodole, Slavic mythology, Folklóré, Perun, Thracians,
Saint Elijah.

Paparuda, numită și Paparudă, Papalugă, Păpălugă, Paparugă,
Babarugă, Băbăruge, Dodole, Dodoloaie, Dadaloaie, Dodoloi, Mămăruță sau
Gogul, este denumirea ritualului magic de invocare a ploii, atât în mitologia
românească cât și în cea a slavilor sudici (croați, sârbi, macedoneni și bulgari)
(Paliga, A.2008: 50).
1
In mitologia slavilor păgâni, aflăm că Perun s-a dus în lumea cerească
Prav2, unde întâlni pe frumoasa fiică a zeului cerului Dodola, cu care se
căsători, urmând a lua numele de Perunița sau Perperuna (Asov, 1999: 16,103—
104). Din hierogamia celor doi rezultă un copil, Diva-Devana (Danilov, 2007:
79). O altă legendă ne spune că zeul Veles o fură pe Dodola în ziua nunții
acesteia cu Perun. Cel din urmă va purta un război mitologic cu Veles, îl va
înfrânge, urmând ca Veles să se refugieze în lumea subpământeană. Perun este
prezentat ca un luptător împotriva secetei (Platov, 1998: 108). Despre el, avem
un cântec vechi, din Gnjilane3 unde apare sub numele de Ilie:

Da zarosi sitna roșa,
Oj duduia mili Boze!
Oj lija daj Boze daj!
1 Zeul tunetelor și fulgerelor la slavi, similar lui Thor al scandinavilor.
Prav reprezintă legea divină aplicată oamenilor ca lege socială, fiind instituită de către zeul
Svarog sau Dajdbog.
Localitate din Kosovo, care în antichitate purta numele de Dardania. Pe acest teritoriu au locuit
în trecut triburi trace și ilire.
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Oj Ilija moj Perune!
Daj Boze daj, daj Ilija daj! (Milojevic, 1870: 321)

Lasă rouă să apară,
Of duduia dragă Dumnezeule!
Of Ilie, dă Doamne!
Of Ilié, Perun al meu!
Dă Doamne, dă, dă, Ilie, dă!
Etimologic, termenul dodola aparține limbii trace, unde existau antroponime și toponime cu radicalul doid-, dyd- sau doudou- (Doidalsos, Doidalses,
Dydalsos, Dudis sau Doudoupes) (Decev, 1957: 141,151). Acest lucru ne duce
cu gândul la originea tracică a ritualului (Bratu, 2008), prezent în aria de
răspândire etnică și culturală a tracilor. Reputatul medievist polonez Alexander
Gieysztor consideră că termenul Paparudă are origini slave, derivând de la
Perperuna (soția zeului Perun), iar dodolele ar reprezenta figuri mitice populare
asociate cultului ploii (Gieysztor, 1986: 68, 260). Despre etimologia cuvântului
Perun aflăm că radicalul per înseamnă „foc” (focul fulgerului), având ca
origine indo-europeanul pur, „foc”. In limba tracilor și frigienilor, rădăcina purs-ar traduce prin „a avea culoarea focului” - păr blond sau „strălucitor” (Paliga,
2009, 1-2: 120). Forma veche a cuvântului Perun trebuie să fi fost Pur-un, iar
slavii ar fi preluat de la indo-europeni (în special vecinii lor traci) doar rădăcina
cuvântului pur, care înseamnă „foc” (Paliga - Teodor, 2009: 218). Etnologul și
istoricul bulgar Ivanicka Georgieva este de părere că teonimul Perun ar putea fi
un relict preslav, de origine tracică, formându-se din rădăcina per (Ivanicka,
1993: 232-233) Forma arhaică slavonă se pare că este Prporuse, termen
întâlnit în Croația și Slovenia (Gieyzstor, 1986: 49-50). Vechii slavi îl mai
numeau pe Perun și „Zeul focurilor de pe Cer” sau „Zeul tunetului și al
fulgerului” (Paliga - Teodor, 2009: 218). Așadar, ritualul este dedicat unei
zeițe, numită Paparudă, Dodoloaie sau Dodolița
*
la români (Vulcănescu, 1985:
418), Pirpiruna sau Dudulețu la aromânii din Balcani (Paliga, 2008: 52),
Dodola, Dodole la sârbi, croați și macedoneni (Paliga, 2008: 51), Peperuna sau
Peperudă la bulgari (Vulcănescu, 1985: 418). Pe teritoriul României, Paparuda
poartă diferite nume, în funcție de regiuni: paparugă, peperuie (Banat),
papăruie, papalugaia, babatuță, babarudă, mătăhulă, buduroasă-roasă,
păpărugă (Ardeal), papălugă (Moldova), băbărugă (Bihor). în Croația, mai
exact în Dalmația, întâlnim varianta Preperusa (Ovsec 1991: 170, 291). Pe
teritoriul Greciei avem variantele Pipieruga și Perpeira (Vulcănescu, 1985:
418), venite probabil pe filieră slavă.
4 în Banat și Crișana paparuda poartă numele de dodoloaie sau dodoliță.
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Dacă ne bazăm pe analiza filologică a termenului paparudă, putem
ajunge la concluzia că termenul în cauză ar avea origini indo-europene. Prima
parte a numelui, papa, derivă dintr-o rădăcină comună indo-europeană, din care
derivă și cuvântul grecesc naunoc „strămoș”, „moș mitic” sau din latinescul
pappus „moșneag”, „bătrân”. A doua parte a cuvântului, ruda-rudă este de
origine slavă, deci tot indo-europeană. La bulgari rudă înseamnă „seminție” iar
rozdenie s-ar traduce prin „rudenie” („sânge”, „legătură de sânge” la ruși)
(Vulcănescu, 1985: 419). Folcloristul și istoricul literar român G. Dem
Teodorescu consideră că paparuda are origine tracă (Teodorescu, 1874: 128—
134). Filologul și poetul român Gheorghe Săulescu este de părere că termenul
papalugă are origini greco-latine (Săulescu, 1982: 244). Georgieva asociază
forma slavă sg. Dodola, pl. Dodole cu lituanianul dundulis „tunet” (Paliga,
2006: 106), ceea ce este cât se poate de posibil ținând cont de înrudirea foarte
apropiată dintre tracă și lituaniană (ambele din grupul satem). Cât despre
Dodoloaie5, ea ne apare ca o zeiță pluviometrică, invocată de anturajul ei
feminin (fetițe care stârnesc ploaia). Dodoloaie este identificată cu zeul vedic
Rúdra (Ghinoiu, 2008: 105), o divinitate a furtunilor și vânturilor. In invocația
magică adresată zeiței, constatăm că rugămințile oamenilor se adresează în mod
direct acesteia: „Paparudă, rudă/ vino de te udă/ ca să cadă ploile/ cu gălețile,/
paparudele/ să dea porumburile/ cât gardurile" (Kembach, 1983: 540).
Data oficierii ritualului variază de la o regiune la alta. Spre exemplu, în
Oltenia (județul Olt), ritualul are loc de obicei în zilele de joi și duminică, între
Paște și Rusalii. în Transilvania, ritualul se oficiază în ziua de Ispas (înalțarea la
Cer), adică la 40 de zile după înviere, la fel și în Bucovina (Moncefi, 2008-320:
106). La aromânii din Macedonia, Pirpiruna are loc în a doua sau a treia
săptămână după Duminica Tomei. în Dobrogea, ca și în anumite zone ale
Munteniei și în Banat, Paparuda se oficiază numai de către țigănci (Petrovich,
2007: 271), în cea de-a treia zi de joi, după Paști (Kembach, 1983: 540). Acest
lucru apare datorită influenței creștine asupra rămășițelor păgâne populare și
imaginea negativă pe care o au țigăncile, văzute ca vrăjitoare, ghicitoare sau
persoane care fac farmece. Astfel, ce e malefic, de sorginte păgână, a fost
transferat țiganilor, văzuți negativ de către comunitate. în județul Gorj, obiceiul
face ca ritualul să fie oficiat doar de către băieți6. în Moldova, în vremea lui
Dimitrie Cantemir, ritualul era oficiat numai de către români. In cartea sa
Descrierea Moldovei, Cantemir ne relatează episodul Paparudei în capitolul
despre religie: „în vremea verii, când semănăturile sunt primejduite de secetă,
oamenii de la țară îmbracă o copilă mai mică de zece ani cu o cămașă făcută
5 Termenul Dodoloaia pentru spațiul românesc este atestat în Crișana, Banatul Românesc și cel
Sârbesc.
Și pe teritoriul Indiei a fost semnalat un ritual asemănător paparudei, oficiat de către băieți.
Vezi datina Regelui ploii.
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din frunze de copaci si buruieni. Toate celelalte copile și copii de aceiași vârstă
o urmează și se duc jucând și cântând prin împrejurimi; iar oriunde sosesc, babele
au obicei de le toarnă apă rece în cap. Cântecul pe care-1 cântă este alcătuit cam
așa: Paparudo! Suie-te la cer, deschide-i porțile, trimite de acolo ploaia aici, ca să
crească bine secara, grâul, meiul și altele” (Cantemir, 1978:198).
La slavii sudici, ca de exemplu în Macedonia și Bulgaria, Dodola se
practică tot la începutul verii, în timp de secetă, de obicei la înălțarea
Domnului78
. Personajul principal este o fetiță de 9-12 ani, împodobită cu
verdeață și liliac (Mircevska, 2007:5). Ținând cont de data la care are loc
ritualul în aria slavilor sudici, este posibil ca dodole să fi păstrat influențe
păgâne slave, de la zeul Perun (Stăpânul ploii și tunetului). La sârbi, în ritual ne
apar grupuri de băieți sau fete, cu vârste cuprinse între 12-15 ani, acoperiți cu
frunze, flori de liliac, uneori și cu varză, ce merg din casă în casă și cântă.
Stăpânul casei toarnă apă simbolic pe copii (Paton, 1845: 270-271). Mai jos
avem un cântec înregistrat în prima jumătate a sec. XIX:
Mi idemo preko sela, oj, dodo, oj, dodo le!
a oblaci preko neba, oj, dodo, oj, dodo le!
a mi brze, obiak brze, oj, dodo, oj, dodo le!
oblaci nas pretekose, oj, dodo, oj, dodo le!
zito, vino porosise, oj, dodo, oj, dodo le!
...............................................(Karadzic 1841: 111-114)
Trecem peste sat, hei, dodo, hei, dodole!
și norii peste cer, hei, dodo, hei, dodole!
mergem mai repede, norii merg mai repede, hei, dodo, hei, dodole!
norii sunt în față, hei, dodo, hei, dodole!
grâul, vinul este împărțit, hei, dodo, hei, dodole!
Ritualul este prezent și în India. Antropologul scoțian George James
Frazer, în cartea sa TheQ Golden Bough („Ramura de aur”), ne menționează un
anume „Rege al ploii” din Poona: „La Poona, în India, când este nevoie de
ploaie, băieții îmbracă pe unul din ei numai cu frunze și îl numesc Regele ploii.
Merg apoi în toate casele satului; stăpânii sau nevestele lor îl stropesc pe Regele
ploii cu apă, împărțind tuturor de-ale gurii de tot felul; după ce au fost vizitate
toate casele, îl dezbracă pe Regele ploii de costumul său de frunze și se face o
petrecere cu merinde adunate” (Vulcănescu, 1985: 419).

7 în regiunea Mavrovo din N-V Macedoniei, ritualul dodolei avea loc de înălțare, în ziua de Joi
(Joia Mare), la 40 de zile de la înviere.
8 Aici este vorba de ritualul consacrat zeului vedic Rúdra.
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Oficierea ritualului de către fete aflate la perioada începerii activității
menstruale sugerează un rit de trecere de la copilărie la maturitate. Colindul
dansat era însoțit de aspersiune,9 care ține de magia imitativă (Vulcănescu,
1985: 418). Același lucru este valabil și pentru băieții care oficiază ritualul
Dodolei (Cuceu I. - Cuceu M., 2008: 39). Virginitatea, de asemenea, joacă un
rol important în puterea de invocare a divinității, prin puritatea trupească
(Kovacevic, 1985: 79).
Vegetația ce acoperă fetele joacă rolul de fertilitate (Cuceu I. - Cuceu
M., 2008: 39). Putem aminti și ritualul păgân de bază, care oficiază legătura
matrimonială între cei doi, unde fata poartă o coroniță din flori, simbolizând
virginitatea acesteia din ziua nunții. Primăvara se prezintă ca un anotimp al
nașterii Naturii, vegetația fiind pură atunci, urmând a se ofili spre sfârșitul
anului. Tot în Serbia, în districtul Toplița, cei ce oficiază ritualul merg în
perechi, iar în drumul lor spre râu se opresc într-un cimitir de unde iau o cruce
de pe mormântul unui suflet necunoscut. Apoi se opresc într-o casă de mamă,
de unde fură o masă. Ajungând la râu, ei pun masa în mijlocul râului, cu crucea
pe ea, la adâncime mică, urmând a se așeza cu toții în jurul mesei, mâncând o
prăjitură specială făcută din mei și cântând:
Od dva klasa, simil zita,
Od dva grozda, cabar vina,
Oj, dodo, oj, dodolei (Nikolov, 1960)
Din două spice, multe grăunțe,
Din doi ciorchini, o găleată de vin,
Hei, dodo, hei, dodolei
După asta, ei dau drumul mesei să plutească pe râu. Originea acestui
ritual arhaic o putem găsi la slavii păgâni, unde preotesele care se închinau
zeiței Dodola/Perperuna oficiau un dans ritualic pe malul unui râu. Preotesele
purtau niște cămăși cu mâneci improvizate, urmând a flutura acele mâneci
lungi, în scopul atragerii ploii prin înduplecarea surorilor norilor, ce aveau să
trimită ploaia mult dorită. Tot la slavii sudici, tinerii care oficiază ritualul
primesc mâncare și produse alimentare necesare preparării alimentelor în casele
lor. Alimentele sunt consumate de către tinerele fete chiar în timpul ritualului.
Acest obicei, în care gazda oferă alimente, bani sau vase de lemn, a fost
semnalat și pe teritoriul României (Ghinoiu, 2008: 225).
Foarte interesant este faptul că locuitorii din regiunea Goma Reka
(Macedonia de Vardar) nu au mai oficiat ritualul Dodolei10 de 40 de ani
(Mircevska, 2007: 6). La români, în timpul oficierii ritualului pe la porțile
^Ploaie artificială; stropirea cu apă a corpului.
Pe lângă forma de bază dodole, în Macedonia de Vardar mai întâlnim forme precum
vajdudule, ojdodole, sau dozdole.
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oamenilor, paparudele încep să danseze ritmat, bătând din palme, plesnind din
degete, imitând sunetul castanelor spaniole și repetând exclamația Ha! Ha!
(Olinescu, 1944: 329) sau Paparuda leo!. In acest timp, stăpâna casei ia o
găleată umplută cu apă și o aruncă pe paparude (Pop, 1989: 132-145). Apoi are
loc un eveniment marcant în ritual: paparudele, văzând că stăpâna vine cu
găleata, se prefac că fug (uneori chiar fug de aceasta, de obicei când apa e rece),
în cele din urmă sunt prinse către stăpâna casei și „botezate”. După eveniment,
uneori amuzant, paparudele sunt felicitate, cu urări de viață lungă și fericită,
urmând a primi cate o monedă și o farfurie de grâu, mălai, făină, fasole sau un
caier cu lână ori o rochie veche. Se spune că gospodăria ce nu a fost vizitată de
către paparude va avea o vară cu necazuri.
La aromânii din Balcani, în aria regatului antic al Macedoniei, Pirpiruna
se oficiază de către fete. Una dintre ele, care de obicei provine dintr-o familie
mai săracă, este acoperită pe tot trupul cu frunze de ștevie sau de ferigă și cu o
plantă numită iboj,cu flori de mac, care la aromâni mai poartă numele de
Pirpirună. Aceasta este însoțită de mai multe fete, în compania cărora oficiază
ritualul pe la casele oamenilor, invocând ploaia.
In comunitățile românești din Balcani, stăpâna casei are obiceiul să
arunce pe neașteptate apă pe paparude. Tradiția spune că Pirpiruna și „colegele”
ei, după ce au umblat pe la toate casele oamenilor din sat, fac o plăcintă din
făină, urmând să o consume lângă o fântână care are un izvor sau un râu în
apropiere. în timp ce consumă plăcinta, fetele sunt nevoite să stea cu picioarele
în apa acelui râu sau izvor. In zona Macedoniei, de exemplu în Meglenia, se
strâng mai multe fete, urmând a dezbrăca pe una dintre ele, acoperind-o cu o
plantă ce poartă numele de buzeu. Cei din zona respectivă numesc persoana
care oficiază ritualul Paparudă sau Dudulețu. Fata se plimbă din casă în casă,
unde primește câte un ban vechi din partea stăpânei, numit para de timp diznit.
După terminarea ritualului, fata se duce într-o vale unde se dezbracă de buzeul
ce-i acoperea trupul, urmând a arunca veșmântul vegetal într-un râu. Apoi fata,
împreună cu celelalte colege, se întorc acasă unde vor consuma alimentele
primite în timpul oficierii ritualului.
In concluzie, putem afirma că ritualul Paparudei/Dodole este unul panbalcanic. Originea lui o putem găsi în antichitate, la traci. De la ei au preluat
obiceiul și triburile slave care și-au făcut apariția masiv în Balcani începând cu
secolul al VI-lea. Nu trebuie să cădem în eroare și să credem că explicația
etimologică a termenului paparuda, cu toate formele lui locale, ar deriva din
numele zeului Perun și al consoartei acestuia, Perperuna-Perunița. La Congre
sul de Tracologie din Sofia din anul 2000, istoricul și arheologul bulgar
Aleksandr Nikolaev Fol a propus o explicație destul de interesantă a acestui
oronim străvechi, cum că ar fi de origine tracă. Fol mai argumenta faptul că
tracii, venerând lanțul muntos Pirin din Bulgaria (S-V Bulgariei), i-au impresio
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nat pe nou veniții slavi, iar ei ar fi împrumutat numele muntelui și l-ar fi
transformat în zeu (litolatrie).11 Astfel, muntele Pirin ar fi fost „botezat” în
cinstea zeului Perun (Paliga - Teodor 2009: 216-217). Cert este că radicalul
per din cuvântul Perun, înseamnă „foc” (focul fulgerului), având ca origine
indo-europeanul pur, care înseamnă „foc” (pyros în grecește înseamnă foc).
Forma veche a cuvântului Perun trebuie să fi fost Pur-un, iar slavii ar fi preluat
de la indo-europeni (în special vecinii lor traci) doar rădăcina cuvântului pur,
care înseamnă „foc”, Perun fiind prin excelență zeul focului veșnic (ignis
aeternus) (Paliga, 2009).

Bibliografie
ARNAUDOV, Mikhai,
1924 Studies on Bulgárián Customs and Legends, Bulgárián Academy of Sciences, Sofia

ASOV, Alexandr Igorevici
1999 Slavianskie boghi i rojdenie na Ruși, Moskva, Vece

BRATU. Lava G.
2008 Privire asupra genezei limbajului coregrafic românesc în Timisiensis, nr. 4, Centrul
de Cultură și Artă al Județului Timiș

CANTEMIR, Dimitrie
1978 Descrierea Moldovei, Ed. Ion Creangă, București
CUCEU, Ion - CUCEU, Maria
2008 Ritualurile agrare românești, II, Ed. Efes, Cluj-Napoca
DANILOV, Ilie
2007 Dicționar de mitologie slavă, Ed. Polirom, Iași.
decev, d.
1957 Die thrakischen Sprachreste, Wien: R.M. Rohrer
1958 Djordjevic M., Life and Folk Customs Around Leskovac on the River Morava,
Serbian Academy of Sciences, Belgrad

DUSKO, H.
1977 Makedonski folklór, Skopje.
IVANICKA, Georgieva
1993 Balgarska narodna mitologija, Sofia: Izdatelstvo nauka i izkustvo

GHINOIU, Ion
2008 Sărbători. Obiceiuri. Credințe. Mitologie. Mică enciclopedie de tradiții românești,
Ed- Agora, București
gieysztor, a.
1986 Mitologia Stowian, Wydawnictwa Artystyczne I Filmove, Warszawa

U Litolatrie - formă de cult ce constă în adorarea pietrelor considerate sacre.

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

80

Mihai Dragnea

KARADZIC, V. S.
1841 Srpske narodne pjesme, Knj. I, Bec
KERNBACH, Victor
1983 Dicționar de mitologie generală, Editura Albatros, București
KOVACEVIC, Ivan
1985 Semiologija rituala, bibliotéka XX vek, Beograd

MARIAN, Simion Florea
1994 Sărbătorile la Români, voi II, Editura Fundației Culturale Române, București
MILOJEVIC, Milos,
1870 Pesme i obicaji ukupnog naroda srpskog, n, Drzavnoj stampariji, Beograd

MIRCEVSKA, P. Mirjana
2007 The Villages in the Ethnographic Region of Goma Reka as Religious-Rituals
Communities, Skopje
Monceii, A. A
2008 Mozin i ManmuKay napoduoMy Kcuteudapi cxióHopoMancbKOZo naceneuHn Evkobuhu,
HepHiBiji: Tob. JțpyK-ApT

NIKOLOV, Velimir
1960 Glasnik na Etnoloskiot muzej, 1, Etnoloski muzej, Skopje
OBREMSKI, Jozef
2001 Makedonski etnosocioloski studii, Institut za staroslovenska kultura, Matica
makedonska, Skopje

OLINESCU, Marcel
1944 Mitologie românească, Casa Școalelor, București
OVSEC, Damjan J.
1991 Slovanska mitologija in verovanje, Ljubljana: Domus

PALIGA, Sorin
2006 Influențe romane și preromane în limbile slave de sud, ediția II, Fundația
Evenimentul, București

2008 Mitologia tracilor, Ed. Meteor Press, București
2009 Perun Tgnis Invictus, Ignis Aeternus’. Briefly on Fire, Ovens, Cremation and
Eternity, în Linguistique Balkanique, XLVIU, 1-2.

PALIGA, Sorin - TEODOR, Eugen S.
2009 Lingvistica și Arheologia slavilor timpurii. O altă vedere de la Dunărea de Jos,
Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște

PATON, Archibald
1845 Servia, The Youngest Member of the European Family, or, A Residence in Belgrade,
and Travels in the Highlands and Woodlands of the Interior, during the Years 1843 and
1844, Longman, Brown, Green and Longmans, London
PETROVICH, Woislav M.
2007 Serbia: Her People History and Aspiration, Cosimo, New York.

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

Paparuda_______________________________________________________

81

PLATOV, Anton
1998 Maghia i mifî indoevropeițev, Menedzher, Moskva
POP, Dumitru
1989 Obiceiuri agrare în tradiția populară românească, Ed. Dacia, Cluj-Napoca
SĂULESCU, Gheorghe
1982 Poezii populare, București

STOJKOVSKA, Gordana
2004 Dictionary ofSouth Slavic mythology
TEODORESCU, G. Dem
1874 încercări critice asupra unor credințe, datine și moravuri ale poporului român,
București

VULCĂNESCU, Romulus
1985 Mitologie română, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București
ZECEVIC, Slobodan
1975 Elementi nașe mitologije u narodnim obredima uz igru, Zenica

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

TIMPUL ȚĂRANULUI ROMÂN
ÎN VIZIUNEA LUI ERNEST BERNEA

Mihaela MUREȘAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
MOTTO: Oprește trecerea! Știu că unde

nu e moarte nu e nici iubire,- și totuși
Te rog: oprește, Doamne, ceasornicul
cu care ne masori destrămarea.
(Lucian Blaga, In marea trecere, 1924)

LE TEMPS DANS LA MENTALITÉ DU VILLAGE ROUMAIN
TRADITIONNEL
Merne si le probleme du temps n’a pas été ignoré, il n’a pas attiré beaucoup
l’attention des chercheurs roumains. M. Eliade, C-tin Rădulescu Motru et V. Băncilă
ont eu des préoccupations dans ce domaine mais la contribution la plus importante, liée
â la mentalité du viliágé roumain, â la mythologie et aux sciences populaires, a été celle
des sociologues formés â l’école expérimentale de D. Guști. E. Bemea, sociologue,
ethnologue et philosophe, a été l’un des intellectuels de marque de la période d’entre
les guerres, qui a tiavaillé dans les équipes dirigées par l’illustre sociologue. Son étude
Le temps chez le paysan roumain, publié en 1941 dans le volume Espace, temps et
causalité chez le peuple roumain, est une trilogie qui présente les trois catégories
fondamentales de la mentalité paysanne traditionnelle, qui définissent justement
l’ethnique roumain.
L’étude du temps met en évidence l’importance qu’il avait dans les
communautés traditionnelles car sur le temps on a construit une vraie conception sur la
vie au niveau ethnologique. Le temps est une autre dimension de la fașon de
représenter le monde et la vie et un facteur déterminant de la culture spirituelle et
matérielle de la collectivité paysanne.
Ce travail fait une présentation succincte de la notion de temps dans le
viliágé roumain traditionnel, que signifiait le temps pour le paysan roumain, la
terminologie qui définissait le concept, les phases du temps, le rőle du temps pour la
destinée de l’homme, le conditionnement de nos actes pár le facteur temps, ce qu’a
représenté la Réforme du calendrier pour les communautés rurales traditionnelles, les
fonctions du calendrier, la natúré et les caractéres du temps.
Le temps pour le paysan roumain est plus qu’une notion abstraite,
mesurable pár les sciences exactes; il est une donnée objective avec un caractere
multiple (sacre et profane, concret, qualitatif, actif, hétérogéne et discontinu mais,
surtout, irréversible), bref, un élément définitoire de sa pensée ancestrale.

Mots elé: Temps, le paysan roumain, la réforme du calendrier, féte, sacré, profane,
rituel, siécle, eternité, destin.
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Timpul și spațiul constituie două categorii fundamentale ale filozofiei,
artei și științei care definesc însăși existența noastră. Timpul este o măsură a
duratei evenimentelor și are diferite înțelesuri în funcție de contextul în care
este definit. Problema timpului a fost o preocupare constantă pentru oamenii
tuturor timpurilor. Dacă în zorii existenței omenești timpul nu reprezenta decât
o alternanță firească a zilelor și a nopților sau a anotimpurilor, treptat problema
măsurării lui a devenit majoră. Toate civilizațiile omenirii, de la cele antice și
până la cele ale vremurilor noastre, au născocit sisteme de observare și crono
metram a timpului. Termenul timp își află originea în latinescul tempus, termen
care indică acțiunea divizării unui anumit lucru în funcție de ordine și măsură.
In știința și filosofia contemporană timpul este considerat ca fiind
uniform, static, obiectiv și aprioric, o noțiune abstractă și matematică, un fapt
convențional. Dacă până în secolul al XIX-lea această noțiune era un obiect de
studiu mai ales pentru filosofi și oamenii de știință, fizicieni și matematicieni,
spre sfârșitul acestui secol a apărut o nouă concepție despre timp, datorită
influenței culturale reprezentată de către impresionismul francez sau a lărgirii
câmpului de cercetare al unor științe umaniste precum psihologia, etnologia sau
sociologia (Bemea, 1997: 129).
Până la scriitorul și filosoful francez Henri-Louis Bergson, psihologia,
ca și alte științe umaniste, a mers pe același drum cu fizica. în lucrarea sa Essai
sur les données imédiates de la conscience (1889), autorul vede timpul „ca pe
un fenomen simțit interior, cu durată concretă, cu însușiri deosebite și în
determinarea căruia memoria joacă un rol preponderent. El face net distincția
între timpul fizic și cel psihologic, între timpul cantitativ, sub semnul unei
desfășurări numerice, și timpul calitativ, colorat, sub semnul unei conștiințe
umane care există. In 1927, filosoful german Martin Heidegger, în lucrarea sa
Sein und Zeit (Ființă și Timp), încearcă să deslușească condiția omului și a
spiritului având la bază noțiunea de timp. Din numeroasele lucrări apărute în
Franța în perioada inter sau postbelică, având drept subiect problema timpului,
mai menționăm: Gaston Bachelard, La dialectique de la durée (1936), Lecomte
de Noiiy, Le temps et la vie (1936), M. Souriau, Le Temps (1937) sau Louis
Lavelle, Du temps et de T eternité (1945) (Bemea, 1997: 130). Aceste cercetări
au lărgit câmpul de cercetare al acestui domeniu, astfel încât timpul a devenit o
noțiune mai concretă, legată de natura umană și de evoluția societății la un
moment dat. în 1928, Pierre Janet, filosof și psiholog francez, prin cursul
susținut la College de France, L’évolution de la mémoire et de la notion du
temps, exprimă ideea că „timpul nu e un dat abstract, aprioric, ci un rezultat al
dezvoltării vieții sufletești al omului și o expresie a conștiinței” (Bemea, 1997:
131). Această nouă orientare a avut impact asupra gândirii acelor timpuri, iar
ulterior definirea timpului s-a făcut nu numai din perspectivă biologică sau
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psihologică, ci și din aceea a altor științe (etnologia sau sociologia), care au luat
în considerare și locul sau momentul în care acesta se manifestă.
Problema timpului, deși nu a fost ignorată, nu a intrat în mod deosebit
în atenția cercetătorilor. Fără a detalia contribuția specialiștilor din diferite
domenii, trebuie menționată abordarea acestei tematici de către Mircea Eliade
care, în lucrarea sa Le sacré et le profane (1965), analizează problema timpului
în cadrul mitologiei și al istoriei religiilor. Alte personalități românești care s-au
aplecat asupra acestui concept au fost C-tin Rădulescu-Motru, în lucrarea sa
Timp și destin (1940) și Vasile Băncilă, care publică un articol în revista Ideea
europeană (1924) despre calendar (Bemea, 1997: 133). Dar contribuția cea mai
substanțială în acest domeniu, legat de mentalitatea satului românesc, de
mitologie și știință populară, a fost aceea a sociologilor formați la școala
experimentală a lui Dimitrie Guști.
în 1932, Emest Bemea publică în Arhiva pentru știința și reforma
socială studiul Contribuții la problema calendarului în satul Cornova, iar mai
apoi scrie, dar nu publică până în 1941, în volumul Spațiu, timp și cauzalitate la
poporul român, lucrarea Timpul la țăranul român. Scris sub forma unui eseu,
studiul prezintă timpul ca un cadru al procesului de gândire populară, propriu
mentalității magico-religioase a satului românesc tradițional. Rezultatul mai
multor campanii de cercetare (primele din perioada 1928-1930), studiul surprinde
mentalitatea țărănească într-o lume aparte, încă neafectată de prefacerile
modernizării citadine occidentale. Volumul mai sus amintit, Spațiu, timp și
cauzalitate la poporul român, constituie o trilogie care prezintă cele trei catego
rii fundamentale ale mentalității țărănești tradiționale, care definesc până la
urmă chiar etnicul românesc.
Până la jumătatea secolului XX satele românești au rămas entități
tradiționale, o lume cu forme și sensuri proprii, cu o mentalitate specifică,
bazată pe un sistem de credințe și reprezentări colective, în care activitatea
magico-religioasă juca un rol determinant. Chiar dacă s-au produs prefaceri de
natură materială, specifice societății contemporane, acestea nu au reușit să
afecteze ființa interioară a oamenilor și modul lor de gândire.
„Făcând parte din aceeași grupă de fapte care constituie mitologia și
știința populară, timpul, ca fenomen, este supus aceluiași regim cu dublu sens,
pozitiv și emoțional, după nevoile practice imediate sau cele ale formelor de
explicație asupra lumii și vieții” (Bemea, 1997: 136). Cercetarea acestuia relevă
importanța pe care o avea în comunitățile tradiționale deoarece pe timp s-a
construit o adevărată concepție de viață la nivel etnologic. Timpul este o altă
dimensiune a modului de reprezentare a lumii și a vieții și un factor determinant
al culturii spirituale și materiale a colectivității satului.
„Țăranul român vede în timp altceva decât vedem noi, un dat cu o
natură proprie, cu valori și sensuri proprii; timpul aici este pentru el un produs
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al unei alte vieți decât aceea în care suntem purtați noi” (Bemea, 1997: 136).
între timpul perceput de țăranul societății rurale tradiționale, patriarhale, și
timpul unui orășean contemporan sunt diferențe esențiale ca mod de percepere
și de reprezentare. Desfășurarea vieții omului determină gândirea noțiunii de
timp. Dacă pentru orășeanul epocii industrializate timpul este o noțiune abstrac
tă, pozitivă, care poate fi măsurată prin metode fizico-matematice, pentru
țăranul societății tradiționale el este un dat obiectiv și o forță activă care îl
condiționează și îl depășește, un element care îl conectează la ritmul naturii,
desfășurarea evenimentelor, a vieții și a tuturor actelor sale zilnice. „Acest timp
nu este abstract, fără chip și monoton ca timpul matematic, ci dimpotrivă, este
concret, cu înfățișări variate și muzical” (Bemea, 1997: 137-139).
Contrar afirmației că țăranul român pare a nu avea noțiunea de timp, în
realitate această noțiune există, dar ea este altfel percepută. Criteriul care stă la
baza perceperii lui este unul de factură pragmatică, dat fiind faptul că toate
lucrurile au timpul lor: „Timpii e timp, da nu-i la fel, nici în câmp, nici în casă
și trebuie să-i ții rândul.... Toate lucrările se fac la timp” (Bemea, 1997: 146).
Omul știe că el există în timp, că viața lui pe acest pământ are o durată cuprinsă
între naștere și moarte și că viața lui e trecătoare. Toate sunt trecătoare, iată
sentimentul inefabil sub care trăim. „Faci o haină și să trece, faci o casă și să
trece; toate trec și de faci o-mpărăție” (Bemea, 1997: 144). Trecerea sau
cursivitatea timpului este o caracteristică obiectivă și definitorie. „Ce este
timpul? Ce să fie? E viața noastră și a toate ce se trec aici cu noi. Nimic nu stă
pe loc. Că e floare, că e om, toate au un început și un sfârșit; asta e timp!”;
„Timpul înseamnă că lumea se trece, nu stă pe loc. ... Toate sunt aici trecă
toare și asta înseamnă timp” sau „începi o zi și trece, începi o săptămână, o
lună, un an și trec și ele cum trec toate; acesta e timpul!” (Bemea, 1997: 145).
Dacă sentimentul Marii Treceri nu devine copleșitor, e pentru că omul o
consideră ca fiind o condiție umană, o stare naturală și firească a lucrurilor, fără
de care viața ar deveni cu adevărat o povară greu de suportat. Dacă oamenii nar mai muri, ar fi și mai nefericiți. Rămânerea la nesfârșit a omului în viața asta,
adică în timp, este socotită în general de țăranul român ca un blestem: „Nu-l
mai iartă Dumnezeu!” (Bemea, 1997: 146) se spune în asemenea situații, iar
biserica face slujbe de maslu (iertăciune) pentru cei care trăiesc prea mult.
Dualitatea timpului se exprimă prin cele două caracteristici esențiale,
vremelnicie și veșnicie (eternitate), care nu se exclud. Aceasta înseamnă
existența în timp: să trăiești clipa, prezentul, dar și în etern.
Timpul privit în perspectiva unei curgeri neîncetate, timpul în care omul
își (pe)trece viața lui de toate zilele este numit de către acesta veac. „Omul și
fapta lui sunt în veac. Așa să nasc și mor toate, că sunt în veac, pe tipsia lumii
de aici” (Bemea, 1997: 146). Timpul veac poate fi apropiat de ceea ce numim
noi timp istoric; este ceva asemănător fără să fie identic și nici măcar echiva
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lent. Veacul are o notă de misticism și nu un caracter pozitiv ca acela al timpu
lui istoric. „Țăranul român când spune că lucrurile și oamenii sunt în veac, el
spune că sunt trecătoare și eterne totodată: trecătoare ca fenomene și eterne ca
sens, adică sunt în timp” (Bemea, 1997: 147). Dacă timpul istoric științific este
lipsit de viață, timpul istoric veac este concret și obiectiv. Veacul cuprinde atât
trecutul, cât și viitorul, legate printr-un prezent continuu. Veacul este timpul
întreg: „ Veacul e așa cât ține lumea, de la început, că-i odată cu ea și sfârșește
cu ea” (Bemea, 1997: 148).
Omul trăiește în două lumi: în lumea de aici (a timpului veac) și în
lumea de dincolo (a eternității sau a veșniciei). „Noi oamenii suntem în veac,
unde toate se schimbă, numai Dumnezeu e veșnic. [...] Aici nu-i nimic veșnic;
tot ce-i în lume e trecător. In cealaltă lume lucrurile stau cum sunt; ele nu se
trec că nu sunt din lumea asta făcute. Acolo-ifără timp și fără vreme” (Bemea,
1997: 148). Omul trăiește în veac, adică în timpul lumii acesteia, timp pe care
speră să-l învingă pentru a trăi în eternitate. Dar veacul și eternitatea nu se
exclud, căci țăranul român trăiește prin credința sa în Dumnezeu într-o
perspectivă a veșniciei.
Timpul, ca fenomen obiectiv, presupune ideea de durată, caracterizată
printr-un început și un sfârșit. Atât începutul cât și sfârșitul sunt legate de
voința lui Dumnezeu, a cărui creație sunt toate, inclusiv timpul și eternitatea,
începutul și sfârșitul se leagă între ele prin timp. Dacă pentru societatea
modernă, guvernată de științele pozitive, sfârșitul înseamnă moarte, o dispariție
totală și definitivă, pentru societatea rurală tradițională sfârșitul e doar o prefa
cere, o transformare care se continuă în eternitate. „Facerea lumii și Judecata de
apoi sunt stâlpi de sprijin ai minții, iar timpul curge fără încetare între aceste
două mari momente. [...] Țăranul român nu se desparte niciodată de perma
nență, adică de etem. El simte și crede continuu într-o viață eternă, pentru că
simte și crede în Dumnezeu. [...] Lumea începe și se sfârșește cu Dumnezeu,
omul începe și se sfârșește tot în Dumnezeu” (Bemea, 1997: 152).
Pentru țăranul român [...] accentul cade pe trecut, ceea ce explică multe
dintre normele (sale n.n.) de viață. Trecutul a fost întotdeauna asociat tradiției,
iar prezentul, atât tradiției, cât și inovației. între cele trei faze ale timpului,
trecutul are o prioritate datorită caracterului său concret și obiectiv, în timp ce
prezentul înseamnă momentul trăit, iar viitorul gândit ca ceva posibil. Trecutul
a devenit o certitudine datorită memoriei individuale și colective. O mărturie
care atestă dialectica cu trecutul este următoarea: „Uite, și lucrurile sunt azi și
mâine nu mai sunt; da sunt în trecut, că ele tot mai sunt, chiar dacă nu mai
sunt, adică au trecut” (Bemea, 1997: 156). Trecutul devine un depozitar al
timpului iar conștiința că prezentul și chiar viitorul vor fi cândva trecut e
implacabilă. „Trecutul este socotit (...) deținător al timpului: pe el se desfășoară
prezentul și din el se desprinde trecutul” (Bemea, 1997: 156). „Trecutul e ce-o
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| fost, da tot mai e; din el ne vin toate; și sămânța de oameni și rânduielile. Așa,
cu trecutu, mergem până la facerea lumii, că de-acolo se trag toate” (Bemea,
1997:157).
Așadar, trecutul devine un fel de prezent continuu pentru că din el
rezultă prezentul și tot el face posibil viitorul. Trecutul are nu numai o calitate
regenerativă, dar și una normativă. Trecutul generează norme, obiceiuri și
. tradiții care se cer respectate de comunitatea rurală.
Prezentul, cea de-a doua fază a timpului, apare ca fiind mai puțin
important datorită neputinței omului de a-1 stăpâni: „Am vrut să fac multe, da
î zilele s-au dus și nu mereu cu folos. Când suntem tinări, nu știm rostu
lucrurilor și al vremii. Iacă acu mă gândesc la ce-o fi fost, de n-am știut prinde
■: înțelesul zilei care se duce. (...) Timpul e înșelător și noi nu avem destulă minte
să-l stăpânim”. (Bemea, 1997: 158) Prezentul trăit pare așadar mai mult o
punte de legătură între celelalte două faze ale timpului: trecut și viitor.
Spre deosebire de acestea, viitorul nu poate fi cunoscut ci doar gândit.
„El este ceva așteptat, este posibilul deschis neprevăzutului și nesiguranței;
viitorul poate fi creație sau negație, poate fi bucurie sau teamă, poate fi cucerire
sau pierdere” (Bemea, 1997: 160). Dar viitorul, chiar dacă nu este perceput ca o
realitate imediată, ci doar gândit și proiectat în minte, există în mod obiectiv,
dar pe un alt plan decât acela concret și imediat: „Viitorul există, cum să nu
existe? De nu-l știm noi, el tot îșiface rostu lui” sau „Viitorul există, există cu
adevărat; nu se poate fără el (...) Viitorul e daru nostru până s-o împlini
legea!” (Bemea, 1997: 160).
E. Bemea conchide: „Trecut, prezent și viitor formează un întreg
organic care este timpul, cadru existențial și categoric al cunoașterii”.
Prinsă între cei doi termeni, naștere și moarte, viața omului străbate un
drum lung, plin de întâmplări, care nu totdeauna pot fi prevăzute. Omul trebuie
să se supună acestei condiții temporale, viața sa nefiind decât o oglindă a
timpului care ne este dat în mod originar. începutul nostru este în timp ca și
sfârșitul. „Știi, omu tot ar vrea să treacă iute timpu, da nu știe că-i trece viața.
Așa e soarta noastră: azi ești, mâine nu ești, că toate au un început și un
sfârșit” (Bemea, 1997: 162).
Tot ce există pe lumea asta, inclusiv viața noastră, stă sub semnul
timpului. Toate se întâmplă în timp. Omul se naște, crește, pătimește și apoi
moare. Suntem trecători ca tot ce-i în lumea asta. Existența timpului e un fapt
determinat aprioric și nu stă în puterea noastră să-l controlăm sau ignorăm.
„Timpul e rânduit de la început, de la facerea lumii: e tot un fel de lege care
vine de la început și trebuie lăsată așa” sau „Timpul merge în legea lui și omu
crede că-i stăpân, da într-o zi gata!” (Bemea, 1997: 163). Timpul devine o
condiție sine qua non a existenței noastre pe acest pământ.
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Viața omului nu este un joc al întâmplării; ea este predeterminată, adică
hotărâtă, chiar înainte de a se naște. Fiecare om are o soartă sau un destin care îi
rânduiește întreg parcursul existențial. Această filozofie de viață a stat la baza
multor obiceiuri și credințe care au influențat mentalitatea și conduita țăranului
român din vremurile cele mai îndepărtate.
Dacă credința în soartă, destin sau ursită nu este contestată de nimeni,
există totuși diferențieri în ceea ce privește atitudinea oamenilor față de aceasta.
Dacă unii își acceptă soarta ca pe ceva dat căruia nu i te poți opune, alții cred
că, prin o anume conduită morală, ar putea, măcar parțial, îndrepta ceea ce le-a
fost hotărât pe nedrept. „Când vii pe lume ai o soartă; trăiești și mori așa după
cum ți-a fost sortit. Că o fi drept sau nu o fi drept, da mergi așa după cum ți-a
fost sortit. Timpul trece și se împlinesc toate după cum ți-a fost dat” sau
„Timpul e soartă; așa te duci cum ți-e soarta” (Bemea, 1997: 164—165).
Sunt binecunoscute credințele și obiceiurile legate de nașterea omului,
sosirea ursitoarelor, care aveau menirea să ursească soarta fiecăruia, masa
ursitoarelor (în special în Muntenia și Moldova) precum și toate interdicțiile dar
și obligațiile lăuzei sau ale moașei din această perioadă extrem de critică și
importantă în viața omului, de aceea nu voi insista asupra acestor aspecte.
Pentru a influența în bine ursirea, familia trebuia să respecte toate aceste datini
și să păstreze nu numai o curățenie fizică, ci și una morală în așteptarea
pruncului.
Pe parcursul vieții sale omul trebuie să contribuie activ, prin gândirea și
conduita sa, la salvgardarea sa, la îndreptarea răului. „ Viața ne-o dă Dumnezeu,
da ce facem noi cu ea? Viața mai e și după inima noastră” sau „Când vine
necazu pe om, zice că așa i-o fost dat, da nu spune că așa o lucrat; toate sunt
de la Dumnezeu; da omu nu răspunde ?...” (Bemea, 1997: 167). Considerată
din acest punct de vedere, soarta nu mai e doar un fapt determinat, ci și un dat
asupra căruia se poate interveni într-o oarecare măsură doar dacă faptele și
gândurile omului sunt curate și benefice. „ Oamenii vor să meargă în rai; da ce
raiu e pentru răi și leneși? Raiul e sufletul tău și cugetul tău, și fapta ta. Lucră
pe credință în bună rânduială că numai așa capeți raiu. Soarta mai e și cum șio face omu” (Bemea, 1997: 167).
„Omul nu trăiește singur; timpul său personal se încadrează și se
desfășoară într-un timp social, mai mult chiar, într-un destin comun. în acest fel
soarta omului este direct legată de aceea a grupului social, a poporului”, afirmă
E. Bemea (Bemea, 1997: 168). Comunitățile rurale tradiționale românești au
existat și ele în acest cadru fundamental care este timpul. Dar timpul nu este
numai un cadm al vieții omului, ci și un factor determinant al acesteia întrucât,
în funcție de timp, se stabilesc toate activitățile umane, de la muncile casnice,
agricole sau de orice altă natură, până la obiceiurile legate de vârste sau cele
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calendaristice. Toate se fac la timpul lor, adică la momentul potrivit și consacrat
prin tradiție.
Tot ce există aici pe pământ stă sub semnul timpului. Nimic nu poate
avea loc în afara lui. Perpetuarea vieții plantelor, animalelor dar, mai ales, a
omului se desfășoară în timp. Timpul determină și condiționează anotimpurile,
periodicitatea muncilor agricole, creșterea animalelor, viața socială a oamenilor
într-o comunitate și viața fiecăruia până la urmă, totul este supus timpului,
încercarea omului de a-i descifra tainele a avut un temei foarte serios: timpul
trebuia folosit în beneficiul său pentru a-și putea duce traiul în condiții cât mai
bune și mai folositoare. „Actele sale, de la cele mai mărunte și obișnuite, sunt
săvârșite într-un timp precis determinat. Prin săvârșirea lor într-un timp precis
dinainte cunoscut se asigură rodnicia acestor acte, de orice natură ar fi ele. Tot
ce pornește țăranul, orice întreprinde el, este de obicei strâns legat de factorul
timp” (Bemea, 1997: 171).
Actele pozitive ale țăranului român sunt condiționate de timp. Zilele
săptămânii au ele însele o încărcătură proprie care nu poate fi ignorată. Nu toate
sunt la fel. Există zile bune și zile rele, în care e bine sau nu e bine să întreprinzi
o acțiune. Nerespectarea acestora poate avea consecințe imprevizibile. Astfel,
marțea e o zi care trebuie evitată dacă vrei să pornești la drum sau dacă vrei să
întreprinzi ceva, să începi un lucru. Miezul nopții e momentul când duhurile
necurate umblă nestingherite, iar cei care se aventurează să călătorească le pot
cădea victime: „Eu așa gândesc, că ceasu rău e la miezu nopții. Nu e bine să
umbli atunci pe afară, că te pot poci” sau „Marți și sâmbătă sunt zile rele; nu e
bine să pornești la drum și nici să începi ceva. (...) Sâmbăta e pentru morți”
(Bemea, 1997: 171-172).
Construirea unei case, îngrijirea ogoarelor, a vitelor, a păsărilor, industria
casnică textilă, comerțul și meseriile sau activitățile casnice, toate își au timpul
lor. De exemplu, depănarea în asfințit putea avea repercusiuni asupra vitelor:
„Se îmbolnăvesc vitele în ogradă; cine deapănă în asfințit are pagubă” (Bemea,
1997: 172). Dorința de a reuși în tot ce întreprinde, de a nu avea pagubă în
activitatea lui trudnică de a-și câștiga existența sau chiar încercarea de a-și face
viața mai ușoară, l-au determinat pe țăran să respecte lunile anului, zilele
săptămânii sau momentele din zi sau noapte când era sau nu era indicat să
întreprindă o acțiune. începutul zilei (zorile sau răsăritul), miezul zilei (amiaza)
sau sfârșitul ei (asfințitul, seara ori miezul nopții), sunt perioade cu o puternică
încărcătură, care pot determina faptele omului. Atât interdicțiile cât și obliga
țiile trebuiau respectate. „Nu e bine să stai întins duminica în ceasul slujbei, nu
e bine să arunci gunoi dimineața în fața soarelui, nu e bine să începi munca
după-amiază, nu e bine să umbli noaptea când e beznă” sau, dimpotrivă, „e
bine să-ți speli fața cu apă rece când iese soarele, e bine să te închini seara”
(Bemea, 1997: 172).
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Dar preceptele de conduită nu priveau doar activitățile practice, utilita
re, ci și aspecte ale vieții spirituale, impregnate de elemente magico-religioase.
In comunitatea tradițională actele rituale, de natură magică sau religioasă, stau
sub influența timpului. Ele erau săvârșite în scopuri benefice sau uneori chiar
malefice, dar nu oricând și oriunde. Actele rituale pozitive, cu scop benefic,
erau rânduieli, obiceiuri, care se săvârșeau cu scopul de a aduce prosperitate,
fericire sau sănătate celui care le efectua sau unei alte persoane căruia îi erau
destinate.
Actele rituale erau supuse, la rândul lor, unor norme dintre care respec
tarea timpului în care erau săvârșite era obligatorie. Numai prin respectarea
timpului, adică prin săvârșirea actelor la vremea lor, aceste acte câștigă sens și
se împlinesc cu adevărat. Consecința rezultatelor unor observații îndelungate în
legătură cu mersul vremii, anotimpurile, muncile agricole, creșterea animalelor
etc., a fost apariția calendarelor, care a făcut posibilă sistematizarea cunoștințe
lor dobândite printr-o practică multimilenară. în această categorie se încadrează
toate obiceiurile calendaristice, „cazuri în care timpul nu mai este condiție a
actelor, ci devine obiectul însuși al obiceiului” (Bemea, 1997: 174).
Obiceiurile legate de viața omului și diferitele praguri ale acesteia au
fost de asemenea impregnate de o seamă de credințe și superstiții, de norme,
care trebuiau respectate pentru împlinirea lor în bune condiții. Astfel, ritualul
înmormântării presupunea îngroparea după a treia zi și numai după ce era
săvârșit ritualul priveghiului. E. Bemea menționează un obicei surprins în
Oltenia, cântecul ritual al zorilor, cântat în fiecare dimineață, înainte de răsăritul
soarelui: „Zorilor, zorilor, / Zorilor, surorilor, / Voi să nu vă grăbiți / Să nu ne
năvăliți”, al cărui rol era acela de a întârzia venirea zilei în care mortul trebuia
dus la groapă până când toate pregătirile necesare acestei ultime călătorii nu vor
fi fost îndeplinite (Bemea, 1997: 174). Riturile practicate în scopuri terapeutice
cuprind categoria vrăjilor, farmecelor sau a descântecelor de făcut sau de
desfăcut și erau săvârșite doar în anume momente considerate favorabile împli
nirii lor. „Un descântec de deochi, de dragoste, de soare ăl mare, o vrajă de
chemare a iubitului, de luat laptele de la vite sau de orice altă natură are,
obișnuit, o regulă de timp, așa cum are și una de spațiu” (Bemea, 1997: 175).
Momentele favorabile practicilor rituale cu scopuri benefice erau zorile, amiaza,
asfințitul, iar cele menite să provoace răul cu ajutorul forțelor malefice erau
seara, miezul nopții, înainte de cântători, în puterea nopții sau spre ziuă. La
adăpost de întuneric, magicienii de tot felul au cea mai mare putere. Atunci este
momentul când strigoii, stafiile, pricolicii, ielele și vrăjitoarele acționează
nestingheriți și invocă forțele răului pentru a dobândi puteri malefice. în schimb,
orele dinspre ziuă aduc liniște și siguranță. Odată trecut pericolul nopții, vracii
și doftoroaiele ies în natură pentru a culege plante de leac.
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Dar actele rituale erau săvârșite nu numai în funcție de anumite
momente ale zilei sau nopții, ci și în funcție de observațiile empirice ale boltii
cerești, de cunoștințele de astronomie populară, „în legătură cu mersul cerului,
cu evoluția deosebitelor faze ale corpurilor cerești. Fazele lunii, luna nouă, luna
plină, luna mâncată sunt momente dintre cele mai folosite în magie pentru
darurile lor” (Bemea, 1997: 176).
Aproape că nu există un domeniu al vieții materiale sau spirituale a
românului care să nu fie marcat de nenumărate practici rituale: fie că se
construia o casă, fie că se lucrau ogoarele, fie că se dorea prosperitatea familiei
sau a comunității, orice activitate întreprinsă era însoțită în prealabil sau pe
parcurs de diferite practici rituale.
Respectarea repetată a timpului, fast sau nefast, a avut drept consecință
apariția calendarului popular, care nu a făcut altceva decât să marcheze o
ciclicitate îndelung observată a tuturor fenomenelor naturale și a practicilor
împământenite, de natură magică sau religioasă. Sărbătorile păgâne, dar mai
ales cele religioase, care jalonează calendarul, confirmă nenumăratele practici
rituale, magice sau religioase. Calendarul reprezintă o organizare a timpului în
funcție de ritmul cosmic sau pământean. „Omu cât trăiește se ia după
calendar. (...) Zilele merg fiecare la locul lor și în felul lor; una e mai bună,
alta e mai rea, da toate trebuie păzite” (Bemea, 1997: 182).
„Timpul satului românesc tradițional este și el împărțit, ca și timpul
sideral (astral), în unități mai mari sau mai mici, care sunt supuse și totodată
independente una de alta, încorporate sau desprinse, fiecare cu atâtea caractere
deosebite, câte moduri de integrare au” (Bemea, 1997: 178). încadrarea timpu
lui în calendarul tradițional, în legătură cu fenomene astronomice naturale și
concrete, îl face mai viu și mai umanizat în raport cu calendarul fizicomatematic.
Eșalonarea timpului începe cu anul calendaristic. Durata unui an calenda
ristic este împărțită în unități de măsură a timpului: anotimpurile, lunile, săptă
mânile, zilele, orele etc. în tradiția populară fiecare început de anotimp este
marcat printr-o zi anume care, în fapt, „nu coincide cu aceea a calendarului
astronomic. (...) Primăvara începe la Dragobete (24 februarie), vara începe la Sf.
Constantin și Elena (21 mai), toamna începe la Ziua Crucii (14 septembrie) și
iama la Sf. Andrei (30 noiembrie) (Bemea, 1997: 178). Anotimpurile se
deosebesc prin caractere specifice marcând etape diferite ale vegetației pe
parcursul uni an. „Anotimpul îi așa, că vine odată cu vremea care nu stă pe loc;
vremea se schimbă dar se schimbă și anotimpu. Dumnezeu o rânduit ca lumea să
se prefacă mereu; o putere nevăzută împinge mugurele să dea frunză și bobu să
se coacă. Fiecare anotimp are fața lui și puterea lui” (Bemea, 1997: 179).
O altă unitate importantă de măsurare a timpului este luna. Denumirea
populară a lunilor reflectă o caracteristică determinantă a fiecăreia, legată fie de
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vreme, fie de roadele pământului: Indrea, Faur, Mărțișor, Prier, Florar, Cireșar,
Cuptor, Gustar, Răpciune, Brumărel, Brumar și Gerar. „Lunile le zicea așa
după cum erau; oamenii se uitau la vreme și le zicea așa” (Bemea, 1997: 179).
Fiecare lună avea propriile sale obiceiuri legate de muncă, tradiții populare sau
sărbători religioase. Lunile au fost asociate din vechime cu zodiile, constelațiile
zodiacului. De aici analogia între zodia fiecărui om și destinul său.
Săptămâna este la rândul său este importantă, cu precădere în anumite
perioade legate de posturile dinaintea marilor sărbători religioase de peste an:
Paștile, Sf. Apostoli Petru și Pavel, Sf. Maria, Crăciunul sau Bobotează. Cât de
importantă este perioada premergătoare marilor sărbători sau chiar aceea care le
succede, vedem din denumirea consacrată: Săptămâna Brânzei sau Albă (care
precede Postul Mare), Săptămâna Mare (înainte de Paști) sau Săptămâna
Luminată (după Paști). Postul dinaintea acestor sărbători religioase avea o
importanță deosebită. In această perioadă oamenii aveau obligația de a se curăți
sufletește și trupește, de a-și reconsidera atitudinea vizavi de semenii lor, de a-și
analiza conștiința și de a încerca să-și îndrepte greșelile, să fie mai buni creștini.
„In post omu nu trebuie să se supere sau să spună vorbe de ocară” (Bemea,
1997: 181).
Ziua reprezintă unitatea de timp cea mai concret percepută dintre toate
unitățile de timp. Fiecare dintre cele șapte zile ale săptămânii se deosebește
printr-o semnificație proprie, care privește caracterul ei fast sau nefast, precum
și prin obligația sau interdicția de a face sau a nu face anumite lucruri. „Nu
toate zilele sunt la fel. Vezi, o săptămână are șapte zile, da nu seamănă una cu
alta. (...) Fiecare zi are rostul ei” (Bemea, 1997: 182). Zilele de început (de an,
de lună, de săptămână) sunt considerate benefice. „Vezi, de iei bine seama,
începutu nu-i ca sfârșitu; începutu schimbă ce-o fost și alte mode încep, alte
rosturi” sau „Luni e de un fel și e bună pentru când începi o lucrare. Și marți e
altfel și nu-i bună la drum, nu ți se împlinește" (Bemea, 1997: 181). Luni și joi
sunt zile înrudite, pozitive și binefăcătoare, când e bine să începi și să între
prinzi orice lucru.
Marți și sâmbăta sunt iarăși două zile asemănătoare prin caracterul lor
negativ. Atunci nu e bine să pleci la drum și nici să începi ceva pentru că atunci
sunt cele „trei ceasuri rele” de care omul trebuie să se ferească. „Nu-i bine să
pleci la drum, că nu reușești nimic. (...) Al de se naște marți are viață grea, are
să sufere mult”; „Nici sâmbăta nu-i bine să pleci la drum, că sunt trei ceasuri
rele și nu știi ce te prinde: un necaz, o boală. (...) Sâmbăta nu-i zi bună, și de
clădești o casă și de bagi la război (la țesut) (...) Unii spun că e zi bună de
farmece”. Nici nașterea în zi de sâmbătă nu este de bun augur: „Se naște copilu
ostenit și ostenit rămâne toată viața. (...) De naște sâmbăta, zice că moare
copilu acela; moare tot la orele când s-a născut”; „Sâmbăta e a morților, că
de ce e sfârșitul săptămânii” (Bemea, 1997: 182-183).
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O a treia pereche de zile sunt miercurea și vinerea, care sunt cele mai
bune din săptămâna lucrătoare, îndeosebi vinerea, și datorită faptului că sunt
zile de post și de înălțare spirituală. „Vinerea e cea mai mare și mai de seamă
după duminică”; „Vinerea e a mai mare zi din săptămână că l-o răstignit pe
Domnu Hristos. Și miercurea e a doua că l-o prins; d-aia sunt mai însemnate și
se ține post” (Bemea, 1997: 184).
Dar cea mai însemnată zi din săptămână este duminica, zi de sărbătoare
închinată Domnului. „Duminica, e adevărat, vine așa ca o zi luminoasă; e ziua
rugăciunii, a florilor și a bucuriei”. Caracterul sacru și benefic al acestei zile o
recomandă pentru orice întreprindere a cărei reușită se dorește: nunți, tocmeli,
acte de întemeiere, vizite la neamuri și prieteni, joc și voie bună, pentru că ea
este sărbătoarea prin excelență. Chiar și nașterea în această zi este considerată
de bun augur și dorită de orice femeie: „Femeia, care naște duminica zice că
are copilul noroc în viață; tot îi merge bine și cu belșug mare. D-aia femeile se
roagă să nască duminica” (Bemea, 1997: 185).
„In cursul unei zile de 24 ore, țăranul are obișnuit șase momente
importante: dimineață, prânz, amiază, vecernie, seară, miezul nopții. Dimineața
e după ce răsare soarele, prânzul e pe la 8, amiaza la ora 12, vecernia pe la 4
după-amiaza, seara e pe la 7-8 și miezul nopții la ora 12. Dar și aceste momente
din zi și noapte sunt împărțite în unități mai mici, caracteristice” (Bemea, 1997:
186). Cele mai interesante sunt la începutul zilei (dinspre ziuă, când mijește
lumina, zorile, răsăritul și dimineața) și la începutul nopții (seara, pe-noptat,
noaptea și miezul nopții).
Dintre momentele dimineții, zorile au fost cele mai apreciate. Ca orice
început, ele exprimă bucuria omului de a trăi, fericirea că Dumnezeu i-a mai
dăruit omului o zi: „ Când s-arată roșața pe cer, pare că ești alt om și că lumea
întreagă e a ta. Lumina e de la Dumnezeu, ea aduce numai bine. (...) Când sarată zorile, parcă-i facerea lumii” (Bemea, 1997: 187). Zorile sunt invocate și
în ritul funerar, așa cum am arătat anterior, dar constituie și momentul preferat
al culegătorilor de plante de leac sau al vrăjitorilor care iau apă neîncepută din
fântâni sau de pe rouă pentru descântece. Dar și „răsăritul e ceas bun. Se
deschide atunci ceru și lumea se desfată de frumusețe”.
Dimpotrivă, ceasurile serii și ale nopții par a aduce nesiguranța, teama,
fiica de primejdii și necunoscut: „Nu-i bine să umbli după miezul nopții, că
atunci e puterea Necuratului. (...) Atunci umblă duhurile rele, umblă până spre
mijit, când încep să cânte cocoșii; asta-i așa pe la trei și jumătate. (...) Sunt din
oameni care fac farmece sau prind puteri în miezul nopții. Ăștia și-au vândut
sufletu” (Bemea, 1997: 187).
Iată motivul pentru care toate lucrurile trebuiau făcute la timpul lor:
„Când vrei să faci ceva sau vrei să-ncepi, să pornești un lucru, iei sama la
vreme. Tot ceasu arefelu lui și norocul lui...” (Bemea, 1997: 188).
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Reforma calendarului, hotărâtă de Sinodul bisericesc la 1924, de a
avansa calendarul popular cu 13 zile mai înainte pentru a-1 armoniza cu cel al
lumii apusene, a provocat în comunitățile rurale o reacție de nedumerire și chiar
de revoltă deoarece țăranul român a considerat acest lucru ca fiind absolut
nefiresc și în totală contradicție cu legea firii și cu tot ce era consacrat, ca știință
populară, în legătură cu mersul vremii și toate obiceiurile de peste an. Au fost
situații în care revolta unora a dus la o separare de noile rânduieli bisericești, în
care țăranii mai conservatori au refuzat să mai intre în biserică, au rupt relații de
rudenie ori de vecinătate și s-au constitui într-o nouă sectă religioasă, stilismul.
Reforma calendarului a avut un impact atât de puternic deoarece calen
darul exprima cel mai bine ceea ce însemna noțiunea de timp pentru țăranul
român și chiar, prin extensie, concepția lui despre lume și viață. Calendarul
însemna tradiție, obicei strămoșesc, lege consacrată în timp și era consecința
unor experiențe milenare. „Tot ceea ce vine din trecut are un caracter aproape
religios, față de care se impune cel mai profund respect” (Bemea, 1997: 190).
Iată mărturii care arată câtă amărăciune a produs această măsură admi
nistrativă: „Am părăsit rânduiala veche și mi-i jale”; „... apăi zice să ținem pi
nou. Nu vreau să țân. (...) Eu pi obiceiul meu îl țîn. Eu (...) (în legea crești
nească” . „Ținerea sărbătorilor pe stil nou, provocată de reforma calendarului, a
fost socotită ca aducătoare de boli, secetă și alte rele sau chiar pierderea calității
de creștin”. „Poți dumneata schimba calendarul cât vrei, dar zilele rămân tot
acolo” (Bemea, 1997: 191-192).
Argumentele invocate împotriva schimbării calendarului nu au fost
numai de natură religioasă, ci au avut și temeiuri practice. Mersul timpului pe
durata unui an a fost și este determinat de ritmul cosmic, cauza tuturor feno
menelor din natură, a anotimpurilor, a vremii sau a vegetației: „înfrunzirea
copacilor, venirea păsărilor, apariția florilor, rodirea pomilor sunt câteva din
aceste fenomene care apar la date fixe și care scot în evidență un ritm cosmic.
Schimbând calendarul cu 13 zile mai devreme, ele nu mai corespund exact
zilelor cu care țăranul era obișnuit să corespundă”. „Pământu merge tăt pi
vechi. Când e întîi mart pi nou, nu samănă nimeni; când e întîi mart pi vechi, e
tomna bine. Crugu cerului merge așa, că pământu rotește tot pi vechi” sau
„ Uite, noi avem o sărbătoare, Blagovește, și pi stilu nou nu cântă cucu, da pi
stilu vechi cântă. D-amu de unde știe cucu de cântă pi vechi?” etc. (Bemea,
1997: 193).
Pentru țăranul român calendarul a avut nu doar rolul de a stabili unități
abstracte de măsurare a timpului, ci a fost totodată un mijloc de a particulariza
ritmul naturii, de a-i simți ritmul cantitativ și calitativ. Calendarul a devenit în
timp o realitate obiectivă, un mijloc ordonator de măsurare a timpului material
și spiritual. „Calendarul ne rostuiește lucru și viața” (Bemea, 1997: 194).
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în mentalitatea țărănească tradițională, calendarul era „ceva dat, așa
cum este lumina soarelui sau zborul păsărilor, neschimbător, avea un caracter
definitiv și nu putea fi schimbat după voia omului având, în același timp, un
caracter de obiectivitate, adică ceva de sine stătător, cu existența și destinul său
propriu” (Bemea, 1997: 197). „Calendaru e rânduiala vremii, să știi cînd să
faci un lucru. Fără calendar, unu ar face într-un fel, unul în alt fel” (Bemea,
1997: 196).
Dar calendarul mai avea un rol extrem de important: cu ajutorul lui omul
a făcut distincție între zilele de sărbătoare și cele de muncă, adică între timpul
sacru și cel profan. „Zilele nu-s la un fel și nici timpu nu-i la fel. Cum să fie la fel
dacă e zi și noapte, e sărbătoare și lucrătoare ?” (Bemea, 1997: 196)
Sărbătoarea este timpul sacru al românului, ziua închinată lui
Dumnezeu, prilej de înălțare spirituală, de curățire, de pace și liniște sufletească.
„Sărbătoarea e zi aleasă, e ziua lui Dumnezeu, cînd sufletul ți-e mai bun și mai
curat” (Bemea, 1997: 198). In comunitatea rurală tradițională duminică dimi
neață oamenii se primeneau și participau la Liturghie. In restul zilei beneficiau
de odihnă sau, în anumite ocazii, participau la alte evenimente speciale din
viața comunității, hora satului, primeau sau făceau vizite etc. „Omul, cînd e
sărbătoare, cată să se îngrijească. Trebuie să se spele, să aibă haine curate și
să calce tot cu încredere” (Bemea, 1997: 198). In zilele de sărbătoare totul pare
mai frumos, oamenii sunt mai buni iar starea lor sufletească e mai înălțătoare:
„Iaca vin sărbătorile (Paștile) și parcă-i altfeliu lumea, parcă-i mai blândă,
mai frumoasă. E atâta lumină și pace, e atâta bucurie de crezi c-o coborât
Dumnezeu pe pământ” (Bemea, 1997: 198).
Moștenirea calendarului popular din moși-strămoși, respectarea tradițiilor
și a legilor nescrise, care guvernau societățile patriarhale, au fost factorii care au
determinat opoziția atât de vehementă a unei părți a comunității rurale față de
schimbarea calendarului. Reforma a însemnat în conștiința oamenilor nu numai
nerespectarea strămoșilor, ci chiar a religiei însăși. „Nu pot schimba sărbătorile,
că așa am apucat din bătrâni și legea lor e sfântă” (Bemea, 1997: 199).
Percepția timpului poate fi extrem de diferită de la un individ la altul și
chiar pentru aceeași persoană în funcție de moment. Natura timpului este un
fapt greu de stabilit, condiționat și de perspectiva din care se face analiza
acestuia. Astfel, dacă timpul astronomic, sideral, are criterii precise de măsurare
a unităților de timp, timpul magico-religios al țăranului român nu este doar un
timp cantitativ ci, mai ales, unul calitativ. Timpul țăranului român „este mai
puțin măsurat cu ceasul și mai mult măsurat cu sufletul. Țăranul ignoră în bună
parte mersul timpului împărțit în unități matematice precise, dar aceasta nu
înseamnă deloc că el ignoră timpul, cum înclină să creadă unii cercetători, ci
dimpotrivă, îl simt mai adânc și mai prezent decât noi. Țăranul are un fel mai
viu și mai concret de a măsura și denumi momentele, datele și perioadele de
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timp” (Bemea, 1997: 204). Noțiunea de timp concret este justificată și prin faptul
că, uneori, acesta este personificat, dobândind însușiri omenești așa cum rezultă
din informația următoare: „Când se face din noapte zi, zice că se întâlnește
miazăzi cu mizănoapte la răscruci. Dau mâna și miazănoapte se retrage pe o
parte, pe nesimțite, așa, pe la spatele lui miazăzi” (Bemea, 1997: 206).
Momentele zilei și ale nopții sunt extrem de bine individualizate prin
denumiri precise: „dinspre ziuă, mijitul, zorile, răsăritul, dimineața, prânzul mic,
amiază, prânzul mare, vecernia, chindia, apusul, amurgul, seara, începutul nopții,
la cântători etc.” (Bemea, 1997: 205). Din păcate, aceste denumiri sunt tot mai
puțin cunoscute și folosite deși, cândva, ele aveau un rol extrem de important
pentru a desemna un timp anume. Țăranii nu aveau nevoie de ceas; numirea timpu
lui prin cuvinte specifice era suficientă pentru a indica exact timpul în cauză.
Datele calendaristice, cu precădere zilele importante de peste an, erau și
ele individualizate în funcție de rolul și importanța lor practică sau religioasă.
Nimeni nu vorbea despre 1 ianuarie ci doar despre Anul Nou, iar sărbătorile
religioase erau denumite ca atare și nu în funcție de data din calendar. Lunile
anului reflectă caracteristica principală a acelei perioade din punct de vedere al
climei sau al vegetației (Gerar, Cireșar sau Brumărel), iar anumite săptămâni,
legate de mari sărbători religioase de peste an și perioadele de post care le
preced, aveau denumiri specifice (săptămâna brânzei [albă], săptămâna mare,
săptămâna luminată etc.).
Toate aceste denumiri, și multe altele, stau mărturie faptului că timpul
țăranului român nu era exprimat prin noțiuni abstracte, impersonale, ci era extrem
de particularizat în funcție de momentul, ziua, luna sau evenimentul laic sau
religios pe care îl desemna. Aceste însușiri îi conferă denumirea de timp calitativ.
Această denumire definește calitatea timpului de a fi perceput ca o
realitate vie, cu însușiri proprii, ca tot ce apare viu și organic. „Timpul are
puterea lui”; Si timpu are felu lui și mersu lui; d-aia e bine să-l cunoști. Timpul
e așa ca o făptură și trebuie să-l iei în seamă” (Bemea, 1997: 206). Timpul nu
este omogen; el este foarte diferențiat, iar omul are obligația, pentru binele lui,
să-l cunoască, să-l respecte și să-l valorifice în beneficiul său. „Timpu nu-i tot
la un fel; e deosebit după ceas, după zi sau după lună. Omu cu judecată le ia
toate în seamă și le grijește dacă vrea să aibă spor și să-l cinstească lumea”
(Bemea, 1997: 207). Timpul calitativ este un timp activ (Bemea, 1997: 208).
Timpul țăranului român, perceput ca o realitate vie, concretă și
calitativă, este de asemenea un timp activ cu puteri proprii. Puterea timpului
sau puterea vremii sunt doar două sintagme care denumesc forța timpului,
perceput ca o realitate vie, care poate acționa fie în sens benefic, fie malefic.
Perceput ca atare, timpul trebuia utilizat doar în favoarea omului iar momentele
de mare primejdie {ceasurile rele) trebuiau evitate. „Aproape tot ce vine rău
asupra omului este considerat ca fiind în legătură cu momentul când s-a
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întâmplat. Nereușita într-o întreprindere începută și mai ales venire neașteptată a
unei dureri, accidentele de sănătate, sunt socotite tot consecințe ale ceasului rău”.
„Sunt ceasuri rele, așa cum sunt și locuri rele; numai că nu le știm vedea și așa
vine necazu pe noi” (Bemea, 1997: 209). Toate interdicțiile legate de timp aveau
scopul de a evita nenorocirile, bolile, vrăjile, sau pierderile de orice fel.
Dar, din fericire, așa cum există perioade nefaste, există și perioade
faste, ceasul rău e contracarat de ceasul bun, iar omul trebuie să cunoască și să
păzească (respecte) interdicțiile sau obligațiile impuse de timp pentru a se
proteja pe sine, familia sau comunitatea căreia îi aparține. în acest sens
sărbătoarea este cel mai înălțător moment spiritual al omului, timpul sacru
dăruit lui Dumnezeu, care îi permite acestuia să-și depășească condiția, adeseori
mizeră, de fiecare zi și care îi conferă acea protecție divină de care are atâta
nevoie. După cum există interdicții în perioadele nefaste, există și obligații în
cele faste, benefice. In sfânta zi de sărbătoare (fie că e duminică, ziua unui sfânt
sau o mare sărbătoare religioasă de peste an), omul are obligația de a respecta
acest timp sacru printr-o conduită exemplară și, neapărat, prin participarea sa la
sfânta Liturghie.
Individualizarea timpului și perceperea lui într-un mod atât de diferen
țiat îi conferă acestuia, evident, un caracter eterogen. „Iacă, sunt bătrână, da’
zilele nu le-am văzut niciodată la fel; parcă atâtea câte am trăit tot în altfel au
fost trecute” (Bemea, 1997: 212). Același criteriu poate fi aplicat și săptămâni
lor care, deși au fiecare tot câte șapte zile, niciuna nu seamănă cu alta, ba chiar
unele sunt deosebit de particulare: Săptămâna Mare nu seamănă cu Săptămâna
Luminată iar cele două cu săptămânile obișnuite.
Totuși, dacă analizăm perioade de timp mai mari, așa cum ar fi
bunăoară posturile, putem considera că, privite per ansamblu, ele reprezintă o
perioadă omogenă, dat fiind caracterul lor special, restrictiv. Caracterul omogen
sau eterogen al timpului nu este decât o dualitate a aceluiași timp, în care
ambele aspecte pot să coexiste simultan. „în concluzie, fiecare moment, fiecare
dată, fiecare perioadă de timp este pentru țăranul român (...) omogenă, atunci
când are aceleași calități, și eterogenă, când calitățile sunt deosebite” (Bemea,
1997: 214).
Spre deosebire de timpul astronomic măsurat matematic, linear și
continuu, timpul țăranului român este, așa cum s-a arătat, un timp concret,
calitativ și activ, eterogen și omogen în același timp, în concluzie un timp
discontinuu, neuniform și inegal cu sine însuși. Zilele obișnuite ale calenda
rului sunt intersectate de zile de sărbătoare, de date speciale care marchează
începutul sau sfârșitul unor perioade de timp. Aceste date, numite „date critice”,
sunt ca niște răscruci între două perioade și sunt individualizate prin efectuarea
unor practici rituale specifice.
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Dar timpul este perceput ca fiind inegal și discontinuu și în raport cu
viața omului. „Viața omului este alcătuită din unități mai mari sau mai mici de
timp, din cicluri de ani care încep și se sfârșesc cu sensul lor precis, viața însăși
dezvoltându-se ciclic. Practicile magico-religioase legate de trecerile deosebite
lor vârste, așa numitele rituri de trecere, cum sunt cele de la naștere, botez,
copilărie, adolescență, nuntă, moarte, apar ca cele mai semnificative și intere
sante. Aceste practici, dat fiind că ele marchează și fac trecerea între vârste ca
stări de natură deosebită, dovedesc că și în raport cu mersul vieții omului timpul
nu este ceva linear și continuu, ci ceva cu sensuri variate, discontinuu” (Bemea,
1997: 215).
Schimbările majore în starea biologică sau socială a unui individ, de la
naștere până la moarte, au fost marcate de rituri de trecere, a căror rol era
tocmai acela de a-1 ajuta pe acesta să depășească momentele de criză ale vieții
sale. Aceste rupturi, trecerea pragurilor existențiale, dau caracterul discontinuu
al vieții omului din punct de vedere al timpului prin care trece. Praguri în viața
omului înseamnă: nașterea, logodna, căsătoria, văduvia, moartea, dar și vârstele
omului în toate stadiile sale (copilărie, tinerețe, maturitate și bătrânețe).
Dacă Mircea Eliade considera că timpul poate fi reversibil, referindu-se
doar la mitologiile religiilor precreștine, „în viziunea creștină timpul are un
început și un sfârșit, trecerea fiindu-i definitorie: e un timp ce se consumă”
(Bemea, 1997: 219). Așadar timpul creștin e un timp ireversibil. Timpul are un
început și un sfârșit: „Și nici nu știu cum s-a făcut; doar văd că toate s-au
trecut: și lemnul ăl mai tare putrezește șifleru ruginește și omu se ofilește!” sau
„Timpu înseamnă că lumea se trece, nu stă pe loc. Cum să stea? Nu vezi cum
vine vremea de schimbă, vine tot în altfel; unu se naște și altul moare. Toate
sunt aici trecătoare și asta înseamnă timp” (Bemea, 1997: 144-145).
Sentimentul implacabilei curgeri a timpului și a marii treceri ce va urma
l-au determinat pe țăranul român să creadă că, de fapt, toata viața lui nu e decât
o pregătire pentru veșnicie. Iar pregătirea lui spirituală a fost posibilă doar prin
respectarea sărbătorii, timpul magico-religios prin excelență. Așadar timpul
înseamnă veșnicie, dar și veșnicia înseamnă timp.
Timpul pentru țăranul român este mai mult decât o noțiune abstractă,
măsurabilă cu ajutorul științelor exacte; el este un dat obiectiv cu caracter
multiplu (sacru și profan, concret, calitativ, activ, eterogen și discontinuu dar,
mai ales, ireversibil), pe scurt un element definitoriu al gândirii sale ancestrale.
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FORME ȘI SEMNIFICAȚII ALE UNUI RITUAL COREGRAFIC
POST-FUNERAR DIN VALEA DUNĂRII:
HORA DE POMANĂ
Silvestru PETAC,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Forms and Significances of a Choreographic Post-Funeral Ritual in
the Danube Valley : Hora de pomana
The paper addresses a current funerary practice in the province of Oltenia (in
southem Romania) as well as in somé Balkan regions: celebrating the dead, especially
the young, unmarried dead, through dancing, in the context of interference between
choreutics (the Hora) and funerary ritology.
Ethnological field researches conducted by the author on Hora de pomana
have highlighted three forms under which this ritual is being carried out. One of them,
more contracted, met in viliágé Băbiciu, Stoenești. adds visibility to the symbolic
valences dance has. The second form, met in villages Poiana Mare and Desa, differs
írom the first by means of presence of the fir-tree, danced in the hora by he who
substitutes the presence of the dead himself, and by a slight growth of the structure. A
third form, met in Ursa, uncovers the bond which this ritual has with the wedding of
the dead. In all of these villages, Horele de pomană took place on Sundays and on
Easter’s Mondays, the time of performance influencing a great deal the synthesis
between archaic significances of the ritual, and the liturgical Christian ones.

Keywords: ethnochoreology, tradițional dance, death, post-funeral context, the dead’s
wedding, horă, horă de pomană, symbol.

Introducere

Semnalarea prezenței dansului tradițional în context funerar și postfunerar în câteva studii1 și publicații a constituit un imbold pentru o cercetare de
teren pe această realitate etnografică, cercetare întreprinsă în cinci sate din
sudul României2. Demersul investigator a relevat prezența unui ritual coregra
fic postfunerar întâlnit sub denumirea de horă de pomană, denominare care
reflectă natura oximoronică și valoarea de simbol metonimic pentru nuntirea
postumă.

2Vezi, spre exemplu, Giurchescu, 1972; Sărbători și obiceiuri, voi. I, Oltenia, 2001.
Am întreprins cercetări de teren în următoarele localități: Băbiciu, Stoenești, Ursa (județul Olt,
111 aprilie 2006); Poiana Mare și Desa (județul Dolj, în aprilie 2007). în fiecare localitate horele
‘late de pomană au fost înregistrate video și audio.
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Ritualul are loc în zilele sărbătorii de Paști și constă în dăruirea unui joc
(de obicei o horă sau un ciclu de dansuri în care este cuprinsă și o horă) ca
ofrandă pentru morții nelumiți, adică pentru acei tineri care nu au cunoscut
taina cununiei religioase (în momentul căsătoriei)3, nu au fost lumiți. în unele
sate se ține horă de pomană și după acei morii care au murit căsătoriți (deci
cununați religios) dar care, la momentul morții lor, au fost considerați încă a fi
tineri. Această situație este întâlnită în Poiana Mare, jud. Dolj unde hora de
pomană se dă și după cei căsătoriți însă morii la o vârstă de până în 40-45 de
ani. Este fără îndoială o extindere de dată mai recentă a semnificațiilor acestui
eveniment peste o categorie de decedați apropiată celei originare.
Horele de pomană se țin după oficierea slujbei creștine și după masa de
la prânz. Fiecare familie care are de dat o horă de pomană merge spre locul în
care se ține ritualul în mod compact, formând un mic alai, locul desfășurării
acestuia fiind, de regulă, un spațiu comunitar situat în centrul satului, în proxi
mitatea bisericii4. Pe lângă actele legate de pomenirea mortului, organizarea
unei hore de pomană presupune astăzi și anunțarea ei. In unele locuri (Ursa)
chemarea la hora de pomană se face la fel ca la nuntă5, în cele mai multe părți
se anunță rudele apropiate, prietenii decedatului și ai familiei, cunoscuții. în
trecut anunțarea horei de pomană nu era necesară, comunitatea adunându-se
pentru hora satului, apropiații familiei îndoliate cunoscând îndeaproape
preocupările legate de eveniment. De asemenea, familia anunță și o formație
locală de muzicanți (taraf, fanfară) pentru a cânta aceste dansuri.

Scurte descrieri
a. Cea mai simplă formă a horei de pomană a fost întâlnită în Băbiciu
și Stoenești (jud. Olt). Aici, ritualul se desfășoară într-un loc destinat festivi
tăților (de regulă, centrul satului, lângă biserică), imediat după masa de la
amiază. In trecut, după-amiezile zilelor de sărbătoare erau petrecute la hora
satului6, inclusiv în aceste zile pascale. Horele de pomană erau integrate horei
satului și, cu toate că astăzi aceasta nu mai are loc, se menține încă vie
3 In România căsătoria la ofițerul stării civile este dublată de parcurgerea tainei cununiei
religioase, traseu inițiatic pe care perechea de miri îl face alături de perechea (perechile) de nași,
considerați din acel moment niște părinți spirituali.
4 în Stoenești hora observată a fost ținută la marginea satului însă, din mărturiile localnicilor, am
aflat că acest eveniment avea loc, în trecut, în curtea bisericii. în Ursa, așa cum se va putea
observa și ceva mai jos, hora s-a ținut chiar în curtea bisericii. In Desa și Poiana Mare horele au
avut loc în centrul satului, în proximitatea bisericii.
5 „A chemat cel care face pe fratele de mână cu plosca” (Dima Dorin, 43 de ani, Ursa).
6 în cultura coregrafică tradițională românească hora/ jocul satului era principalul eveniment în
care se performau dansurile tradiționale. Acest eveniment avea loc în duminicile de peste an,
mai puțin în perioadele de post și în zilele de sărbători.
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amintirea evenimentului. Ca dovadă, în Băbiciu horele de pomană au fost
precedate și urmate de dansuri locale, performate de un număr relativ mic de
persoane în comparație cu numărul celor prezenți7*.
Horele de pomană se joacă în ordinea în care s-au plătit muzicanții. Cei
prezenți se prind în horă doar după ce membrii familiei celui mort se ampla
sează în centrul spațiului de dans. Jocul este deschis de perechea constituită din
mireasa/mirele celui/-lei decedat/-ă și cumnatul de mâna , la aceștia alăturânduse și băiatul/fata care poartă fotografia celui dispărut9. Imediat li se alătură
părinții, frații, rudele apropiate, prietenii, cunoscuții decedatului sau ai familiei. în
timpul jocului câțiva membri ai familiei împart darurile alimentare puse în mici
pachete: colaci, prăjituri, ouă roșii. Băuturile alcoolice sau răcoritoare se împart
cu paharul. Se mai dau lumânări și flori. Se face o horă a cărei mărime este legată
de numărul celor care se prind în joc. Uneori se ajunge ca întregul spațiu de dans
să fie înconjurat de formația de joc. Alteori hora arată asemeni unui cerc mai
restrâns în jurul căruia se dispun cei prezenți care nu se prind în joc.
însemnele ritualice pentru mireasa celui nuntit postum sunt: cana miresei
(în care se găsesc trei mere și vin), prosopul pus pe umăr și floarea și banii prinși
pe piept. Amplasarea acestei perechi în fruntea lanțului de dansatori are, de
asemenea, o însemnătate ritualică. Se joacă o singură horă10, numărul celor care
se prind în dans fiind un element prin care se măsoară în ochii celor prezenți
prestigiul social al celui decedat sau al familiei din care acesta a făcut parte,
b. în Poiana Mare și Desa structura întregului eveniment este amplifi
cată cu unele momente care duc ritualul și mai aproape de forma unei nunți
postume. Aici, cu ocazia horei de pomană se face un brad, care va fi purtat și
jucat de o persoană de același sex cu decedatul.11 Pomenirea cu brad jucat în
horă se face timp de trei ani la rând, în mod excepțional, șapte ani. Acești brazi
pot fi jucați câte unul în fiecare an sau pot fi jucați mai mulți într-o singură horă
7 Dintre cei prezenți, doar cei cu vârsta între 30-50 de ani s-au prins în joc. Acest fapt se poate
explica și prin faptul că această categorie de participanți au mai prins hora satului ca fenomen
viu al comunității în care au crescut. Cei mai tineri, necunoscând repertoriul de dansuri locale,
nu au jucat. La fel s-a întâmplat și în Poiana Mare unde, după încheierea horelor de pomană, s-a
jucat încă ceva vreme.
Cumnatul de mână! fratele de mână sunt în cadrul ceremonialului nupțial reprezentanții
nurilor, îndeplinind în numele acestora o serie de gesturi ceremonial-ritualice.
Uneori cel/cea care poartă fotografia decedatului stă în mijlocul horei. Fotografia înrămată a
mortului care are pe ea, la un colț, ca însemn al doliului, o panglică neagră.
Se dansează o singură horă pe mai multe melodii legate. Printrea acestea apare și Nuneasca
(Hora miresei).
Dacă decedatul este băiat „joacă bradul un băiat, dacă e fată, îl joacă o fată. Că stă un băiat
lângă fată și o ajută, asta e altceva.” (Rotaru Gabriela, 38 de ani, Desa). Prin urmare, atunci când

e cazul unei fete decedate, bradul este purtat în chip simbolic tot de o fată, în realitate
obiectul,care are o greutate apreciabilă, este purtat tot de un băiat, în locul fetei.

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

102

Silviu Petac
12

de pomană, condensându-se astfel pomenirea în mai puțin de șapte ani .
Simbol al identității decedatului, bradul este astăzi o coroană mare, cu
un mâner lung (pentru a fi ușor purtat pe umăr) pe care se pun diverse obiecte:
prosop, batiste, cămașă, lenjerie, șosete, oglindă, milieuri, toate acestea fiind
date de pomană celui/celei care poartă bradul în joc12
1314
. Comandat la un om care
se ocupă cu producerea de coroane funerare, bradul este adus la casa celui
decedat în ziua horei de pomană. împodobirea lui se face în timpul cât tinerii
din cercul de rude, prieteni ai celui decedat, se ospătează la masa întinsă de
familia defunctului. După această masă, toți cei prezenți, alături de muzicanți,
pornesc în coloană compactă spre locul în care se va desfășura hora de pomană.
In ambele localități acest loc este în proximitatea bisericii.
Pentru fiecare tânăr nelumit se joacă trei dansuri, numite local marșuri™.
Se prind în horă, alături de cel care duce bradul și de perechea postumă
(mireasa/mirele), cumnatul de mână15, rude, prieteni (tineri, mai ales), cunoscuți
ai familiei invitați1617
. Membrii familiei celui decedat împart batiste, prosoape,
flori, pungi care conțin alimente specifice sărbătorilor: cozonac, colaci, prăjitu
ră, ouă roșii. Se dă pe rând, cu paharul, băutură alcoolică sau răcoritoare.
în Poiana Mare se țin hore de pomană și după acei morți cununați religios
care însă nu au depășit vârsta tinereții (până în 30-40 de ani) la momentul
decesului. în Desa, după hora de pomană, bradul este pus lângă temelia
bisericii, nu înainte de a se lua de pe el de către cel/cea care l-a purtat toate
obiectele dăruite de familia defunctului.

c. Forma cea mai dezvoltată a horei de pomană am întâlnit-o în Ursa.
Aici denumirea ritualului oscilează între cea de nuntă [a mortului-n.a.] și cea de
horă de pomană. Structura ritualică este mult mai dezvoltată în comparație cu
12 Spre pildă, în anul observației mele, familia Pane din Desa (unde am asistat direct la pregătirile
pentru hora de pomană) a dat trei asemenea brazi, condesându-se altfel, în acel an, pomana a încă
doi ani.
13 „Le ia băiatul care se duce cu el de aici până la horă și care-1 joacă în horă” (Gliga Angéla, 50
de ani, Desa) „Băiatul care joacă bradul, tot ce este în brad ia el. Și lenjerie și toate darurile care
sunt.” (Dică Georgeta, 42 de ani, Desa). în trecut însă, așa cum am aflat din discuțiile cu
localnicii, pe brad se puneau mult mai puține lucuri, era mult mai sărac împodobit.
14 Această denumire generică a dansurilor performate (horă și sârbă) trimite în mod evident spre
contextul nupțial, acolo unde există melodii și dansuri numite astfel.
15 „Se pune o fată și un băiat. Să nu fie însurați. Cum ar fi la o nuntă. Se pune cumnați [de mânăn.a.]” (Dică Georgeta, 42 de ani, Desa).
16 înainte se prindeau în horă toți cei prezenți, nu doar cei chemați pentru horă; „ Și venea lume
multă, multă. Venea tot satul când era așa ceva. Dacă se juca un brad, juca tot satul nu decât noi,
chemați să ne dai de pomană. Se prindea toată lumea, până se terminau toate bradurile. Nu conta
că decât, noi, ăștia, suntem invitați să jucăm la bradul ăsta. (Rotaru Gabriela, 38 de ani, Desa).
17 „(...) deci e nuntă, e hora de pomană, așa se zice, da e nuntă, asta-i nunta lui, e muzică, e lume...”
(Toana Solbă, 58 de ani, Ursa); „Asta e ca o nuntă a lui, că dacă a fost necăsătorit.... Acuma să
dau să petreacă și băiatul meu. Ne-am pregătit ca de nuntă. (Dima Marioara, 65 de ani).
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celelalte două forme discutate anterior. Hora de pomană se face doar după cei
morii tineri și necăsătoriți18, are loc în a doua zi de Paști și se face o singură
dată în întreaga perioadă de pomenire a mortului . In ziua în care am făcut
observația, aici s-au desfășurat două hore de pomană după același tipar, hore
date pentru doi verișori morii accidental, în același an. Chemarea la eveniment
s-a făcut așa cum în localitate se face chemarea la nuntă.
La fiecare horă de pomană observată, principalii actori ritualici au fost:
perechea de nași, mireasa și fratele de mână. Ei se deosebesc de ceilalți participanți la ritual nu doar prin însemnele ritualice: floarea din piept, lumânările de
cununie (pentru nași), cana miresei, voalul miresei, buchetul de flori albe,
floarea din piept (pentru mireasă), plosca înflorată și floarea din piept (pentru
fratele de mână) ci și prin bogăția și numeroasele daruri pe care le pe poartă
asupra lor din momentul constituirii alaiului nupțial-funerar și până la finalul
ritualului. In ambele cazuri rolul miresei postume a fost asumat de către fosta
prietenă a defunctului. Ceilalți participanți sunt prieteni, cunoscuți, vecini ai
defunctului sau ai familiei.
Prima secvență a nunții postume este masa oferită de către familie celor
invitați. Meniul este unul consistent, la fel ca la o nuntă propriu-zisă. în timpul
mesei, fanfara invitată cântă un repertoriu specific nunților. Familia pregătește
coșurile cu darurile alimentare (ouă roșii, prăjituri, fructe, bere și alte băuturi) cu
diferite textile sau alte obiecte care vor fi dăruite fiecărui participant la hora de
pomană . Toate acestea vor fi purtate de cei care le primesc în timpul
ritualului. In această secvență a ritualului, unul dintre gesturile care marchează
semnificația evenimentului este cel prin care mama celui decedat pune după
gâtul miresei o eșarfă albă, simbolizând voalul miresei. Alte gesturi marcante
sunt prinderea florilor de nuntă la pieptul nașilor, al miresei, al fratelui de mână,
al rudelor apropiate, precum și împărțirea obiectelor date de pomană.
După consumarea mâncării și a băuturii se formează un alai care are
următoarea ordine: un copil care duce fotografia decedatului, mireasa și fratele
de mână, nașii, fanfara, rudele tinere și tinerii care participă la eveniment,
rudele adulte, ceilalți participanți. întregul cortegiu pornește spre cimitir. Deși
traseul putea fi scurtat cu mult, întregul alai s-a dus prin centrul satului, la
intersecțiile ulițelor fiind prezente multe persoane din zonă. Pe câțiva stâlpi de
pe ulițele centrale erau atârnate coroane pentru mort, puse de localnicii care au
avut și ei asemenea eveniment nefericit în familie.
„Numai la flăcău și la fată mare se face [nunta mortului-n.a], la domnișoară nemăritată”.
(Dima Oprișan, 67 ani, Ursa).
Fapt care întărește ideea de nuntire postumă.
Se împarte pentru fiecare participant, în funcție de gradul de rudenie sau de relația pe care a
avut-o cu decedatul, prosoape, pături, milieuri, cămăși, fețe de masă, găleți, căni și alte obiecte
de folosință casnică, cheltuiala cu toate aceste cadouri fiind destul de consistentă.
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La cimitir, alaiul se așază în jurul mormântului celui pentru care se face
hora de pomană. După ce se pun o parte dintre obiecte pe mormânt, se aprind
lumânările nașilor și fanfara începe să cânte. Grupați, nașii, mireasa, fratele de
mână și părinții decedatului pornesc Nuneasca. Jocul este urmat de o sârbă.
Ambele jocuri sunt strigate și se desfășoară prin ocolirea bidirecțională și lentă
a mormântului. Sunt mult mai adunați, înghesuiți în formația în care joacă din
cauza spațiului redus. După joc, toți cei prezenți trec pe lângă crucea mormân
tului și o sărută, punând (în afară de miresă și părinți) o anumită sumă de bani
într-unul dintre coșurile de pe mormânt. Primii care sărută crucea sunt: mireasa,
nașii, fratele de mână, părinții. „Așa se pun. Ăștia e ca un dar la nunta lui” îmi
răspunde o femeie la întrebarea mea legată de bani.
Drumul spre biserică se face, parțial, pe alte străzi decât cele pe care au
venit. Ajunși din nou în fața casei de unde au plecat, participanții joacă din nou
o horă de mână. Momentul este mult mai concis. După acest popas, cei prezenți
formează din nou alaiul și pleacă spre biserică.
Slujba oficiată de preotul ortodox este una care nu iese din tiparul
liturgic de pomenire a morților. După acest moment, în curtea bisericii se joacă
hora de pomană. Se joacă pe Nășească (denumirea locală pentru Nuneasca) și
alte hore și sârbe. Fanfara și băiatul care poartă portretul decedatului se ampla
sează în mijlocul cercului. Celor prinși în joc li se oferă vin, băuturi răcoritoare,
dulciuri, flori de către rudele mortului, colaci și prăjituri. Curtea din fața intrării
în biserică este neîncăpătoare. Din mulțimea adunată se disting, concentric
așezate, trei grupuri. Primul este cel format din fanfară și neamurile apropiate
ale mortului, parte dintre ele oferind celor prinși în joc vin, flori și alte mici
pomeni alimentare. Al doilea grup, un cerc strâns, este alcătuit din cei care
dansează. între ei se disting nașii, mireasa și fratele de mână. Cel de-al treilea
grup este dispus în jurul cercului în care are loc dansul și e format în mare parte
din femei. Și lor li se împart darurile aduse de familia celui decedat.
După ce dansurile de pomană s-au încheiat, evenimentul continuă cu
câteva dansuri din repertoriul local, jucate mai ales de bărbați. Acum spațiul
pare mai aerisit, o bună parte dintre cei de pe margine retrăgându-se. Pe fondul
melodiilor cântate de fanfară, cei prezenți încă discută, în grupuri mai mici sau
mai mari, consumând vinul adus de cei care au dat hora de pomană.
Și în Ursa, până în urmă cu câțiva ani, horele de pomană aveau forma
întâlnită în Băbiciu, Stoenești. Ritualul avea loc în curtea bisericii sau a căminu
lui cultural (situat în apropiere), lipsind amploarea pe care am putut-o observa
în mod direct.21

21 „Se făcea mai ușor. Se strângea câțiva oameni, lăutari, se ducea la biserică, nu se ducea la
cimitir. Acolo, lângă biserică sau în fața căminului.” (Dima Oprișan, 67 ani, Ursa)
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Hora de pomană, simbol metonimic al nunții mortului
Din cele arătate mai sus se poate ușor constata că specificitatea acestui
ritual rezidă în utilizarea dansului ca principală expresie a sensului și semnifica
țiilor sale. O horă este dată în mod simbolic pomană unui tânăr mort nelumit.
Dansul devine în același timp și cadrul pentru desfășurarea altor gesturi oblative
a căror semnificații se alătură celor legate de expresia coregrafică. Ne putem
întreba care este rațiunea pentru care dansul e prezent în acest ritual de pome
nire a morților. Răspunsul trebuie căutat atât în viziunea românilor asupra
rostului pe care îl are omul în lume, asupra vieții și morții, cât și în modul în
care dansul, ca fapt artistic, a fost perceput în cultura tradițională românească,
în acest sens, antropologii remarcă faptul că relevarea secretelor vieții se reali
zează treptat, odată cu împlinerea biologică și socială, existența individului
fiind considerată împlinită doar după parcurgerea ritualurilor care țin de ciclul
vieții, neîmplinirea acestora producând dezechilibru manifestat adesea sub
forma strigoirii (Panea, 2003: 23-24).
între aceste secrete, cele legate de sexualitate și de moarte au fost puter
nic ritualizate, ritualul fiind soluția culturală prin care comunitatea își putea
exercita controlul asupra acestor aspecte fundamentale ale vieții. Puse în relație
directă de către antropologi, căsătoria și moartea sunt elementele care pot jalona
înțelegerea sensului și a semnificațiilor acordate actului choreic în ritualul anali
zat aici. In comunitățile tradiționale, ambele evenimente presupun schimbări
radicale care reclamă scheme culturale elaborate, intrarea în lumea sexualității
aprobate cultural prin actul căsătoriei fiind echivalentă cu intrarea în lumea
adulților (Kligman, 2005: 59).
Din această perspectivă, moartea unui tânăr nelumit a constituit întodeauna pentru român un șoc a cărui depășire a fost metamorfozată cultural. Netrecut
prin căsătorie, neinițiat în taina ei și, prin urmare, neîmplinit în lumea celor vii,
mortul este considerat un potențial pericol pentru cei vii, pentru familie și
comunitate. Privit din această perspectivă, a relației cu nuntirea postumă și,
implicit, cu nunta propriu-zisă, ritualul horei de pomană își relevă rostul și lasă
cale deschisă înțelegerii profilului său coregrafic. Sunt transferate în ritualul
postfunerar o serie de elemente specifice nunții: prezența principalilor actanți
ritualici (mirele/mireasa, nașii, cumnatul/fratele de mână); obiecte specifice (cana
miresei, vălul miresei, plosca cumnatului de mână, florile și banii din piept,
prosoapele de pe umeri, bradul); masa ritualică la care participă rudele și mai ales
tinerii; mimarea unei atmosfere specifice nunții (de unde și interdicția de a
plânge, precum și obligativitatea pe care o au părinții decedatului de a participa la
dans) ; darurile pentru miri (care de această dată se dau peste mormânt);
22

Interdicția de a plânge la momentele horei de pomană confirmă faptul că ritualul este perceput ca
0 nuntă a mortului: „nimeni nu trebuie să plângă, nici măcar mama și tata și nimeni nu trebuie să
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chemarea la nunta mortului: gesturile care au semnificație nupțială (punerea
florilor în piept, purtarea de către mireasă a vălului și a cănii de mireasă etc.) ca
să amintesc doar câteva dintre ele. Prezența acestor elemente conduce spre
concluzia că hora de pomană este, în fapt, o formă a nunții mortului.
în cadrul nunții din sudul României, unul dintre dansurile performate,
Nuneasca13, condensează un întreg corolar de semnificații, având o importanță
majoră în economia simbolică a nunții. Adevărat rit coregrafic, Nuneasca se
dansează în fața casei mirelui după ce perechea de miri a trecut prin taina
cununiei religioase. In această horă se prind mirii, nașii, cumnatul de mână care
joacă bradul , părinții mirilor și majoritatea rudelor apropiate a celor doi miri.
Ritul coregrafic este precedat/completat cu numeroase gesturi oblative, rolurile
principale avându-le mireasa, soacra, nașa (Sărbători și obiceiuri, 2001:121-124).
Gesturile care preced dansul, momentul performării lui, actanții, ținuta
din timpul dansului, elementele proxemicii dansului (între care încadrarea miri
lor de către nași are o importanță majoră) sunt doar câteva dintre elementele
care semnifică și prin care pragul dintre vechiul statut al mirilor și cel nou este
transfigurat artistic. Nuneasca este astfel un simbol nonverbal, polisemantic și
polidimensional (Giurchescu, 2005) al consacrării noii perechi în social, un
simbol al nuntirii și al nunții.
Sensul consacrant al acestui dans și semnificațiile lui nupțiale fac din el
simbolul în jurul căruia se construiește întregul ritual al horei de pomană. Nu
este întâmplător faptul că tocmai acest dans și nu un altul dintre cele care
pecetluiesc secvențele nunții este recontextualizat. Performat în context postfunerar, dansul Nuneasca devine un simbol metonimic al nunții mortului. Dintrpoarte doliu. (...) Sunt tata lui și nu pot să plâng, mă abțiu” (Dima Oprișan, 67 ani); „Nu se plânge.
E nuntă. Dacă e nuntă?! Nu i se primește, cică nu i se primește.” (Solbă Ioana, 58 de ani, Ursa).
23 Nuneasca se întâlnește și sub alte denumiri: Nășească, Hora miresei. Este o horă care are o
structură cinetico-ritmică foarte simplă, fapt care înlesnește funcționalitatea ritualică. Din punct
de vedere coreologic jocul are o structură deschisă, dezvoltată pe baza unui singur motiv
coregrafic (fig. 1).

fig. i.

24 Bradul nunții este împodobit sâmbăta seara, la casa miresei, de către un grup de tineri printre
care și cumnatul de mână, împreună cu mireasa. In Nuneasca bradul este purtat de cumnatul
(fratele) de mână, însemnele lui ritualice fiind evidente (prosopul pe umăr mai ales, floarea în
piept și plosca de chemător în mână).
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un simbol al nuntirii vii, Nuneasca devine un simbol al nuntirii post mortem.
Astfel, pus în angrenajul ritualic al horei de pomană, acest simbol își îmbogă
țește câmpul semantic și funcționalitatea, primind și valențele unui instrument
prin care se gestionează o situație existențială și identitară, dar și cele ale unui
eficace mijloc de comunicare cu cel mort.
în recontextualizarea funerară, Nuneasca își pierde denominarea nupțială,
devenind o simplă horă, deci un simplu element al unei categorii artistice.
Dansul condensează însă întregul arc de semnificații nupțiale, proiectându-le
asupra unei noi identități a individului, asupra unei prezențe in absentia. Denu
mirea generică de horă se pliază mult mai bine pe sensul noului context și lasă
loc posibilității aglutinării semnificațiilor funerare conținute în determinarea
substantival prepozițională de pomană.
Sintagma horă de pomană este un simbol de factură oximoronică
pentru nuntirea în moarte25, simbol prin intermediul căruia ideea de viață și cea
de moarte ajung complementare. în satul tradițional românesc, cuvântul hora
desemnează deopotrivă evenimentul coregrafic și dansuri propriu-zise. Genera
lizând, aș putea spune că hora desemnează pentru români dansul prin excelen
ță, fiind o manifestare a plenitudinii vieții, o expresie a bucuriei de a trăi. La
baza lui stă limbajul gestual ca element definitoriu al umanului. Actul coregra
fic se realizează prin o corporalizare dinamică a energiei, având timpul și
. spațiul ca principali vectori ai creativității coregrafice. Dansul instituie ordine și
armonie, produce plăcere, relaxare, detensionare, scoate la suprafață forțe
regeneratoare latente. Este o formă specifică de cunoaștere, gestul coreic având,
din această perspectivă, un puternic racord în metafizic.
în satul tradițional, hora duminicală/jocul duminical avea o foarte mare
importanță pentru tineri, valențele premaritale ale evenimentului fiind legate,
prin firele nevăzute ale relațiilor sociale, de exprimarea publică a vitalității și a
potențelor artistice individuale. Categoria de dansuri care poartă acest nume se
caracterizează prin faptul că formația este una mixtă, cu o participare largă,
puține hore având un caracter de virtuozitate. Jocul este unul apolinic, deschis
întregii comunității, deci unei participări largi, fiind prin excelență un mediu al
comunicării interumane26, în egală măsură putând fi privit și ca un simbol al
25

Faptul că cele două sintagme funcționează în complementaritate o dovedește următorul
fragment dintr-o discuție avută în Ursa asupra denumirii evenimentului observat: „Horă de
pomană. Nu e nuntă. Horă de pomană, așa se zice. De pomană, se zice. Ca la o nuntă, dom'le, ca
la o nuntă, da-i zice horă de pomană. Horă de pomană, nu e nuntă, da' tot ca nunta e, noi îi zicem
horă de pomană.” (Dima Oprișan, 67 de ani, Ursa)
Formația specifică horelor este de cerc închis. Aceasta face ca proxemica care funcționează
aici să fie un element favorizant pentru comunicare. Prinderea în lanț de brațe îndoite, deci o
apropiere care nu încalcă intimitatea spațială a individului, dar oferă o alăturare confortantă,
posibilitatea comunicării vizuale susținută de forma de cerc sunt doar două elemente care susțin
comunicarea interumană, coeziunea socială în ultimă instanță.
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coeziunii sociale. Prin formația specifică, de cerc închis, hora exprimă în modul
cel mai direct comuniunea, solidaritatea și integrarea indivizilor în comunitate.
Act artistic a cărui performare necesită nu doar o prezență spirituală, ci și una
concretă, fizică, hora nu poate ființa decât în-trupată la modul cel mai concret,
prezența fizică în act a individului fiind o condiție sine qua non. In hora de
pomană această implicare a corporalității celui căruia i se dedică jocul este una
simbolică, realizându-se, așa cum s-a sublinitat, prin intermediul substitutelor
simbolice. Se crede că cel nelumit participă la hora cununiei lui doar cu sufletul'.
Așa-i obiceiul. De la mormânt, cum spun spiritele, trebuie să-l ia pe el [pe
mort-n.a.] să meargă la biserică. (...). Nu e numai că a murit fără
lumânare. Asta e nunta lui și la biserică trebuie să-l ducă să-l cunune.
Asta e nunta lui. Cică sufletul lui l-a luat d-acolo (de la cimitir-n.a.), l-a
dus la biserică ca ginere, cu mireasa, cu nașii și, automat, i-a făcut
adevărata cununie religioasă. Acolo la biserică. Și dup-aia se întoarce
înapoi [sufletul celui decedat-n.a.J. (Chițoranu Mița, 76 de ani, Ursa)

Se crede că, dată de pomană, hora duce cu sine spre lumea cealaltă
bucuria, veselia manifestate în timpul jocului, tot ceea ce dansul conotează.
Ofranda coregrafică este expresia viului aflat în deplinătatea desfășurării lui, de
aceea strigarea ei devine obligatorie pentru cei care o joacă27. între aceleași
norme comportamentale se înscriu și interdicția de a plânge pe tot parcursul
evenimentului precum și mimarea stării de bucurie, în cazul în care ea nu e trăită
autentic28. De asemenea, urările făcute în cadrul evenimentului sunt cele specifi
ce nunții („Noroc și sănătate”) și nu pomenii („Dumnezeu să primească”).
Circumscrisă semnaticii funerare, hora devine un cadru în care se
desfășoară celelalte acte oblative, simbolistica acestora suprapunându-se peste
cea a dansului. Prezente în riturile funebre românești, pomenile alimentare sunt
destul de consistente și în hora de pomană. Ele se dau sub forma unei mese
organizată la familia decedatului (în Ursa și Desa) sau se împart în timpul horei
sub forma unor mici pachete în care sunt: colaci, prăjituri, cozonac, ou roșu
(simbol pascal). Participarea la masă precum și primirea acestui dar alimentar
sunt obligatorii pentru cei care participă la eveniment. Toate aceste daruri care
se alătură ofrandei coregrafice, hora de pomană, caută să consolideze parcursul
post-existențial al sufletului celui mort.
27 Strigătura declamată în timpul jocului este expresia unei stări de euforie, o modalitate prin
care dansatorul își manifestă trăirile puternice din acele momente.
28 încălcarea acestei interdicții poate duce chiar la refacerea întregului ritual: „Aici, în sat a mai
murit un băiat. Cred că sunt ani mulți. Și i-au făcut tot la fel, horă de pomană. Părinții au plâns.
De-ale Ion Târâș. Și, cum se spune din bătrâni, s-a dus maică-sa la femei de-astea de zâce că
moare și înviază, dacă-o fi adevărat sau nu. Și i-au spus că au vorbit practic cu spiritul băiatului.
Și [băiatul-n.a.J i-a spus că: n-am nimic, că sunt toate pline de lacrimi și nu mă pot să mă apropii
de ea. De nuntă. Și i-a făcut a doua nuntă.” (Chițoran Ecaterina, 76 de ani, Ursa).
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Trebuie subliniată legătura pe care acest ritual o are cu sărbătoarea
Paștilor ortodoxe. Se știe că aceasta este cea mai însemnată sărbătoare a crești
nismului. Sensurile ei legate de coborârea luminii divine și a reînvierii lui
Hristos au lărgit cadrul semantic al horei de pomană, s-au pliat peste sensurile
originare pe care acest ritual le avea, potențându-le cu substanța credinței creștine.
Reper important al defuneralizării, proces prin care comunitatea și
familia trec și se îndepărtează de momentul morții nu este doar hora de pomană,
un ritual prin care se consolidează mai degrabă procesul integrării celui mort în
lumea de dincolo, ci mai ales slobozârea jocului, un rit prin care cei care au ținut
doliul pot reintra în joc29, considerându-se a fi încheiat drumul sufletului celui
mort spre lumea strămoșilor și agregarea acestuia în noua lui stare.
încheiere

Analiza horei de pomană poate fi un exemplu elocvent privind modul în
care dansul tradițional funcționează ca simbol. Dansul în sine nu găzduiește alt
sens în afara celui strict coregrafic, în virtutea căruia gesturile se ordonează întrun sistem coerent (un sens sintactic de esență coreică). Celelalte sensuri, semni
ficații, precum și valoarea actului coregrafic vin din așezarea acestuia într-un
anumit context (ritualic, ceremonial sau non-ceremonial), sensul consacrant
fiind considerat de unii specialiști ca „originar, primordial și universal” (Marian.
M., 1986:139). In cadrul nupțial, hora este un simbol al nuntirii ca etapă obliga
torie a împlinirii parcursului prin viață, un simbol al integrării atât a miresei în
noua familie, cât și a perechii în comunitate, un instrument prin care noua pere
che își afirmă identitatea. Acestă valoare simbolică este prezentă și în recontextualizarea postfunerară, pe lângă valoarea de simbol metonimic al nuntirii postume30,
29 A

In cultura tradițională românească, în perioada doliului nu este permis să joci, să cânți, să
întreprinzi acțiuni care contravin stării de resemnare și tristețe. „în decursul timpului, cât durează
jelirea, atât femeile cât și fetele și feciorii nu joacă, nici nu se desfatează, căci, dacă ar juca s-ar
socoti ca și cum ar sălta pe mormântul repauzatului lor tată, mamă, bărbat, frate sau soră, iar
după moarte li s-ar pune o piatră grea pe piept pe care ar juca dracii în ziua aceea în care au jucat
Și ei înșiși. (...) După împlinirea timpului de jelire, văduvele se pot mărita, fără ca cineva să le ia
anume de rău; iar fetele tot atunci când ies la joc și intrarea se face în cele mai multe părți astfel:
fata purtată de mână de către un fecior așterne o năframă la pământ pe care o calcă cu picioarele
’nainte de a juca și apoi se prinde în joc” (Marian, 1995: 261-264)
Valoarea de simbol metonimic al nuntirii postume pe care o are hora de pomană face diferența
dintre aceasta și jocul de pomană cu ocazia diferitelor evenimentelor coregrafice de peste an. în
Cărbunari, jud. Caraș-Severin, acest ultim ritual presupune trecerea în timpul dansului peste un
prosop care are puse pe el câteva pomeni alimentare și o lumânare. Cel care comandă jocul
muzicanților (o rudă a decedatului) are obligativitatea să conducă șirul celor prinși în dans (să
Joace înainte) și să treacă peste acest prosop. Jocul se dă la ieșirea din doliu, la împlinirea unui an
de la deces, dedicarea lui pentru persoana decedată fiind anunțată de muzicanți cu formula .Jocul
acesta să fie de pomana lui...”. Lipsesc în acest ritual al jocului de pomană rolurile și obiectele care
conotează nuntirea postumă, prezente, așa cum am putut constata în hora de pomană.
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consacrând un nou statut ontologic, hora are și valențele unui mijloc eficace
prin care comunitatea controlează parcursul integrării mortului în lumea
strămoșilor. în egală măsură, prin dimensiunea oblativă implicată, hora dată de
pomană susține iluzia comunicării dintre vii și morți, conferind mortului
statutul unui intercesor între cele două lumi.
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PERIOADA PREMARITALĂ - OCAZII CARE FAVORIZEAZĂ
CUNOAȘTEREA TINERILOR
Mihaela ROTARU
Cluj-Napoca
The Pre-marital Time - Opportunities for Young People to Know Each Other
In the life of Sălaj county rural community, the group work habits were
facilitating the acquaintance of youngsters among themselves. The tradițional
mentality was deciding the age for attending the “sezatoarea” which, as we have
already shown, has an initiation role.
Among other forms of helping others at work, “claca” plays an important
role, which is also a time for joy and for stimulating others to work and it is valuable
both from a spiritual and a pragmatic point of view. “Claca” and “sezatoarea” were
oriented towards the marital perspective; the games were very spectacular and even
had a magical function.
These group manifestations were facilitating new friendships. Also, during the
autumn agricultural work, it was easier for people to gather - a good time for the
initiation of future marriages. The fairs and the Sunday dance, the winter celebrations
became the true premarital institutions with an initiation role of major importance in
youngsters tuming into adults and in their preparation towards adult life and marriage.
Today, there are much more opportunities, which offer various possibilities
of acquaintance, but the chance of the inițiative is still held by the boys, proven by
the anxiousness by which the boys’ groups are expected in the houses which have
girls at the marrying age.

Keywords: habits, premarital initiation functions, tradițional manifestations,
initiation, mentality.

Referindu-ne la zona etnografică Sălaj, înainte de toate, vom pomeni
„formele de muncă în grup”, haba și claca, „formule de ajutor reciproc în cadrul
comunității locale”. (Burghele, 2006: 146) Mentalitatea tradițională decidea
vârsta pentru intrarea în șezătoare, „reflectată mai ales în comportamentul
cotidian al familiei și în poziția părinților față de copii, dar și de presiunile
exercitate de cele două instituții care guvernau în mare măsură viața în satul
tradițional, biserica și școala. Fetele mergeau în habă imediat după ce împlineau
13-14 ani, iar această vârstă coincidea cu momentul la care fetele mici erau
«băgate în danț», altfel spus, cu momentul în care fetele începeau o viață
socială activă. Totul era bine reglat și contractat de convenții sociale bine fixate
cutumiar”. (Burghele, 2006: 147)
Un interesant studiu asupra șezătorii, apărut în anul 2003, de referință
pentru cercetarea noastră, este cel al lui Pamfil Bilțiu, în care autorul îi
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evidențiază locul important în zestrea spirituală, prin arhaicitatea ei, prin
rosturile ei multiple. Și în accepția subiecților chestionați șezătoarea avea
funcții complexe, cu câteva decenii în urmă, mai cu seamă de ordin spiritual,
dar și cu rol de întrajutorare, datorie resimțită de femeile cu experiență față de
fetele tinere. „Femeile torc, când își mai aduc aminte că de ce s-o adunat.
[Cheamă băieți], mereu chercheliț de la bar, pă când era gata haba. Horeau,
zâceu gâcitori, povești cu strâgoi, bancuri, o carte ai umple”. (Mureșan
Gheorghina, Giurtelecu Șimleului)
în viața colectivității sătești, șezătoarea a îndeplinit, susține Pamfil
Bilțiu, funcții semnificative, de ordin spiritual, în defavoarea preocupării pentru
muncă, în ideea că nu se lucrează pentru alții, ca în cazul clăcii, unde fiecare își
dădea osteneala să fie de folos într-o măsură cât mai mare, fiind „la mnijloc
cinste și obrazu lui, gazda îi omenește și le mulțămește. Șporiu îi mai mare când
te văd alțî. Fetile torceau p-ascuns acasă, să aibe ce arăta că ce o lucrat. Cât de
mare hămiceag o putut ea hi, ș-api ea numa o jucat și o horit, tată sara, «nu tă
toi, tu, fată, io te-am făcut, știu ce ai și-n rânză, nu fi mințauă»”. (Topán
Mariana, Ban) „Să cunoșteu la joc, în sat, duminica, la câmp, organizează meci,
pă câmp, vin și di pă sate, când mai lucra cu zuua la oamini. La clăci, când să
făceu, secerat, sămănat, arat, cules, desfăcat mălai, la depănușet, prășit. își țân
de urât unii altora. La nunț, când mereu și pă sate. La șezători, când să făceau
jocuri, târgurile. Fetile primeu cercei, mărjele, batiste. Care urmează să să ieie,
băiețî le petrec acasă. La joc erau însoțâte de mama lor, nu era de capu’ lor”.
(Taloș Maria, Hurez)
Pamfil Bilțiu aduce în prim-plan și rosturile de inițiere ale șezătorii, un
rol important îl dețineau femeile în vârstă. Pe lângă perpetuarea unui repertoriu
mai bogat și implicațiile în ceremonialul de inițiere în practicile magice ale
tinerelor fete, rolul femeilor mai în vârstă era și de a le învăța torsul, cusutul,
„horitu și danțu”. Răspunsurile la ancheta noastră ne edifică în această privință,
valorizând poziția bătrânelor ca inițiatoare ale tinerelor fete sau neveste în arta
torsului, dar și în sfera manifestărilor în plan magic.
Mai trebuie spus că în satele anchetate ne-au fost relevate criterii
diferite în organizarea șezătorii, pe lângă gradul de rudenie, prietenia - ca prim
factor, precum și afinități spirituale legate inerent de apropierea de vârstă.
Fetele își marchează astfel intrarea în vârsta fecioriei și ieșirea din cea a
copilăriei. Răspunsurile ne-au edificat asupra importanței grupării nevestelor și
a bătrânelor, cu efect stimulator, „aveau șpor la lucru inde să adunau mai multi,
ca florile care să întrec care mai de care la ferești, care să înflorască mai
mândru, nu s-ar lăsa mai prejos. Da inde vineu feciori, gata cu lucru”. (Bonțe
Ana, Ban) Să precizăm că statornicirea relațiilor urmărea invariabil încheierea
unor căsătorii, în acest scop se apela la un întreg repertoriu de cântece rituale,
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ne asigură informațiile de teren, performate într-o atmosferă de veselie, alături de
descântece și diverse practici ritualice, cu recuzita aferentă - cum amintesc și alte
studii - cu deschidere înspre grăbirea căsătoriei. , .Foloseau fel di fel, focu din
vatră, fusu, prunu, socu, de ia tors, îl temau pă dracu. Să aducă băieți, le era ciudă
de mereu la alti șezători, erau în stare și facă moarti di om”. (Sabău Ana, Ban)
Rosturile de inițiere ale jocurilor ocazionate de aceste manifestări de
grup au fost subliniate și de Pamfil Bilțiu, cu mențiunea că feciorii erau
antrenați pe cale magică, în limitele impuse de o sumă de reguli de comporta
ment, în cadrul acestei instituții sociale, care este șezătoarea, deritualizată, dar
cu profunde funcții odinioară. Această stare de fapt își găsește motivația în
influența pe care o are orașul în fenomenul depopulării satelor, în contextul
plecării tinerilor la oraș și în străinătate. în expresia ei mai nouă, acest gen de
întâlnire are o cu totul altă natură, „cine mai toarce? Cine mai mere amu cu
fuioru? S-o domnit, mereu și croșetau, brodau, făceu cipcă, stăteu în povesti,
de-aia i să zâce șezătoare, nu să omorau cu lucru”. (Spătaru Crina, Cemuc)
Aurel Bodiu dedică un studiu relevant formelor de întrajutorare în
muncă, evidențiind că viața socială are un puternic caracter comunitar în satele
românești, „materializat în rezistența anumitor tradiții social-economice, norme,
instituții, forme de organizare și în tradiții de muncă. (...) Așa este cazul
clăcilor, al șezătorilor, specifice tuturor satelor din spațiul românesc și al
vecinătăților caracteristice sudului Transilvaniei. (...) există în dreptul cutumiar
și forme ale muncii colective, prestate gratuit în folosul cuiva, cu sensul de
clacă, ce nu presupune reciprocitate la îndeplinirea ei”. (Bodiu, 2006: 126)
Incadrându-se în obiceiul vecinătății, ca formă și principii, claca adună în
primul rând vecinii, rudele și mai apoi alți membri ai comunității sătești, chiar
și în claca de tors, în cele pentru construcția casei, a grajdului. (Bodiu, 2006:
126) Ajutorul obștesc este o constantă găsită și în spațiul supus investigației
noastre îndreptat îndeosebi înspre cei cu o situație materială mai precară; la
ridicarea unei construcții, de pildă, era nevoie de multe brațe de muncă,
începând cu procurarea materialelor, cu transportarea și folosirea lor efectivă,
„era de cărat năsip, ptiatră, lemn, saci, cam iște tineri erau de bază. Femeile
faceu de mâncare la muncitori. Fetile tinere intrau în vorbă cu feciorii. Gazda
întorce ajutorul primit, nu să dăde bani”. (Mastan Teodor, Treznea)
Remarcăm legătura acestei forme de solidaritate cu „vecinătatea”,
„fenomen mult mai organizat”, formă de întrajutorare înrudită cu „claca șurii”,
„claca cu joc”, „claca cu simbrie”, cu rol educațiv-formativ, dar și economicosocial, „întreținând și consolidând legăturile de rudenie, de vecinătate și încura
jând contactele între diferite grupuri sociale”. (Bodiu, 2006: 127) Răspunsurile
primite ne îndreaptă și înspre alte contexte de acest fel, nu numai ridicarea unor
construcții, ci și demolarea sau acoperirea lor, precum și săparea pivnițelor sau
a fântânilor, întreținerea acelor edificii ce reprezintă bun al întregii obști sătești,

l
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cum ar fi biserica, școala, căminul cultural. Unele răspunsuri se situează pe
această linie edificatoare: „la Luminăție, să adunau tinerii, alăture de ciie
bătrâni, la cimitir, să mai curățau mormintile, fetile puneu rădăcini de flori,
feciorii iară grijeu de cruci, de pomi, tăieu crenjile uscate, mai voroveu între ii.
Dacă un om are de rădicat un grajd, sin, șură, poiată, coteț de porci [tinerii erau
prezenți], fetile săreau să încurce și ele că unde-s vorbe multe, îi mai puțână
muncă. Aveu vorbe la bal, la colindat, la beserică, pă la nunț, mormântări, no,
ocazii”. (Mastan Teodor, Treznea) După cum reiese din informațiile de pe
teren, speciile caracteristice șezătorii, performate într-un cadru de veselie, poten
țată de prezența feciorilor, erau ghicitorile, colindele în perioada Crăciunului,
cântece cu nuanțe ironice, satirice, descântece însoțite de o gestică ritualicomagică. Repertoriul performat de actantele șezătorilor diferea de la o zonă la
alta, dar aceste piese de creație populară erau bine reprezentate mai în toate
așezările. Cum consemnam, alături de jocuri, ele sporeau atmosfera de veselie,
dimensiunea ludică a acestui fenomen pune în discuție problematica inițierii
tinerilor sub îndrumarea celor de vârstă înaintată. Cercetarea întreprinsă de noi
asupra problematicii mai ample pe care o ridică șezătoarea vine să argumenteze
dimensiunea pedagogică a acestor activități de grup. Am înregistrat, în primul
rând, inițierea în practicile magice de adus feciorii, „[aduceau feciorii cu vrăji, cu
farmece, descântau, le era ciudă dacă ei mergeau la altă habă] mai întrebau unaalta feciorii, api fetile răspundeu, care erau mai răsărite. La cântat, numa care ave
glas mai mândru, la făcut versuri, care le știe potridi bine, care nu, șede numa și
asculta. Apoi să mai și drăgăste”. (Mastan Aurica, Treznea) întâlnirile de acest
gen ocazionau un schimb de experiență și stimularea era reciprocă, valoroasă și
din punct de vedere pragmatic, „ era o școlă pentru aste tinere neștiuitoare, nici
până în Zalău nu era ușor să te țâpi. Mai să învățau unile pă altile, feciorii le
puneu la încercare la care cum îi umblă bibilica”. (Bonțe Ana, Ban)
Investigațiile noastre se înscriu așadar pe linia susținerii rolului șezătorii
pe planul inițierii, deschizând un orizont amplu psiho-socio-afectiv, cum s-a
remarcat, luăm în calcul perspectivele cu deschidere în planul selecției maritale.
Practicile magice de adus feciorii urmăreau prescripții ritualice, altele - vrăji
care mizau pe analogie, altele erau poezii de incantație, altele îndeplinind rostul
de divinație, jocurile și practicile din repertoriul de șezătoare aveau o clară
funcție de inițiere, „fetile mere afară și număra parii, scutura socu, prunu să-și
afle ursâtu. La care cum îi ieșe, bogat sau frumos, sărac, urât. Amu dracu
numără parii, să duc direct la vrăjitor, își fac”. (Spătaru Crina, Cemuc) Cercetă
rile ne relevă faptul că practicile consacrate scopului ghicirii ursitului, surprin
zătoare prin dimensiuni, trimit înspre constanta preocupare a fetelor de a
interveni pe linia făuririi unui destin optim, șezătoarea având o largă orientare
înspre perspectiva maritală, jocurile aveau un important caracter spectacular și
chiar o funcție magică. Șezătoarea ocaziona manifestări care marcau coeziunea
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între generații, notăm aici povestitul, jocurile, cântecul, dansul, ghicitoarea,
care, așa cum menționează Dumitru Pop, „sunt, în mare măsură, produsul
acestei componente a vieții sociale tradiționale sătești, după cum șezătoarea
constituia spațiul de manifestare a sentimentelor tinerilor, al inițierii și apropie
rii lor, care anunțau din timp viitoarele împliniri prin căsătorie”. (Pop, 2004: 6)
Solidaritatea membrilor comunității sătești, acțiunile de întrajutorare și manifes
tările culturale generate de acestea reprezintă componente ale vechii noastre
civilizații care, așa cum remarcă în continuare autorul, „reprezentau cândva
veritabile instituții culturale, premergătoare căminelor culturale”. (Pop, 2004: 7)
în satele unde am efectuat teren, ocaziile de întâlnire a tinerilor sunt azi altele,
cu explicația că tineretul a luat cu avânt calea orașului, ceea ce înseamnă o
îndepărtare de reperele vechii civilizații rurale și o deschidere înspre orizontu
rile cu totul noi, pe care numai spațiul citadin le oferă.
Calendarul încărcat al muncii agricole nu permitea prea multe clipe de
răgaz, spațiile de convergență fiind oferite de discotecă, nunți, șezătoarea, jocul
și claca fiind „activități economice cu valențe sociale, spații de convergență
celor două categorii de gen”. (Bărbulescu, 2005: 52) Șezătoarea prilejuia „o
socializare a tinerilor, o obișnuire cu codurile morale ale comunității. Aceste
șezători erau adunări în care se putea controla mai mult sau mai puțin apropie
rea între un bărbat și o fată. Era genul de apropiere acceptat și necesar pentru o
viitoare viață de cuplu”. (Bărbulescu, 2005: 53) La nunți tinerii stăteau separat,
prilej cu care puteau lega foarte ușor prietenii, „la beserică iară stau tăț în pod,
la mormântări nu pe vin”. (Bonțe Ana, Ban) In memoria sătenilor intervievați
se menține imaginea intrării fetelor în joc, de pe la doisprezece ani (răspunsurile
variază sensibil, de la doisprezece la șaisprezece ani), introdusă de un fecior (un
frate sau un văr), după care era dansată și de alții, refuzul nu era permis, echiva
lând cu o mare rușine și având dure consecințe (excludere, ironie, batjocură).
Conform informațiilor culese, mamelor le revenea sarcina de a le învăța
pe fete să joace, le însoțeau și le supravegheau, rolul acestora fiind deosebit de
bine marcat, așa cum relevă și studiul Elenei Bărbulescu care consideră că
„adolescența se prezintă mai mult ca un timp al convergenței între cele două
sexe, decât ca unul de separare. (...) Este perioada de socializare mai intensă, de
tatonări ale sexualității, de inițiere, de pregătire pentru viața de cuplu de mai
târziu. Este și perioada în care tinerii sunt pregătiți pentru viața economică, sunt
uivățați practic să lucreze pământul, să aibă grijă de gospodărie, practic tot sau
aproape tot ceea ce va fi necesar pentru întemeierea unui nucleu familial, lucru
extrem de important, pentru că, așa cum se știe, viața normală pentru mediul
rural este cea de cuplu prin căsătorie. De aceea, la șezătoare, unde elementul
principal îl constituie principiul feminin, se fac practici de aducere a băieților.
De aceea, la colindat se merge cu corinda la fete, iar la joc, flăcăii sunt cei ce
introduc fata puberă în joc”. (Bărbulescu, 2005: 62-63) Momentul marcat de
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intrarea în joc a fetei de măritat a prilejuit multiple comentarii - reținem pe acela
al lui Aurel Bodiu, conform căruia această intrare avea loc într-o zi de sărbătoare,
înlesnită de un fecior de seamă, chizeșul, de regulă, care o joacă pe fată, urmat de
ceilalți feciori, „din momentul acesta, este considerată fată de măritat. Se
constituie așadar un ritual de trecere, dar și unul de inițiere și integrare în noua
postură de fată mare, fată de măritat. Ritul de agregare are loc «după joc», la casa
fetei unde participă la un ospăț comun fetele de vârsta ei, rudele și vecinii. De
multe ori sunt chemați și nașii de botez”. (Bodiu, 2006:118)
Așa cum spuneam, șezătoarea era un obicei tradițional, fenomen social,
a cărei unitate în varietate pe întregul areal românesc a fost consemnată nu de
puțini cercetători, care s-au aplecat asupra manifestărilor ei de veche tradiție
spirituală, aflată în directă legătură cu funcțiile și riturile de inițiere, „învățau să
joace, în păreți să învârteu care mai de care, să ajutau una pă alta, dacă era una
mai oacheșe, le dirija și pă iestelalte. [Feciorii la joc] să uitau după aste care știu
juca. La joc strâgau pă care nu știe juca, o făce de râs, le plăce de aste
dănțăușe”. (Taloș Maria, Hurez) Exegeții acestui obicei socio-etnografic au
semnalat varietatea repertoriului, incluzând și snoave, balade, basme, legende,
cântece lirice; șezătoarea se erijează astfel în ipostaza unui fenomen de largă
spiritualitate, ale cărui manifestări au deschidere înspre inițiere. Componenta
ludică se înscrie profund în sfera funcțiilor premaritale, așa cum au constatat cu
mare relevanță studiile dedicate acestui fenomen. In cazul șezătorilor de
neveste sau de femei în vârstă, prima funcția economică, spre deosebire de
funcția inițiatică premaritală, ce caracteriza șezătoarea tinerelor fete.
Statutul social ordona așadar funcțiile și rosturile acestor manifestări de
grup, prioritară era însă crearea unui cadru propice vorbei, poveștii care să
înlesnească legarea unor prietenii - în cazul șezătorilor de fete și lucrul cu spor
pentru necesitățile familiei - pentru celelalte categorii, „șezătoarea fetelor acorda
o mai mică însemnătate factorului economic, activități productive, evenimentul
fiind apreciat mai mult ca un complex de rituri inițiatice: în interpretarea
repertoriului tradițional al satului, în învățarea dansurilor tradiționale și a
jocurilor de societate (uneori aceleași cu jocurile de priveghi), a cutumelor
transmise din generație în generație, a elementelor de paremiologie tradițională,
a colindelor și chiar a unor aspecte legate de comportament și de comunicare
între sexe și vârste”. (Drăgoi, 2007: 370) „Șezătorile se țineau în case unde nu
erau copii mici, ori bătrâni, să le stingherească somnul, iar proprietarii lor
ospitalieri erau bucuroși de oaspeți, deoarece constituiau nu numai o școală a
muncii, prilej de afirmare a hărniciei și talentelor, ci și o școală a vieții sociale
și spirituale. Se mai țineau șezători în casele unde erau fete și feciori, pe care
părinții preferau să-i țină lângă ei, cu vecinii și cei dragi, decât să-i lase să
hoinărească prin sat de la o șezătoare la alta, și astfel mamele și babele să le dea
sfaturi, să le urzească viitorul”. (Butură, 1992 : 384-385) ,Jn timp ce fetele se
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duceau la șezătoare să toarcă, să coasă etc., așteptând nerăbdătoare feciorii,
aceștia uneori se duceau, alteori nu, deoarece în timpul iernii, lor le revenea o
bună parte din ocupațiile casnice bărbătești, îngrijirea vitelor, curățenia grajdu
rilor, căratul și tăiatul lemnelor, căratul gunoiului etc., fiind ajutați numai în
muncile mai grele de părinți. în aceste condiții nu erau dispuși să meargă în
fiecare seară în șezători, iar cei care urmau să se căsătorească nu se mai duceau,
între cetele de feciori care se succedau prin șezători, interveneau adeseori neînțe
legeri din intrigi, gelozie etc., de aceea părinții restrângeau participările, mai ales
când comportarea celor în casa cărora se organizau lăsa de dorit. Multe fete
preferau femeile singure, care știau face farmece și vrăji”. (Butură, 1992: 387)
Desfăcătoriile de porumb ce aveau loc în șurile gospodarilor constituiau
un alt prilej de bucurie a tinerilor, de legare de noi prietenii, de asemenea,
culesul de toamnă care favoriza astfel de întruniri, „amu nu să mai desfacă cu
mâna, este desfăcătore, dacă nu ai, ceri de la cine are, îi ca o ladă cu două rotițe
înăuntru și numa dai la manivelă”. (Topán Ioan, Cemuc) Desfăcătoriile
constituiau și un bun prilej de transmitere a acestor manifestări de la o generație
la alta, fiind astfel un gen de „școli folclorice”, în accepția lui Dumitru Pop,
care amintește și de jocul popular, care „reprezintă nu numai o modalitate de
petrecere sau convenire socială, ci și o formă de comunicare artistică, o formă
de conduită protocolară a tinerilor, mai ales în ocazii sărbătorești”. (Pop, 2004:
128) La șezătoare, torsul lânii - principala activitate- reprezenta, conform
opiniei lui Dumitru Pop, rațiunea principală, dar, pe lângă alte funcții, „ele
reprezintă conveniri îndătinate ale tineretului ce pregătesc și anunță din timp
alaiurile de nuntă ce se succed an de an pe scena satului. (...) Trebuie să subli
niem însemnătatea ce o are șezătoarea în inițierea treptată a celor ce urmează să
devină membrii cetei feciorești, acomodarea lor la cerințele acesteia, cunoaște
rea reciprocă a tinerilor, care se finalizează în viitoarele căsătorii, cunoașterea
pe plan mai larg a vieții satului, însoțită de o permanentă acțiune educativă”.
(Pop, 2004: 72)
în graiul local sălăjean, „haba să țâne de când dăde ploile până ce
împupteu pomnii, nu să țâne de sărbători, în ajun de praznic mare împărătesc,
[nici marțea sau vinerea] păntru că umblă tăt feliu de necurățâi”. (Bonțe Ana,
Ban) Din multitudinea de informații, selectăm pe cele care acoperă o largă arie
de întrebări legate de organizare și funcții. „Până încă nu mereu la școlă, fetile
țuști în habă cu ieste mari, care aveu surori, deja pă la șasă-șepte ani, surorile
mai mari de la trișpe-paișpe ani, feciorii cam de la șaipe, da, mai să chema câte
o femeie povestitore care știe strâga și pă la nunț. Beiețî le strâca lucru. Amu nu
să mai face, merem noi una la alta în povești. Ieșim la portă”. (Ciubăncan
Maria, Meseșenii de Sus) Iată și mărturia unui bărbat ai cărui nepoți „frecven
tau” balurile: „Să făceu de sărbători mari, ca și un fel de disco, să organizau
concursuri, la comună, în cămin, să știe că este bal în comuna cutare, nu să
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făcea în fiecare sat, de Paști aici, de Crăciun dincolo. De Sântămărie altundeva”.
(Matei Iovian, Dolu) Din răspunsurile primite, reiese că nu se acorda o prea
mare importanță modului de așezare, mai degrabă afinitatea și alte criterii de
ordin afectiv dictau apropierea. Nu am primit indicii cum că ar fi existat reguli
care să restricționeze libertatea alegerii locului în șezătoare, legate de vârstă sau
de statut social, nici impunerea unei poziții marginale fetițelor (care însoțeau
surorile mai mari) sau fetelor cu situație precară. In concepția tradițională, așa
cum o putem surprinde azi, astfel de întâlniri nu-și mai au rostul, în contextul în
care alte repere - ale modernității - i-au luat locul. „[Se face discotecă în
cămin], să duc la Românași [prin alte sate], acolo își dau întâlnire, s-o dus ale
vremuri primitive. Tinerii îs plecaț în străinătate, numa de nu s-or tălni lelile și
badii”. (Mastan Teodor, Treznea) Am numărat o multitudine de astfel de
răspunsuri care subliniază mica disponibilitate și slaba aplecare spre astfel de
manifestări.
Dumitru Pop acordă, printre „ocaziile folclorice speciale”, o atenție
deosebită „jocului duminical, manifestare tradițională desfășurată în aer liber
sau în case particulare, în șură sau la căminul cultural, de la amiază până la
asfințit. Au intrat și în atenția noastră aspectele legate de organizarea jocului,
asigurată de către tizeși, care angajau muzicanții, plăteau, se îngrijeau de
păstrarea ordinii. Ei se bucurau de autoritate în rândul tinerilor, „erau făloși,
nealcoși, buni dănțăuși. Cetera era de bază, o însoțe contra și gorduna. [Alte
instrumente nu erau], pă la nunț să mai angajeu”. (Ciubăncan Maria, Meseșenii
de Sus) „Jocul duminical constituia o sursă importantă din care se alimenta
copios «gura satului», cu tot rolul său profilactic și curativ ce l-a jucat în lumea
satului nostru tradițional, asigurându-i cunoscuta puritate morală. (...) Era supus
astfel observației publice comportamentul fetelor și feciorilor într-o anume
împrejurare festivă a vieții, care trăgea cândva greu în cumpănă atunci când se
decidea asupra căsătoriei unui tânăr. Priceperea la dans, eleganța și sprinteneala
mișcărilor, ținuta generală în timpul jocului și întreaga conduită în raport cu
membrii cetei feciorești erau socotite atribute importante ale personalității celui
care se pregătește să intre în rândul «însurățeilor» sau «nevestelor», compo
nente de seamă ale frumuseții fizice și morale”. (Petruțiu, Pop, 2008: 189) în
ansamblul de reguli de care dispune această manifestare se înscrie și intrarea în
joc a surorilor, în ordine descrescătoare a vârstei, fiind amendată orice
nerespectare; de asemenea, cei chestionați au subliniat o mai largă libertate din
partea feciorilor și a bărbaților însurați în alegerea partenerelor, spre deosebire
de fete și femei căsătorite, cărora selecția le era simțitor îngrădită, „de satu pune
uătii pă una, o toacă până nu mai rămâni mnică di ea”. (Gudea Nicolae,
Ortelec) „Fii credințat că tăt satu o vorovește”. (Gudea Cornelia, Ortelec)
Jocul se manifesta sub atenta supraveghere a mamelor, fetele nu intrau
în joc până nu erau chemate, fie verbal, fie printr-un semn. „«No, tu, vezi că te
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tem să vii, să nu mă faci de râs sau ceva», să răzbuna [în caz de refuz], să
înțeleje cu feciorii să nu o mai teme altu, o povesteu pân sat. [Motivele erau] o
era băut, ori nu-i plăce de el, [sărac, necioplit], din familie rău văzută în sat.
Fetile intrau după ce mereu la școlă, cam după zece-doișpe ai, băiețî după
cinșpe-șaișpe”. (Brie Viruca, Sutor) Colectivitatea sătească sancționa abaterile
de la buna purtare; în cadrul acestui gen de manifestări intrau în atenția
sătenilor și comportamentul, limbajul, modul de a se îmbrăca, orice deviere de
la principiile morale încetățenite. „La danț să vide care-i om, mai ales dacă și
beie un pic, gata-i sfada, repide săreu în sus. Tizeșii intrau între ii. Mai primeu
și păstă coste”. (Mastan Teodor, Treznea)
Se cuvine să luăm în discuție, ajunși în acest punct, importanța
obiceiului de a „mere cu corinda”, strâns legat de problematica abordată. Dintru
început notăm că cercetătorii au inventariat funcțiile colindatului și le-au
selectat pe cele premaritale ori maritale, asupra cărora se oprește și Ion
Șeuleanu într-un studiu plin de substanță. „Disponibilitatea pentru măritiș sau
însurat nu era validată numai sub aspect material, ci și, poate mai important,
sub raport moral ori comportamental, bineînțeles prin prisma setului de coduri
etice și/sau comportamentale ale comunității. în lipsa satisfacerii acestor norme
de conduită, nu se putea înfăptui căsătoria. Cei în cauză trebuiau, ne gândim,
să-și prelungească perioada de așteptare, de pregătire, să se supună unor noi
rituri de inițiere ori unor probe «de verificare», până când se vor arăta apți să
intre în categoria oamenilor maturi”. (Șeuleanu, 1995: 57) După inventarierea
celor mai consistente mărturii de pe teren, vom ajunge și noi la concluzia că
tinerii, odată intrați în ceata colindătorilor, (fetele la 13-14 ani, feciorii la 16-17
ani) intrau, de fapt, în rândul celor expuși judecății colectivității, se apropiau de
maturitate, deci de vârsta căsătoriei, „colindele și majoritatea repertoriului
nupțial servesc finalități identice: de a-i pregăti pe cei doi în vederea nuntirii.
(...) Unirea dintre cei doi tineri se socotește a fi încheiată numai după schimba
rea portului fetesc cu cel nevestesc, indiferent de momentul din ceremonial
când are loc cununia. (...) Colinda menește, urează căsătoria (...) și prin cuvânt,
prin forța magiei prin similitudine, performerii-actanți fac, la nivelul de gândire
pe care-1 ilustrează, tot ce depinde de ei pentru a se și împlini, nu atât nunta, cât
intrarea celor doi în «starea de căsătorie»”. (Șeuleanu, 1995: 60) Aproape
generalizat era obiceiul ca, la colindat „să margă cete de feciori la fete de
măritat, îs invitaț în casa dinante, unde să afișează zestre fetii. Să poate, dacă-i
mai lotru, fecioru să spună ce intenții are. Fata mai întiie să înțăleje cu mă-sa,
dacă-s mai aproptiete”. (Drule Florica, Ban)
Sugestivă ni se pare următoarea mențiune: „Se duce sara la fată, fluiera
sa iasă afară, pocne din dejete, după joc mai stăteu de vorbă. In curtea școlii, la
fântână după apă, când așteptau vacile. Surorile să ajută între ele, mai păcăleu
Pa părinț, fecioru mai bate în jam. Mamile își grijesc fetile, să nu le celuiască
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feciorii”. (Brie Viruca, Sutor) Se cuvine a aminti că riturile și ceremonialurile
care marchează căsătoria, cum au evidențiat specialiștii, țintesc inducerea
fecundității și sunt deosebit de grăitoare în ceea ce privește valorizarea
instituției familiei în mediul rural. Grija tinerilor se îndrepta înspre constituirea
unei familii, în lumina acestei interpretări nu considerăm lipsită de temei
analiza ocaziilor tinerilor de a se împrieteni, în termenii unei funcționalități
rituale, a unei dimensiuni inițiatice. Acomodarea cu comunitatea tinerilor, intra
rea în joc, în cetele de colindători, acceptarea în șezători - marcau atingerea
unei vârste care îi recomanda în vederea căsătoriei, o confirmare, potrivit
tradiției, a pregătirii lor pentru accederea într-o altă categorie socială.
Informatorii chestionați subliniază că prezența părinților genera cumpă
tare, reprimarea unor atitudini, reținere în comportamentul tinerilor, imprimând
adesea o altă direcție scopului acestor întâlniri, îndepărtându-le de obiectivul lor
marital. „La joc cam atâta că ne învârtem după mână de vo câteva ori. Cu
drăguțu nu te lăsa maica că te vorovește satu și ești de poveste, ne ocărau dacă
li să păre că ne-am pre aproptiet. «No, meghiș, tu, fată, tu mai vrei să ieși și de
altu oară-n sat sau vrei și rămâi acasă?!»”. (Taloș Maria, Hurez) Jocul genera
diverse relații sociale, unele chiar tensionate, dacă situația chiar o cerea,
mamele interveneau, mai cu seamă când se iscau neplăceri din cauza feciorilor
scandalagii, care, dacă „erau tomniț bine, aveu treabă cu fetile”. (Topán loan,
Cemuc) Rezultatele experienței de teren nu cuprind niciun fel de indicii
privitoare la gestul unor fete de a mitui feciorii (cu țuică, dulciuri) pentru a fi
jucate mai des, criteriul decisiv în cadrul oricăror selecții, și la joc, era
frumusețea. Alături de acestea mai funcționează și alți factori cu greutate, cum
ar fi averea, neamul, vârsta și alese calități „care nu să pot cumpăra. Cu aste te
naști sau nu le ai câtu-i trii”. (Topán loan, Cemuc)
Funcționalitatea rituală a horei (jocului) a fost reliefată de cercetătorii
care i-au surprins și sexualitatea „ca pe o condiție a trecerii spre viața adultă (...)
o inițiere publică și «profană», în sociabilitatea relațiilor dintre sexe (conform
canoanelor tradiționale ale comunității), intrarea la horă fiind sinonimă cu
intrarea festivă, publică în antecamera maturității”. (Iosif, 2005: 26) Văzută din
perspectiva calității ei de componentă pregătitoare a căsătoriei și solidară cu
aceasta, hora devine „parte a unui rit de trecere înțeles ca inițiere în «misterul»
existenței adulte”. (Iosif, 2005: 27)
Comunitatea tradițională recepta danțul ca pe o instituție premaritală de
o importanță aparte, „nu doar prin frecvență, ci și prin larga participare”,
consfințind „o anumită poziție pentru cei care participau la această activitate.
De aceea, intratul în danț dovedea o anume poziție socială (corelată cu vârsta,
dar și disponibilitatea maritală). Evenimentul era relevant pentru statutul
tinerilor și marca un moment de prag. Trecerea sa însemna, practic, trecerea de
la pubertate la adolescență și marca începutul etapei în care tinerii erau
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interesați de formarea relațiilor de cuplu”. (Burghele, 2006: 157) Danțul de
duminica „joacă un rol inițiatic de o importanță majoră în maturizarea tinerilor
și în pregătirea acestora pentru întemeierea unei căsnicii. (...) comportamentul,
ținuta și atitudinea la dans erau coordonate, în funcție de care era etichetat
tânărul respectiv, iar priceperea lui pentru dans era extinsă la îndemânarea și
priceperea în gospodărie și în viață în general, chiar și la posibila selectare
maritală de succes”. (Burghele, 2006: 158)
Pentru aspectul de care ne ocupăm, prezintă un interes deosebit faptul
că tizeșului îi erau impuse următoarele: să-i trăiască amândoi părinții, să fie un
bun dănțăuș, descurcăreț, cu o autoritate necontestată, cu stagiul militar satisfă
cut. în sarcina lui intra „nămnirea muzâcanțâlor”, plata lor (adunată de la tineri,
el nu plătește taxa și nici cei pe care el îi scutește, aleși preferențial sau după
alte criterii), menținerea unei bune dispoziții, neutralizarea eventualelor conflic
te. Tot tizeșul stabilea ordinea dansurilor, durata lor, țânând cont și de „câte fete
erau prezente, pânce tăte pupizile trăbuieu jucate”. (Topán Ioan, Cemuc) Se
înțelege că întreaga comunitate veghea la integrarea în agrenajele ei a noilor
cupluri și la respectarea unor reguli, orice abatere fiind blamată de opinia satu
lui. Priceperii organizatorice i se circumscrie așadar și abilitatea de a impune și
de a menține anumite norme de conduită cerute de o întâlnire de acest gen, el
fiind învestit cu funcția de a gestiona situația când animozitățile o făceau
încordată; rolul tizeșului era preluat de un alt tânăr, după ce acesta se căsătorea.
Ceea ce mai cunoaștem din investigația noastră este faptul că, dacă o
fată refuza invitația la dans, risca „să fie scoasă din joc”, în mai multe rânduri.
„Feciorii îs una, ș-api când să pun contra la o fată, api nu mai are zâle bune, n-o
mai jocă nime. Când unu îi jignit că nu l-o primit fata sara la ea, că-1 știe bețiv
sau de neam prost, aruncă vina tăt pă ea”. (Topán Ioan, Cemuc) Se poate
observa că refuzul este un gest de impolitețe aspru amendat, cu ecouri neaștep
tate, astfel că, atunci când se fac strigările peste sat, face subiectul unor ironii
înțepătoare. Cum vin să releve răspunsurile participanților la cercetare, strate
giile de răzbunare sunt adesea deconcertante. „I-o mânjit porta, i-o furat porcu
din coteț, i-o împănat porta ca la nuntă, cu sasău, pospan, prime colorate”.
(Ciubăncan Maria, Meseșenii de Sus) „Mie mni-o vărsat găleata cu apă de la
fântână, de Sângiorz țâpat-o supărare apă rece pă mine, «ia, știi tu de-atunci, îs
beliț di pă dracu. Mi-o mânat vaca di la ciurdă, mi-o fo a mă arădui după ea nu
Știu pindi, cănile mi l-o dezlegat”. (Brie Viruca, Sutor) „Porodicile le-o cules de
crude, tăte-tăte i le-o înșirat mărjele pângă gard, pote să coc mai repide, la mine
0 intrat în sin și o răcnit ca bolunzî”. (Drule Florica, Ban) „ Pereți cășii mi i-o
mânjit de funinjine, mi-o fo musai a vămi”. (Bonțe Maria, Ban) „Prunile di
Pungă dmm teti-teti ne-o fost culeasă, zâle de-a rându, până tătuca s-o mâniet
rau”. (Gudea Cornelia, Ortelec) Corina Iosif explică refuzul unui dans ca fiind
„refuzul accesului la experiența specifică și contrazice fundamental rațiunea
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prezenței la „danț”, duritatea și implacabilitatea sancțiunii este prin aceasta
deplin justificată. (...) încadrarea conduitelor între interdicții și obiceiuri
echivalează în fapt cu o optimizare a parcursului spre înfăptuirea finalității
evenimentului”. (Iosif, 2005: 71-72)
Mai reținem apoi câteva considerații aparținând Cameliei Burghele, cu
privire la „danțul de duminica”, organizat de un grup de feciori, niciodată de
fete „care nu puteau activa în mod public și nici nu se puteau implica în
organizarea unor evenimente publice”. Ca organizatori, „feciorii trebuiau să
cunoască acele perioade de post în care performarea danțului era interzisă și tot
ei rezolvau problema spațiului, găsind o casă - «casa danțului» - sau o șură,
unde dansatorii se puteau desfășura; mai departe, rolul pe care îl ocupau se
extindea și la angajarea muzicanților și la plata acestora; tot ei erau cei care
dădeau semnalul de începere a spectacolului; urmarea era aceea că populari
tatea lor creștea în interiorul grupului, și, de multe ori, din acest grup de feciori
se alegeau apoi «chemătorii» pentru nuntă sau protagoniștii altor acte rituale
comunitare”. (Burghele, 2006: 91-92)
Mai semnalăm aici că și târgurile - în prezent mai puțin, dar acum
câteva decenii mai mult - se constituiau în prilejuri deosebite de întâlnire
pentru tineri, prilejuind „totodată momente când populația din diverse sate sau
zone, venind în contact și cunoscându-se mai îndeaproape, lega și întărea
cunoștințe”. (Vlăduțiu, 1973: 429) Se cuvine a nota în acest context câteva
mărturii relevante. „Le mai lăsam pă fetile mele la Sâg, să mai cunoscă și alțî.
Avem încredire că le trimitem cu altile de sama lor. La o distrare cumva la noi
la țară”. (Bonțe Ana, Ban) „Amu-i la modă să să facă Zâlile Crasnii. Tineretu să
distrează, să cunosc, mărg di pă sate. Amu să duc la discotecă cu pantofii în
pungă, când dau de asfalt, dau adidașii jos, și-i lasă în șanț, să nu-i vadă lume,
iară când să întorceu, îi luau d-indi i-o pus. Furau feciorii, mereu desculțe. Să
mai întâlnesc în curtea școlii, la bar, la terasă”. (Sabău Florica, Ban)
De asemenea, amintim ocaziile de sociabilizare în duminici și sărbători,
„să întâlnesc după beserică, mărg împreună acasă, apoi mai mereu la mănăstiri
pă jos, la Bic, Strâmba și Nicula, amu ieu mașinile”. (Drule Florica, Ban) După
unele informații, oportunitățile de ieșire din perimetrul satului sunt azi variate și
oferă multiple posibilități de cunoaștere. De reținut în acest context comentariul
lui Toader Nicoară, „întâlnirile la jocurile satului, organizate în piața publică
sau la ieșirea din biserică, uneori chiar în cimitir, prezentau avantajul că se
făceau în văzul tuturor, simpatiile erau marcate și contabilizate ca atare de
numeroasa asistență care participa. Privirile tuturor erau ațintite asupra tinerilor,
asistența exercitând un soi de cenzură morală, supravegheau tinerele cupluri pe
cale de constituire sau grupurile de tineri în general. Dar, în ciuda acestor
inconvienente, sărbătorile cu dansul și jocurile publice erau prilejul cel mai
nimerit de realizare a unor contacte, legarea de simpatii care se finalizau de
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Perioada premaritală

123

obicei în logodne și căsătorii”. (Nicoară 1997: 166) Potrivit studiilor, constrân
gerea familiei și a comunității impunea limite selecției maritale, șansa inițiativei
revenind băieților; cinstea, onoarea fetei trebuia păstrată cu sfințenie, iar
garanții erau înșiși părinții și frații ei. Răspunsurile evidențiază însă că rigoarea
educației privitoare la castitate, mai ales la băieți, s-a slăbit, mai cu seamă în
ultimii douăzeci de ani, în ciuda cunoașterii autorității Bisericii sub care se află
morala conjugală. O mențiune cu totul relevantă ni se pare aceea că abordarea
problemei sexualității înainte de căsătorie se face, cel puțin teoretic, numai după
logodnă. Practic însă, în viața comunității rurale, respectarea discursului morali
zator al Bisericii, legat de feciorie, apare destul de îndoielnică. Informatorii mai
vârstnici ne-au relatat întâmplări aflate la granița dintre grotesc și hilar care
oglindesc o realitate multifațetată și moravuri care vin să contrazică flagrant
autoritatea discursului despre castitate - ca fundament al moralei conjugale.
Trebuie menționat că „să alcăzeu ceterași la claca danțului”, care
presupunea din partea unui „găzdac” plătirea acestora, câteva zile, în schimbul
unui ajutor din partea tinerilor, acordat la munci agricole, obicei abandonat și ca
urmare a disoluției normelor tradiționale de viață. Concepția era aceea a ajuto
rării, mai mult sau mai puțin interesat sau condiționat. „Claca de bătut floare de
soare, scărmănat pene, au de făcut perine păntru zestre, până în primăvară”.
(Drule Florica, Ban) „Merjeu în clacă și în zâle de sărbătoare. Amu-s discote
cile și la țară. Era joc după biserică la unu din săteni. în șură, după ce o fo
cămine, s-o făcut la cămin. Mâncau și începe jocu”. (Moga Angéla, Ban) De
asemenea, avem câteva informații, nu prea nuanțate însă, conform cărora, cu ani
în urmă, se practica în unele sate obiceiul feciorilor de a merge „lătureni” sau „pă
didic”, pentru a cunoaște fetele din alt sat, mai ales în zi de sărbătoare, cu care
ocazie „să țâne și joc și distracțâie”, vizita era întoarsă. Chiar dacă încheierea
căsătoriei se realiza în alt sat, interesele materiale jucau un rol decisiv.
Două informatoare din satul Ban schițează cel mai bine, credem,
imaginea actuală a oportunităților de întâlnire a tinerilor. „Vin la folbal di pă
sate, din Șimneu, Prie, Țizer, juca pă câmp. O asfaltat acuma și joacă și la
școală. La bar, fosta coperativă, joacă cărț, țân fetile pă jerunț, joacă table. Au
muzică, râd, să distrează. Claca să făcea când eram io fată, anii șeptezăcioptzăci. Șezătoare din patruzăci nu să mai face. [Nu se cunoaște expresia
mersului „pă didic”, „lătureni”]. Este expresia numa că «iară ai mărs pă didic?»
[cu sensul umbli fără rost, pierzi vremea]. Era o sângură ceată de feciori la
colindat, [în Crișeni, Ortelec, Moigrad, Stâna, Șeredei, mai multe]. Mere la fete
de măritat să le corinde. Șideau la masă, primeau câte un pahar, prăjituri,
colăcuț, să adunau câte tri-patru, le jucau feciorii la rând. Aveau ceterași.
[Acolo unde mergeau și fetele, nu erau lăsate să intre înaintea feciorilor], să nu
le margă rău tăt anu. Mai mult să corindau ele între ele și nu mai târzău de
mniezu nopțî”. (Moga Angéla, Ban) Se grupau după prietenie, „nemoșag,
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armată făcută, vecini, [după criteriul zonal, exersau înainte, cu sau fără
muzicanți]”. (Sabău Florica, Ban) Gheorghe Șișeșteanu amintește de funcția
premaritală a cetelor: „Cetele erau conduse de «chizeși (t’izeși)» care organizau
și «vergelul», o petrecere care, de obicei avea loc după colindat, în seara de
Crăciun. Numele de «chizeș» indică responsabilitatea socială a conducătorilor
tineretului. Ei își pun chezășie întreaga lor autoritate pentru a se respecta
prescripțiile sociale și comportamentul social considerat ca înscris în limitele
normalității. în cazul unor abateri comportamentale ale tinerilor din ceată,
responsabilitatea socială era împărțită; o parte revenea tinerilor în cauză, dar o
altă parte era atribuită «chizeșilor», care nu au fost suficient de energici pentru a
preveni asemenea situații. In general, alegerea «chizeșilor» avea loc la consti
tuirea grupurilor, doar cu rare excepții în ajunul Crăciunului. Această alegere se
făcea cu participarea tuturor membrilor grupului. Chizeșii trebuiau să se bucure
de o mare autoritate în rândul tinerilor; aceasta nu era însă suficientă, fiind
important să aibă și un comportament social ireproșabil, recunoscut de către
autoritatea difuză a opiniei publice a comunității sătești”. (Șișeșteanu, 1999: 28)
Vergelul era o sărbătoare care marca secvența dintre Crăciun și Anul Nou și
consta în participarea tinerilor la casa unei gazde, de obicei fată de măritat, care
favoriza cunoașterea și prietenia, dar și practicarea unor obiceiuri magice de
cunoaștere a viitorului soț. La petrecere se obișnuia ca fetele să aducă mâncare,
băieții, băutură. „Mereu la joc înt-altu sat, de sărbători, unde să adunau fetile, în
altu caz nu să puteau aduna atâtea fete la un loc, în satile apropiete, oamenii să
mai cunosc, mai au rudenii. Plus căsătoriți mai vechi vin la neamuri dint-un sat
în altu”. (Gudea Nicolae, Ortelec) „Să făce danț. După Crăciun, în Chișleji, să
umbla cu «feciorii satului», să făce vărjel, a triie zî după Crăciun, restu plăteu
muzica și danțu. La căminu cultural, înainte să aduna la tizeș, probabil. In șură
sau în casă. Merem la danț de numa. Nu să încăpe în cămin, atâta lume merje.
La cinci-șasă merjem, la zece în casă. Ne conduceu băieți. Fiecare cu drăguțu.
Dacă voie să plece, aștepta până când ave băiatu de care îi place, trăbuie să o
conducă, aștepta. Deși era ora să fie în casă, mai ales iama. N-avei plăcere,
stătei până mai începe on danț. Numa muzică populară. Muzica era tobă, taragotă, vioară, acordeon, din sat. Plătiț de feciorii satului care umblau cu corinda,
tizeșii. Plăteu căminu, tăte chișlejile, nu fetile. La primărie, achita taxa păntru
închirierea căminului cultural, mere tineretu, vrâsnicii, părinți. Să intra în danț,
fata la paișpe ai, băiatu tăi așe, mai mare cinșpe-șaișpe. Asta era tradiție, când să
corindă «corinda fetii», la sărbători, era sămn că fata de măritat de la aceie casă
intră în danț, «corinda satului» era în tătă casa, da ceielaltă numa inde erau fete
fecioare. Plătești atunci la colindători, intri în danț. Și poate să meargă să joace.
La danț nu era voie să refuzi, era rușine. Șezătoare maximum anii șeptezăci, nici
nu s-o mai auzât să să facă. Claca era pă gratis, la ajutor, «merjem în clacă», la
scărmănat de lână, la țăsut, la construit, la fân, adunat, strâns, la sapă, secerat,
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cules, primeau băutură, mâncare, iama, când să adunau în casă, bărbați sfărâmau
porumb, femeile torceau, scărmănau lână, coseau, aduceu muzâcanțî satului, să
cânta mai mult. Amu au stație”. (Moga Angéla, Ban)
Suntem datori cu unele precizări: cu precădere în casele cu fete de
măritat, cetele de feciori erau foarte așteptate, ne situăm, credem, într-un complex
magico-cultural, în care se asociază, în chip inedit, tinerețea și vigoarea feciorilor
și magia fertilității, implicată în vechea mentalitate țărănească, dar și magia
protectoare a familiei și a casei. Considerăm ca fiind important să arătăm că
această credință în „contaminarea” magică am înregistrat-o în mai multe locali
tăți. Informațiile noastre de teren confirmă faptul că funcționează și în zona
supusă investigației acea „solidaritate de generație” de care amintea Ion
Șeuleanu. Ea este vizibilă și la chemarea la nuntă, unde e posibilă selecția, în
cazul maturilor, dar nu și în cazul cetei tinerilor, a cetei feciorilor, mai cu seamă,
care „era unul din factorii chemați, în mentalitatea arhaică și folcloric-tradițională
să participe la trecere, s-o asigure și poate chiar s-o încuviințeze într-un fel ca
grup căruia cei doi tineri ce se pregătesc să intre într-o altă diviziune socială i-au
aparținut”. (Șeuleanu, 1985: 81)
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OBICEIURI, TRADIȚII ȘI OCUPAȚII DIN COMUNA JUCU,
JUDEȚUL CLUJ

Tudor SÂLĂGEAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Customs, Traditions and Occupations in Jucu Commune,
Cluj County
This paper presents the traditions, customs and a selection of folklóré
materials captured during a field research carried out in 2001-2002 in the villages Jucu,
Gădălin and Vișea, in the ethnographic area of the Transylvanian Piain. The residents
of those settlements, especially those bom in the first decades of the twentietn century,
did not have a nostalgic vision of the past. One of them, remembering the food poverty,
the extreme modesty and insecuri ty of houses, the muds and the impassable streets, did
not hesitate to say, in a way that could not be blunter: "People were so stupid before,
they had nothing and knew nothing. Now people modemized, and become smarter." In
terms of the life cycle patterns, there were captured a number of games played by
children from the three localities, but also information about the organizing of the
dancing sessions, the group meetings of young people during winter and certain forms
of premarital magic practiced during winter holidays. The tradițional wedding is held
rather in the memory of the people, but some tradițional elements still survive until
today. The article describes the elements kept to celebrate the feasts and traditions
throughout the year and other customs, which the interviewees were aware that survive
with difficulty in contemporary communities. The stories about buried treasures arc
also fairly well represented. About different locals they say today that "take or had great
possessions", suggesting that they would be the most suitable to provide relations of
treasures. If those which buried treasures are usually locals, the treasure hunters are
most often Gypsies. Regarding the category of fantastic creatures, in the imaginary of
the community were well represented the zmei (dragons), the pricolici (werewolves)
and the strigoi (ghosts). The locals, even the elder ones, regard the superstitions of the
past with detachment and often with humor: "The old people talked in the old times
about werewolves and ghosts. Now, nobody talk about that any more. So, if they ever
existed, they would have existed until now."

Keywords: Jucu, folklóré, traditions, life cycle, buried treasures

în localitățile comunei Jucu - Jucu, Jucu Herghelie, Gădălin, Vișea - nu
mai pot fi regăsite astăzi prea multe elemente arhaice ale vechii culturi tradițio
nale, cultură pe care, ca rezultat al diferitelor influențe receptate, localnicii de
aici și din numeroase alte localități transilvănene au ajuns, cu timpul, să o
asocieze cu înapoierea, sărăcia și inferioritatea socială. Este relevantă, în acest
sens, atitudinea față de trecut a două dintre generațiile locuitorilor comunei:
aceea ai cărei reprezentanți s-au născut în anii de după cel de-al doilea război
mondial, care manifestă o anumită apreciere nostalgică față de vechile valori
ale unei culturi tradiționale pe care ei nu le mai puteau însă asocia cu greutățile
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traiului zilnic din perioada respectivă, și aceea a oamenilor născuți în primele
decenii ale secolului trecut, în relatările cărora nostalgia este estompată de
amintirea condițiilor de viață dificile. Un reprezentant al acestei ultime catego
rii, rememorând sărăcia alimentației, extrema modestie și precaritate a locuințe
lor sau ulițele impracticabile din cauza noroaielor nu a ezitat să afirme, într-un
mod cum nu se poate mai tranșant: "Erau proști oamenii mai demult, nu aveau
nimica și nu știau de nici unele. Acuma s-o mai modernizat lumea, s-o mai
deșteptat"1.
Obiceiurile din ciclul vieții păstrează elemente ale acestei tranziții
îndelungate, nefiind însă nici pe departe lipsite de elemente și aspecte extrem de
interesante. Nașterea se făcea în casă, în general pe pat. Situațiile în care viitoarea
mamă era așezată pe jos erau foarte rare, acestei din urmă opțiuni nefiindu-i
atribuită vreo semnificație specială ("așa o punea moașa, gândea că-i mai
ușor"2). în covata în care era spălat copilul se aruncau, în trecut, câteva monede
(mai multe dacă nou-născutul era băiat, și mai puține dacă era fată), care
reprezentau și plata moașei (Chioreanu, 1972: 73). Obiceiul a dispărut, însă, de
mai multe decenii, el nepărând să fi fost practicat pe scară foarte largă. "De-alea ne informează Florica Chira (n. 1911) din Vișea, mamă a nu mai puțin de 11
copii - numai la botez se puneau!". Nu pare să fi existat, de asemenea, nici un fel
de tradiție în legătură cu apa în care era spălat noul născut. Botezul era făcut la
câteva zile după naștere (trei, în general). Existau, însă, și situații speciale. în
Vișea, sat în care comunitatea românească era deservită de către preotul grecocatolic din Giulatelec (azi Coasta), data botezului varia, în funcție de prezența
acestuia în localitate, de la o zi ("pă Maria așa o-am botezat", își amintește
aceeași Florica Chira) până la câteva săptămâni. La botez, moașa și nașa aduceau
la biserică o cană cu apă de izvor în care se găsea un mănunchi de busuioc, o
bucată de pânză cu care era luat copilul, pânza din care se făcea prima cămașă a
copilului și o sticluță cu țuică din care se cinsteau cu preotul după botez. La
întoarcerea de la biserică, moașa îl așeza pe copil pe masă, ca să fie mereu naș
mare, și îi punea în mână un bici ca să aibă boi de mânat (Chioreanu, 1972: 75).
Ursitoarele se numeau, aici, "torcătoare", dar vechiul obicei legat de masa
acestora nu mai este, azi, cunoscut. Nu exista, de asemenea, obiceiul tăierii
părului copiilor, la împlinirea vârstei de un an.
Copiii din localitățile comunei practicau diferite jocuri, care aveau atât
rolul de a realiza integrarea lor în comunitatea celor de aceeași vârstă, cât și de
a îi pregăti pentru viață, prin exersarea diferitelor aptitudini. Printre jocurile
frecvent practicate de către băieți se numărau: lapta bătută, mijotca, poarca,
Vasile Feșnic, 80 ani, Gădălin [interviurile au fost realizate în anul 2002, iar vârsta informa
torilor este cea consemnată în momentul intervievării],
2 Ana Radu, 80 ani, Gădălin.
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purecele etc. Mijotca este un joc foarte bine cunoscut, practicat și în zilele
noastre, inclusiv de către copiii din orașe: “unul mnijea ia-așe ni (cu fața
îngropată în mâini, n.n,), și aialalții fugea și se-ascundea, și-apoi ala merea și-i
cota, și pe ala pe care îl găsea venea și-l scuipa la locul unde-o mnijit, și ala
rămânea să mnijească pe mai departe’'3. Poarca era un joc practicat adesea de
către copiii care mergeau cu oile, fiind jucat cu o minge făcută “dintr-un butuc”
(mai târziu din cârpe). Puteau participa patru, șase sau opt jucători, în acest
ultim caz constituindu-se două echipe din câte patru jucători, una dintre ele
luând poziții “afară”, iar cealaltă “înăuntru”. în jurul unei gropi centrale ceva
mai mari erau săpate, la distanțe egale, patru gropi mai mici. Jucătorii de la
gropile exterioare încercau, cu câte o crosă (“botă”), să introducă mingea în
groapa centrală, apărată de către “porcar”. La rândul său, “porcarul” încerca săși introducă “bota” în groapa unuia dintre ceilalți jucători; în momentul în care
reușea, respectivul devenea, la rândul său, “porcar”. “Porcarul” primului joc era
desemnat prin diferite metode, cea mai obișnuită fiind o întrecere în săritura de
pe loc; evident, în acest caz, devenea “porcar” acela care sărea mai puțin,
învingătorul întregii partide devenea acela care introducea mingea în groapa
centrală de cele mai multe ori. O variantă a acestui joc se numea lapta’mbate cu
babe: se făceau două gropi, numite “babe”, la distanță de cinci - șase metri una
de alta, jucătorii fiind împărțiți în două echipe alcătuite din câtre doi jucători,
fiecare înarmat cu câte un băț. Mingea era aruncată de unul dintre jucători
trebuia introdusă în groapă de coechipierul său4. Purecele era jucat și el cu o
crosă (“botă”) și cu un puc din lemn de mici dimensiuni, purtând numele de
“purece”. “Purecele” era așezat pe un mic suport din lemn, pe jos, fiind lovit cu
crosa de unul dintre jucători, care încerca să-l expedieze la o distanță cât mai
mare. Ceilalți jucători încercau să prindă pucul; în cazul în care unul dintre
aceștia reușea, el era acela care trecea la serviciu. Câștiga acela care executa
cele mai multe servicii, și care expedia purecele la distanțe mai mari. Un alt joc
practicat de către băieți era cercul: “făceau un cerc din sârmă și dintr-o altă
sârmă îndoiau așa ca un cârlig, și cu cârligul ăla țineau roata să meargă drept.
Puteau și concura între ei, care ținea mai mult cercul drept, să meargă''5. Iama,
jocul preferat al copiilor era săniușul, practicat pe dealurile din împrejurimile
localităților sau pe ulițele în pantă. Săniile copiilor aveau, de obicei, tălpi de
lemn, fiind confecționate în gospodărie. Cazurile în care alte obiecte gospo
dărești (cum ar fi, de exemplu, covata de pâine) erau folosite pe post de sanie
erau aspru pedepsite de către părinți, pedeapsă care sporea în severitate dacă
respectivul obiect suferea deteriorări. Fetele practicau, în general, învârtitul, cu
Vasile Tămaș, 60 ani, Vișea.
Ana Coste, 58 ani, Jucu Herghelie
Ana Coste, 58 ani, Jucu Herghelie
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mîinile prinse în cruce, joc la care se asociau adeseori și băieții, mai cu seamă
în timpul pauzelor petrecute în curtea școlii. învârtitul dădea naștere unor
inevitabile ciocniri între perechile de băieți și perechile de fete, prilej de
amuzament, dar și de eliberare a celor dintâi tensiuni apărute la vârsta pubertă
ții. Un cu totul alt caracter îl luau ciocnirile dintre perechile de băieți mai săraci
și acelea alcătuite din fii de “gazde”: acestea reprezentau o formă de exprimare
a unor tensiuni sociale care se făceau simțite încă din perioada copilăriei. în
general, “învârtitul”, în pofida simplității sale, constituia o bună pregătire
pentru horă, în cadrul căreia atât flăcăii, cât și fetele se străduiau să joace cât
mai bine, obținând, în acest fel, aprecierea întregii comunități.
Pe măsura apropierii de vârsta considerată optimă pentru căsătorie aproximativ 17-18 ani, cu o tendință generală de ridicare pe măsura apropierii
de epoca noastră - feciorilor și fetelor fi se ofereau tot mai multe prilejuri de a
se cunoaște, cele mai semnificative dintre acestea fiind horele și șezătorile.
Horele erau organizate cu începere de la Paște, de obicei în zilele de duminică,
în “pustele” umbrite de copaci din zonele centrale ale localităților. Muzicanții
erau angajați de feciorii care se ocupau cu organizarea horei, în număr de unul
sau doi, care se numeau “chizeși”. Aceștia aveau misiunea de a desemna și fata
care trebuia să asigure masa ceterașilor, datorie asumată, pe rând, de familiile
care aveau fete de măritat, indiferent de poziția lor economică. în schimbul
acestei mese, ceterașii cântau și o jucau pe fata care îi ospătase, făcându-și în
acest fel și încălzirea pentru hora propriu-zisă. Existau mai multe categorii de
hore. Cele care se desfășurau în cursul zilei erau deschise participării tuturor
membrilor comunității sătești, care nu mai aveau nevoie de nici o invitație
specială pentru a lua parte la ele. In cazul horelor care se desfășurau seara,
fetele nu ar fi îndrăznit, însă, să meargă neinvitate. Chemarea lor la horă și
obținerea acordului părinților era făcută, în acest caz, fie de prietenii fetelor, fie
către chizeși, care își asumau răspunderea pentru buna desfășurare a eveni
mentului. O categorie de horă cu totul specială era “șirateid”, organizat de
viitorii miri cu exact o săptămână înaintea nunții. întreaga organizare a acestuia
era suportată de către logodnici, care aduceau, ospătau și plăteau muzicanții.
Șirateul începea din ziua de sâmbătă, și ținea adeseori până duminică dimi
neața6. Fetele erau introduse la joc, în general, de la vârsta de 14-15 ani. Puteau
fi întâlnite, însă, și situații speciale: în cazul familiilor mai numeroase sau mai
nevoiașe, fetele erau trimise de timpuriu la Cluj, pentru a activa ca slujnice în
casele orășenilor mai înstăriți și a sprijini gospodăria părintească cu banii pe
care îi puteau astfel câștiga. în cazul lor, absența îndelungată din localitate le
priva de micile satisfacții ale horelor și șezătorilor. Posibilitatea de a-și întemeia
o familie nu le era însă pusă, prin aceasta, în pericol: experiența gospodărească
6 Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
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dobândită în timpul serviciului la Cluj se bucura de o bună apreciere în cadrul
comunității, iar pretendenții nu lipseau. De asemenea, fetele aparținând familii
lor comunității baptiste din Jucul de Sus erau, adeseori, oprite de a participa la
hore înainte de împlinirea vârstei de 18 ani de către părinții lor, care nu doreau
ca ele să audă “cine ști’ ce”1. O reușită tentativă de relansare a tradițiilor folclo
rice locale a fost realizată după 1960, prin meritul profesoarei de limba română
Mana Bimbea. Aceasta a organizat, în centrul comunei, o Brigadă Artistică de
Agitație, în cadrul căreia a funcționat, cu succes, o echipă de jocuri populare și
una de teatru. în aceeași perioadă, directorul Căminului Cultural, Ioan Rusu, s-a
remarcat printr-o semnificativă activitate de cultivare a preocupărilor artistice
ale tinerilor locuitori ai comunei, un rol important în cadrul acestor fiind
deținut, firește, de formația de dansuri populare8.
în ceea ce privește șezătorile, acestea erau organizate iama, din postul
Crăciunului până la lăsarea postului Paștelui. Participau feciori și fete, acestea
din urmă fiind însoțite, în unele cazuri, și de către mamele lor. Feciorii încercau
diferite metode pentru a atrage atenția fetelor: “veneau băieții acolo și mai lua
fusele la fete, le mai ducea pe-afară”, furându-le, uneori, și câte un sărut. Nu
erau organizate șezători în zilele de marți și vineri, considerate zile nefaste
pentru tors. Vinerea era considerată, în general, ca fiind o “zi însemnată”,
localnicii străduindu-se să desfășoare în cadrul acesteia cât mai puține activități
gospodărești. în ceea ce privește seara de marți, restricțiile referitoare la aceasta
aveau în vedere în mod special torsul și țesutul, activități a căror practicare ar fi
atras după sine intervenția punitivă a Marțolei, entitate care rămânea însă,
pentru localnici, una nu foarte ușor de definit: “era, nu știu, ceva necurat, ceva
... nu știu ... că zicea că marți seara nu-i bine, că vine Marțolea”9. O amintire
legată de Marțolea ne este relatată de Elisabeta Dávid: “Eram la o vecină și
țeseam, era marți, și o venit seara, și o zis să ne oprim din lucru, dar eu nu am
vrut, că am zis să gătăm, și nu știu ce-am făcut că s-o rupt talpa de la război. Șatuncia lelea Mărie o zis: apoi vezi, dacă nu m-ai ascultat, că asta Marțolea ți
uă rupt. Mi s-o rupt talpa de la război”. în primele decenii ale secolului al XXlea, credința în Marțolea era departe de a mai fi una generală. Printre cei care nu
mai luau în considerare aceste străvechi credințe se numărau, bunăoară,
baptiștii din Jucul de Sus. Femeile și fetele acestor familii torceau și țeseau de-a
lungul întregii săptămâni, singurele zile de odihnă pe care și le puteau îngădui
fiind sâmbetele și duminicile10. Cu prilejul șezătorilor erau cântate și o serie de
cântece specifice, “de jale”, cu caracter moralizator, inspirate din experiența
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Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
Ana Coste, 58 ani, Jucu Herghelie
(Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
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Primului Război Mondial: “Atunci când țara ne-a chemat, ca să ne facem
datoria,/ Fusei la margine de sat, cu drăgălașa mea Maria/ Atunci când am
plecat, ea m-a condus/ La crucea din hotar, sub chipul lui Isus/ Ne-am
despărțit noi cu nădejdi, și privind în ochi ne-am spus,/ Rămâi cu bine draga
mea, rămâi în sat, rămâi cu bine / Dar ai să vezi, tu nu uita, că nu te am decât
pe tine,/ Eu în tranșee-am stat un an, luptând cu toată vitejia,/ Cu ochii țintă la
dușman, cu gândul numai la Mariaj Când m-am întors mi-au spus vecinii,/ Că
este de rușine-n sat, și că trăise cu străinii,/ Lovit ca de un glonț, am stat în
drum năuc,/ Cu capu-n piept, cu gândul dus, în drept la poarta de sub nuc./
Cum ai putut să fii mișea, când eu eram așa departe?/ M-ai înșelat în casa
mea, când eu treceam pe lângă moarte/.. J O lovitură de topor, i-am dat în
calea luminării,/ Cu ea avui primul amor, și primul pas al remușcăriij Deatunci pe viață sunt ocnaș, în fundul ocnelor de sare,/ Și nu mai am în casa
mea, pe drăgălașa mea de floare”' 1.
Dintre formele de magie premaritală din perioada sărbătorilor de iarnă,
cel mai bine atestat este vergelul, practicat cu prilejul sărbătoririi Anului Nou
(sărbătoare cu care, adeseori, se și identifica11
12). Fetele și feciorii se strângeau la
una dintre gazde, pentru a petrece împreună noaptea care făcea trecerea dintre
ani. La miezul nopții erau puse pe masă 6 sau 12 “blide”, întoarse cu gura în
jos, sub ele fiind așezate următoarele obiecte: oglindă, pieptene, pâine, mălai,
inel, cercei, verighetă, jumară de came, slănină, o bucățică de brânză, lemn,
cărbune ș.a. Apoi, fetele prezente își alegeau câte o farfurie, obiectul descoperit
sub ea oferindu-i indicii asupra viitorului lor soț. In cazul oglinzii și a piepte
nului, semnificațiile atribuite acestora erau cele bine cunoscute: “nealcoș,
frumos”, respectiv “urât, colțat, cu dinți mari”; la fel și semnificațiile atribuite
pâinii și mălaiului, care însemnau “bogăție”, respectiv “sărăcie”. Celelalte
obiecte aveau diferite semnificații mai mult sau mai puțin apropiate, putând fi
însă constatată o tendință de înmulțire a obiectelor (inele, verighete, cercei) cu
semnificație pozitivă, a căror găsitoare ar fi urmat să se căsătorească cu un
fecior bogat și să devină “găzdoaie”. Multiplicarea hemurilor cu semnificație
evident pozitivă, asociată cu descoperirea unor formule de evitare a obiectelor
cărora le erau atribuite semnificații negative este caracteristică degradării
funcțiilor primare ale acestui obicei. Trebuie amintit în acest context faptul că
atmosfera în care se desfășura acest obicei era una de amuzament, el fiind
considerat, de către informatorii din zilele noastre, mai mult ca o formă de
distracție a tinerilor. Numărul de 12 farfurii pare să fi fost stabilit în relație cu
ora 12 (miezul nopții), și nu cu numărul participantelor la vergel: acesta din
urmă era, de regulă, unul mai mic, existând așadar șansa ca nici una dintre
11 Ana Coste, 58 ani, Jucu Herghelie
12 „De Anul Nou se făcea mai demult vergel. Acuma îi zice Revelion” - Elisabeta Dávid, 75 ani,
Jucul de Sus.
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acestea să nu aleagă, de exemplu, mălaiul, sarea (care, la rândul ei, era pusă în
relație cu sărăcia), cărbunele (prevestitor al căsătoriei cu un “om negru, urât,
țigan”) sau pieptenele. In cazul practicării formulei cu șase blide, numărul
“extragerilor” era suficient de mare(“ când se găta puneam iară”13) pentru a
oferi, până la urmă, fiecăreia dintre fete șansa de a obține rezultatul pe care și-l
dorea. O altă variantă a obiceiului, cu siguranță mai veche, este aceea pe care
și-o amintesc Florica Chira din Vișea și Elisabeta Dávid din Jucul de Jos:
fiecare dintre participante așezau pe masă, în cerc, câte o jumară sau câte o
bucată de slănină; în mijlocul mesei era așezată o pisică, ”și-apoi care jumară o
apuca mâța, aia să mărita în anu’ ăla”. Această formă de ghicire era privită cu
destulă consdierație de către comunitate, expresia ”ți-o mâncat mâța jumara”
având semnificația, general recunoscută, “te măriți în anu’ aiesta”. In același
cadru al sărăbătorii trecerii dintre ani tinerii și tinerele făceau cunoscutul
“calendar de ceapă”, care avea rostul de a oferi predicțiile meteorologice pentru
fiecare dintre lunile noului an: “dezbrăcăm ceapa de coajă și o deschideam,
puneam sare pe fiecare felie, numeam câte o lună, și-apoi unde se muia sarea
ziceam că or fi luni ploioase; la care nu, c-afi secetă”14*
.
O altă formă de ghicire a ursitului era practicată în ajunul Bobotezei.
Fetele care doreau să afle cu cine se vor căsători țineau post negru (nu mâncau
nimic toată ziua). Seara, frământau un fel de plăcintă (“pafone/”) din făină cu
apă, cât se putea de sărată, pe care o coceau pe plita cuptorului. Apoi mâncau o
jumătate din acea plăcintă și se culcau, fără să bea apă, punând sub pernă cealaltă
jumătate, “ca să-și viseze orânda”. Se considera că alesul le va apare în vis, sub
forma unui tânăr care le va da să bea apă. Un specific local îl avea acest obicei în
Jucul de Jos, unde palanețul trebuia ornamentat prin împungerea cu un lemn
furat din gardul primarului. “Trebuia împuns cu un lemn din gardul primarului.
Știu că era un băiat și-apoi frate-său era primar, și-apoi el ne fura lemnul de la
frate-său din gard, și-apoi cu lemnul ăla tot împungeam palane Iul”'5. în ce
măsură această formă de ghicit era una eficientă? “De visat visa, cum să nu - își
amintește cu umor Florica Chira - da’ nu întotdeauna să mărita chiar după ăla
pă care l-o visat”. Alteori, în locul acestei plăcinte sărate (sau împreună cu ea)
era folosit un fir de busuioc, pe care preotul care “umbla cu crucea” avea
întotdeauna grijă să îl lase în casele unde se aflau fete de măritat.
Nunta a pierdut și ea, de câtva timp, o parte a străvechilor sale semnifi
cații ritualice. Componenta sa economică având, în general, o importanță
precumpănitoare, ea era precedată de o serie de negocieri purtate cu foarte multă
seriozitate între cele două familii. Prima vizită (pețitul propriu-zis) era făcută la
casa fetei de către părinții feciorului, însoțiți, eventual, de o rubedenie mai în
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
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vârstă și, firește, de viitorul mire. La încheierea acestei prime vizite, părinții fetei
erau invitați, la rândul lor, să facă o vizită “pe vedere” la casa feciorului. Cu
această ocazie erau discutate în detaliu, cu multă seriozitate, aspectele legate de
zestrea viitoarei mirese. “Dădea fiecare cât putea: vreo cinci-șase oi, vreo doi
viței, pământ un iugăr-două, care cât avea”1617
. în jurul localizării acestor supra
fețe erau purtate, uneori, discuții destul de animate. Uneori, discuțiile referitoare
la zestre erau purtate chiar de la prima vizită, aceea a părinților flăcăului la casa
fetei; în acest caz, în vizita făcută la casa părinților flăcăului, discuțiile erau
purtate în jurul detaliilor legate de organizarea nunții. Nunțile erau organizate,
fără excepție, în zilele de duminică. In funcție de starea lui economică, mirele
venea la casa miresei cu carul tras de patru sau chiar șase boi, împodobiți “cu
cănaci în coarne și cu clopotele”, însoțit de “chemători” și de “stegar”, acesta din
urmă fiind purtătorul steagului, împodobit cu “năfrămi cu flori, zurgălăi și betele
(panglici)” . De la casa mirelui, alaiul se deplasa la “nănași”, iar apoi la casa
miresei. In poarta gospodăriei miresei, alaiul era așteptat de staroste - cel care “se
ocupa de vorbăria nunții, de mireasă, lua iertăciuni de la părinți”18 - și de mai
multe femei bătrâne, care îi supuneau pe mire și pe însoțitorii săi la o probă
rituală, constând în solicitarea de răspunsuri corecte la întrebările care le erau
puse. întrebările erau de tipul: “Cine sunteți Dumneavoastră, și ce căutați la
poarta noastră?” “Apăi, am auzit c-aveți o floare mândră și frumoasă”. Ele
aveau o puternică componentă ritualică, care reclama răspunsuri în consecință.
“Era câte o bătrână de-asta care punea întrebări de nu știa nimeni să răspundă,
și nu-i lăsa să intre în ogradă. Și nu intra până nu mergea altul dintre chemători,
care le știa mai bine”, fiind în măsură să ofere răspunsurile potrivite. “După ce
intrau în ogradă ceterașii începeau să cânte. Alții chiuiau, strigau”19. Cu această
ocazie era luat și “conopeiuC, lada de zestre a miresei, în care se aflau, pregătite
de multă vreme, “haine, rochii, perini, fețe de perină, lepedeauă, tindeauă”. In
carul mirilor luau loc, pe lângă aceștia, nașii, fete, diferite alte rudenii, “câți
încăpeau în car”20. Cele mai importante erau, însă, chemătoarele, care, așezate
pe conopeiul miresei, aveau importanta misiune de a-1 apăra de repetatele
tentative ale chemătorilor de a “fura” hainele din interior și de a solicita de la
chemătoare, în schimbul acestora, o răscumpărare. Chemătorii erau, în general,
călări, mai rareori pedeștri. Ei duceau, la rândul lor, un colac, din care chemă
toarele încercau să rupă câte o bucată, sau chiar să îl răpească pe de-a-ntregul. De
cele mai multe ori, competiția dintre chemătoare și chemători se încheia printr-un
compromis: chemătorii restituiau hainele furate din lada miresei în schimbul
colacului (bucăților de colac) pe care chemătoarele reușiseră să pună mâna.
16 Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
17 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
18 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
19 Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
20 Vasile Tămaș, 60 ani, Vișea.
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Alaiul era alcătuit, în general, din mai multe care ale nuntașilor, însoțite și de
“ceterași”, cei mai apreciați fiind cei din Palatca (“era mare lucru dacă băgai
ceterași de acolo, era de fală”)2\ preferați de sătenii din Gădălin și Vișea.
Muzicanții din Palatca erau foarte bine apreciați și la Jucu. Cu toate acestea,
localnicii de aici preferau, datorită distanței mai mici, să angajeze ceterași din
satul vecin Bonțida, sau chiar localnici, cum era, de exemplu, “badea Mihai” din
Jucul de Sus. De la casa miresei, alaiul se deplasa la biserică, unde avea loc cunu
nia religioasă. La încheierea acesteia, nuntașii se îndreptau înspre casa feciorului,
unde se desfășura, de cele mai multe ori, nunta propriu-zisă. In poarta casei
mirelui, mireasa era întâmpinată de proaspăta ei soacră, care-i ieșea înainte cu un
tort și cu o sticlă de țuică și care rostea o “chiuitură” de întâmpinare a nurorii sale.
' Fiind, de obicei, îndelung disecată și discutată de comunitate în perioada
următoare, această chiuitură a soacrei era pregătită din vreme, după o mai mult
sau mai puțin matură chibzuință. Iată câteva exemple de astfel de chiuituri:
“De-i fi bună ca frumoasă,
iiTT .
„
Hat tu nora la mama,
Noi te-om pune după masa
....................... ,
... .
....
Nu știu zice-mi-t ori ba,
bl ti-om zice jupaneasa.
~
,
L ’ . j.
. f „
C-amu-i vremea democrata,
De-i fi așa țucaușa,
..
„ . .
„
Nu zic mama, nici tata,
Noi te-om pune după ușa
..
., „
., „ f „
c. ..
•
Numai batran și batrana,
Și ti-om zice cățelușă
, ,
,
„
,22
C -așa h-i la indemana
“Vai de mine bine-mi pare
C-am o noră ca și-o floare,
Și-un fecior ca și-on bujor
Nu mai pot de dragul lor.’’
a

După rostirea chiuiturilor, soacra o săruta pe tânăra noră și “îi închina”
mirelui. Făcându-și intrarea pe poarta gospodăriei, mireasa era dusă mai întâi în
cămară, unde mirele îi băga mâinile prin lădoaiele cu grâu, “ca să fie găzdoaie”21
22*24
.
Nuntașii aruncau apoi asupra mirilor cu boabe de grâu și cu apă sfințită, prilej
cu care se rostea o nouă serie de chiuituri, de tipul:
“Nu ne udați pe suman,
Că suntem de mare neam.
Nu ne udați pe bundită,
Că suntem de mare jiță”

După aceasta, mireasa era dusă în casă și începea nunta, care ținea până
în toiul nopții, timp în care mireasa era, întotdeauna, jucată de fiecare dintre
nuntași. Aflată mereu în centru atenției, mireasa trebuia să se păzească, la rândul
,

21

22 Ana Radu, 80 ani, Gădălin.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
24 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
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ei, de urmărirea acelora care încercau să îi fure “papucii”. “Să țâpa unu’ pă burtă,
apăi îndată-i lua papucul”. După aceasta, începeau negocierile: “Apoi dă-mi doi
litări de țuică, ba nu ți-oi da numa’ unu’ ... mai glumeau și ei. Până la urmă se
descurcau trebile”25. Cel care se ocupa de întreaga organizare a nunții și care
“strângea cinstea și banii” era starostele - personaj cu un rol extrem de important
în cadrul acestei ceremonii. “Cinstea” consta atât din bani (“cât de puțini, da’ să
puneau”, “să puneau și bani, da’ nu ca acuma”) cât și din păsări, animale de
casă, sau diferite alte bunuri gospodărești (“purcel, miel, puică, găină, rață,
curcă”). Fiecare dintre nuntași trecea prin fața mirilor, înmâna “cinstea”
starostelui și spunea, în așa fel încât să se facă bine auzit: “io dau atâta și-atâta”,
“uite, io-ți dau o puică”, “îți dau o cloșcă cu pui”. Cu puținele excepții ale notabi
lităților și ale familiilor mai avute, masa de nuntă pare să fi fost, în general, destul
de austeră: “era mai simplu, nu era atâta mâncare și-atâta prăjitură”2627
, “se făcea
sarmale și supă, și se mai punea câte un coș cu plăcinte”21 își amintesc localnicii
mai vârstnici, care nu uită să facă precizarea că nici de băutură nu se făcea abuz.
înmormântarea era efectuată după ritualul bisericesc, fără să fie înregis
trată o tradiție a bocitului. Fetele și feciorii erau îngropați, în schimb, în haine
de mireasă (mire), iar prietenele și vecinele lor le cântau, în timpul priveghiului,
o “horă a morților”, ale cărei versuri asemănau moartea cu mirele (mireasa) și
înmormântarea cu o nuntă. Erau aduse cununi de flori, iar sicriul era purtat pe
brațe, până la cimitir, de către fete și feciori. In cazul flăcăilor, se ducea la
cimitir și un steag asemănător celui de nuntă, dar cu panglicile negre (Chioreanu,
1972: 84).
*
în cadrul ciclului sărbătorilor calendaristice, un loc important îl deținea
Sângeorzul, cu întreg cortegiul său de semnificații legate de stimularea
fertilității. Udatul fetelor, de către feciorii care “le prindea pă drum și le uda cu
cu găleata” avea tocmai o asemenea funcție. Adeseori, fetele erau udate în
chiar propria lor bătătură, sub privirile amuzate ale părinților care se fereau să le
ia apărarea. Pentru a se feri de udătorii care aveau, uneori, tendința de face
exces de zel (“câte unu’ era mai prostalău”, își amintește Virginia Oprea din
Jucul de Jos) fetele stăteau închise în casă, sau căutau adăpost prin poduri sau
prin grădini. Seara, feciorii obișnuiau să fure și să ascundă porțile fetelor pe
care le plăceau, timpul destinat recuperării acestora de către părinți variind de la
câteva ore până la câteva zile. Momentul cel mai spectaculos al acestei
sărbători era reprezentat, în Jucuri și în Gădăfin, de strigarea peste sat, asociată
cu focurile de Sângiorz și practicată de feciorii care, împărțiți în câte două cete,
urcau în acest scop pe dealurile din vecinătatea respectivelor localități. Acest
25 Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
26 Ana Radu, 80 ani, Gădălin.
27 Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus; Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
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obicei, care constituise, în vremuri mai îndepărtate, o modalitate de denunțare a
comportamentelor imorale, a ajuns să fie perceput, în deceniile din urmă, mai
mult ca o formă de amuzament: “strigau de fete, să distrau"2*, “strigau deastea ni ca să râdă lumea, era ca niște bancuri de-acuma"29. în timpul în care
feciorii aprindeau focurile și făceau strigările, fetele stăteau pe la porti
ascultând, împreună cu mamele lor. Strigăturile aveau următoarea formă:
Ai de mine mă!
- Ce ți-i ție mă?
- Nu mni-i ca de Virginia
Că u-o sărutat badea Iuonaș Ol.. J."

(“Așa mni-o fost de rușine", își amintește interpelata de atunci, în vârstă de 78
de ani la data interviului. “Stăteam cu mama în poartă și ascultam. Ala era un
om căsătorit, și m-o chemat la dans, acolo; și-apoi era rușine dacă zicea
cineva ‘hai la dans’ să nu te duci; și cum o fost bat, chiar m-o pupat (râsete);
no, io ce era să mă fi făcut?"20').
*
Ai de mine mă!
- Ce ți-i ție mă?
- Nu mni-i ca de-asta a lu’ Forcoș
că u-o sărutat a lu’ Horgoș".
*

” - Ai de mine mă!
- Ce ți-i ție mă?
- Nu mni-i ca de Ileana
că u-o jucat Gheorghe
O1
și nu știa decât doi pași încoace, doi încolo"' .
în Gădălin, obiceiul avea o desfășurare ceva mai simplă, preocupările
legate de udatul fetelor și de furatul porților fiind mai puțin pregnante. Focurile
erau, în schimb, mai spectaculoase, tinerii având obiceiul de a aprinde câte o
roată de căruță și de a o rostogoli de pe deal “jos în rât”.
Și la Vișea acest obicei avea o desfășurare asemănătoare. Cea mai
importantă diferență era, însă, reprezentată de faptul că, spre deosebire de
celelalte localități componente ale comunei, el era practicat nu cu ocazia
Sângeorzului, ci cu aceea a Bobotezei. Flăcăii urcau pe dealul ”Țiglă”, ducând
fiecare câte o sarcină de paie pentru aprinderea focului. Nu dădeau drumul la
nimic în vale, pentru a nu afecta casele de dedesubt. Strigăturile aveau o formă28
*
28

Ana Radu, 80 ani, Gădălin.
3(j Florica Chira, 91 ani, Vișea.
^Virginia Oprea, 78 ani, Jucu de Jos.
Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
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simplă, ele reprezentând fie informări cu privire la evenimentele “mondene”
("fata cutare să mărită cu cutare"}, fie glume făcute pe seama fetelor ("fata
cutare o durnit noaptea greu și-o căzut din pat")32.
Destul de puține amintiri se mai păstrează, în localitățile comunei, în
legătură cu obiceiurile practicate cu prilejul muncilor agricole. Unele informa
ții despre vechile forme de organizare a clădi, destul de sumare și de
incomplete, le avem de la Ana Radu (80 de ani) din Gădălin: "înainte, când
eram copilă - asta am știut de la bunica me - se strângea oaminii mai mulți
laolaltă și mergea de secerea, și băga lăutari și cânta și horea, și la amniază
vinea de mânca acasă, și iară să duce’napoi. Da’ - precizează informatoarea asta io n-am apucat, asta știu numa’ de la bunica, de’atuncea rí o mai fost așa
ceva". Neatestat în celelate localități ale comunei, obiceiul cununii era încă
prezent, într-un trecut destul de îndepărtat, la Vișea, unde Florica Chira (n.
1911) își amintește de existența unei cununi în formă de cruce, "împletită așe’
cinaș (= frumos)” pe care fetele, “chiuind”, o aduceau în sat la încheierea
secerișului. Din nefericire, localnicii nu își mai amintesc care erau criteriile pe
baza cărora era selectată purtătoarea acesteia, dar care trebuie să fi fost în mod
evident legate de calități cum ar fi frumusețea și hărnicia. Adusă la biserică,
cununa era, aici, sfințită de preot, iar apoi "acățată" în interiorul lăcașului de cult,
începând cu acest moment, amintirile informatorilor devin, din nefericire, vagi și
imprecise. Evident, orice amintire referitoare la repertoriul melodic și liric aflat în
legătură cu acest obicei a dispărut cu desăvârșire. Putem aprecia, în consecință, că
acest obicei a încetat să fie practicat în satele comunei Jucu încă din primele
decenii ale secolului al XX-lea, Vișea fiind cea din urmă localitate în care acesta
a fost atestat. în ceea ce privește Jucurile și Gădălinul, mărturiile localnicilor sunt,
aici, cum nu se poate mai categorice: "la noi nu umbla cu cununa”.
Sărbătorile de iarnă, cele mai spectaculoase din ciclul sărbătorilor
calendaristice, antrenau participarea plină de voioșie și speranță a întregii
comunități. Fiecare dintre grupele de vârstă aveau de îndeplinit, în momentele
de vârf ale acestor sărbători, atribuții specifice, circumscrise, în general,
obiceiului tradițional al colindatului. Copiii de vârstă mai mică - atât băieții cât
și fetele - începeau “de pe la amiază”, să colinde cu steaua și “cu trăistuca la
fereastră”. Aceștia obișnuiau să ia fiecare gospodărie la rând, având cu ei niște
bețe (“bote”) în care puneau colăceii pe care-i primeau de la gospodine
(împreună cu mere, nuci și dulciuri), ca răsplată pentru colindul lor. Textul
recitat era, în vremurile mai apropiate, unul răspândit și bine cunoscut, fără
elemente locale specifice: “Steaua sus răsare/ Ca o taină mare/ Steaua
strălucește/ Și lumii vestește! Că astăzi Preacurata/ Preanevinovata/ Fecioara
Maria! Naște pe Mesia". Feciorii și fetele mai mari colindau pe înserat, separat
32 Vasile Tămaș, 60 ani, Vișea.
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sau în grupuri mixte. în cazurile în care își formau propriul grup de
colindătoare, fetele se adunau în număr de șase-șapte, la locuința uneia dintre
ele. Ele “se colindau unele pe altele” (își colindau, pe rând, propriile gospodă
rii) pentru ca, în continuare, să își colinde rudele apropiate. Invitate în case, ele
erau servite cu prăjituri și, eventual, cu țuică (“care vroia să beie. Da’ nu prea
vroia nici una”33). In general, însă, feciorii și fetele colindau în grupuri mixte,
adeseori însoțite și de câte un ceteraș (“era pe vremea aia unu Șăndorică, de la
Bonțida, pe care îl aduceau flăcăii”34). “Se adunau întâi băieții la cineva și
mergeau de colindau câteva fete, și fetele mergeau cu ei. Ne strângeam câte
zece-douăzeci de fete, câte zece băieți. Colindam de obicei în Jucu de Jos, da de
multe ori și în Jucu de Sus, pe unde mai avea flăcăii câte-o drăguță”35. Se
formau, de obicei, mai multe astfel de cete mixte, al căror criteriu de reunire era
reprezentat de afinitățile individuale dintre membrii lor. Aceleași criterii acționau
și în selectarea gospodăriilor colindate: “se colindau neamurile, prietenii, priete
nele, nașul, vărul ...Nu erau luate toate casele la rând! Numa’ copiii mergeau
pe la toate casele”3637
. Existau și mici grupuri de colindători alcătuite din tineri
căsătoriți. Repertoriul colindelor era unul bogat și variat, refelctând importanța
acordată acestei sărbători de către întreaga comunitate. Iată câteva exemple:
Colindă3':

Al Iudeii împărat
Intr-o zi porunc-a dat
Ca la locul de născare
Să se-nscrie fiecare
Mers-a Iosif să se-nscrie
Și el cu a lui soție.
De la ei din Galileea
In Viflaim în Iudeea.
Acolo dac-au venit
Mumei ceasul i-a sosit
Ca să-l nască pe Isus
Caută loc în jos și-n sus
Geaba caută-n cetate
Locuri-n case-s pline toate
De la Viflaim afară
Intr-un staur vechi intrară
Și acolo Maria jos
Naște pe Isus Cristos

După ce l-aufășiat
Jos în iele l-a culcat
Pe un deal păstori erau
Noaptea oile-și păzeau
Și cum stau din slavă iată
Că un înger li se-arată.
Fața lui când i-o zăresc
Ei de spaimă-ncremenesc
Dar al Domnului trimis
“Nu vă-nspăimântați" le-a zis
“Vă vestesc o bucurie
Vesel azi tot omul fie
Salte fericit poporul
S-a născut Mântuitorul
Jos la staur coborâți
Și în iesle-o să-l găsiți
Prunc în scutec și-nfășat
E Isus cel așteptat".

33 Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
35 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
36 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
37 Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
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Colindă38:
Ce-ați văzut păstori
Sculați până-n zori
Am văzut pe nou-născutul
Prunc Isus din cer venitul
Fiu dumnezeiesc
Ce palat avea
Unde Domnul sta
Peșteră străină rece
Peșteră de dobitoace
Palatul era
Ce-avea de-așternut
Micul nou-născut

Ieslea îi era culcușul
Fân și paie așternutul
Micului Isus
Cine sta cu el, fiul mititel?
Sta Maria maica sfântă
Sta Iosifcufața blândă
Sta și se-nchina
Cine îi căuta
Cine-l preamărea
îngerii din cer veniră

Frumoase cântări doiniră
Și îl preamărea.

Colindă39:
Fluierul cel păstoresc
Cântă-n glas dumnezeiesc
Cu vers dulce, mângâios
Că astăzi s-a născut Cristos.
Tu al lumii împărat
în iesle de bou culcat

Cântăm Nașterea ta sfântă
Cerul și pământul cântă
Căci aicea-n lume jos
S-a născut Isus Hristos
Și trei crai porniți de dor

Lasă țări în urma lor
După stea pornesc curând
Să găsească prunc sugând.
Pruncul dacă l-au aflat
Cu daruri s-au închinat
Aur, smirnă și tămâie
Și daruri de bucurie
Bucurați-vă cu toții
Că s-a stins puterea morții
Că astăzi s-a născut
Celfără de-nceput
Cum au zis proorocii.

Colindă40:
Viflaime, Viflaime,
Cum de n-ai primit în tine
Pe Fecioara Maria
Să nască pe Mesia
N-ai primit tu Viflaime
în casele tale bune

Să dai un pic de sălaș
Celui mai sfânt copilaș
Pat moale și scutece
I-au dăruit vitele
Lumină i-a oferit
O stea de la răsărit.

38 Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
39 Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
40 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
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Colindă41:

Nașterea Domnului nost'
Scris este precum a fost
N-a fost pat nici perină
Nici în casă de odihnă
Ci-n iesle dobitocească
Trebuia Isus să nască
Și când s-a născut Cristos
Irod a fost mânios

Și a dat poruncă-n țară
Toți pruncii să se omoară
De doi ani mai mici în jos
Ca să-l taie pe Cristos
Pe Cristos nu l-a tăiat
Maica Sfântă nu l-a dat
Tatăl Sfânt l-a apărat
Și-i al lumii împărat.

Relatările referitoare la comorile îngropate sunt, și în localitățile comunei
Jucu, destul de bine reprezentate. în Gădălin, banii îngropați sunt puși, de obicei
pe seama câte unui localnic mai strângător și mai înstărit, lără a mai păstra nimic
din caracterul legendar specific acestui tip de istorisiri. Despre cutare sau cutare
dintre localnici se mai spune și astăzi că “iei or avut mari bogății”, sugerându-se
că ele ar fi persoanele cele mai potrivite pentru a oferi relații despre comori. Dacă
cei care au îngropat comori sunt de obicei localnicii, căutătorii de comori sunt, de
cele mai multe ori, țiganii. Iată un asemenea exemplu: “Zace că o fost la unu F.
Z. - amu șade un copil de-a lui acolea - sub o talpă de găbănaș o zâs că o fost
acolo ceva îngropat și-o vinit atunci pă vremurile alea nește țâgani șî oameni deăștia să-i scoată, apăi nu i-o lăsat, o zâs că în ograda mea stau pân-amu liniștit,
nu-i voie să umblați acolo. Nu i-o lăsat. Ce s-o făcut cu banii ăia? Păi acolo-s șamu, nu i-o scos nici dracu’,M. în Jucul de Sus, în schimb, relatările referitoare la
comori continuă să își păstreze caracteristicile arhaice, chiar dacă o parte a
acestora a suferit un anumit proces de estompare. Iată câteva exemple: 1. “Este
un pământ, un dâmb, căruia îi zice pe Comori, se zice că acolo este îngropată
ceva comoară. Apăi n-o văzut-o nimeni, că n-o săpat nimeni să o vadă.
Povesteau oamenii, pe când eram copilă mică, că o săpat odată nu știu cine
acolo și o găsit o ușă, apoi s-o temut și o astupat”42
41’. 2. “Este un pământ aicea la
noi, la care îi zice Comoara. Zice că odată de mult o săpat niște oamini acolo,
da’ nu știu dacă-i drept. O găsit o ușă de fier, în partea de la răsărit, și pe ușa
aia stătea scris că cine-a intra aicea, n-a mai ieși. Oamenii s-o temut să sape mai
departe, și-o astupat. Și noi acasă, pe când eram copilă, eram vecini cu preotu, și
preotu avea acolo la Comori o turmă de oi, și tot meream acolo la părintele, la
oi, de ne-aduceam una, alta. Și când mergeam la Comori ne puneam urechea la
pământ acolo, da de-om auzi ceva, d-apoi n-am auzit niciodată nimica. Ziceau
oamenii că este acolo o cloșcă cu pui de aur, și tot felul de lucruri. Nu știa
nimeni cine le-a pus acolo și de când îs”44. 3. “Aicea la Comori or fost doi
42 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
43 loan Pescari, 90 ani, Gădălin
losefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
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călugări, și ei o stat acolo, da numa ei sânguri, absolut nu i-o vizitat nimeni, ce so-ntâmplat cu ei nu știu. I-am apucat și io acolo, da eram mic. Și să auzea că ei
au comori pe-acolo, îngropate. Pe vremea când am fost brigadier m-am dus cu
plugurile pe acolo, cu tractorul. Plugul mare o intrat cam la 80 de centimetri, șio scos o piatră mare, rotundă, așa cam cât o roată de căruță. O piatră rotundă,
cioplită, aranjată așa frumos. O-am dat-o deoparte, acolo-n marginea șanțului,
și pă dimineață n-am mai găsit piatra. U-o furat cineva. Io o lăsasem semn, ca să
m-apuc să sap acolo, poate-oi găsi ceva. Da’ dacă n-am mai găsit-o n-am mai
găsit-o, și gata”45. Aspectul cel mai frapant al acestor relatări, indiciu categoric al
originii acestora într-unul dintre straturile arhaice ale mitologiei comorii, este
reprezentat de identificarea comorii cu o încăpere subterană care substituie, simbo
lic, Celuilalt Tărâm. Sugestii similare ne sunt oferite atât de supoziția existenței,
în inventarul comorii, a “cloștii cu puii de aur”, cât și de motivul “ascultării”
comorii, reflexie a unei mai vechi credințe potrivit căreia păzitorii acesteia ar
putea transmite mesaje din lumea subpământeană. Poarta “de fier” și inscripția de
avertisment gravată pe aceasta ilustrează o fază mai târzie, probabil medievală
sau renascentistă, a legendelor despre comori, în timp ce tentativa de a pune
inițiativa îngropării ei pe seama unor “călugări” de la începutul secolului al XXlea se înscrie în tendința generală de “raționalizare” a acestor străvechi credințe.
în ceea ce privește categoria ființelor fantastice, bine reprezentați în
imaginarul colectivității erau zmeii, pricolicii și strigoii. Pricoliciul era “ww om
care se dă peste cap și se face câine. Când vedea câte un câine rău, zicea că ăla
o fost pricolici”4647
. “Pricolicii erau niște câini mari. Era un om la noi, îi zicea V.,
48
și să zicea că V. se face pricolici, d-apoi nu l-am văzut niciodată. Săracu’ de el,
era un om urât, urât. Se zicea de pricolici că se face un câine mare, care sare la
tine să te muște, dar dacă îl împungi cu ceva, să-i cură sângele, apoi se desface
(se transformă din nou în om). Apoi nu știu dacă o fost drept sau n-o fost”41. In
nopțile întunecoase de iarnă, localnicii aveau, uneori, impresia că întâlnesc astfel
de ființe: “Socrul lui Y. zice că s-o întâlnit odată c-on pricolici, seara, pe când
venea de la fete. Era așa un câine mare, mare, care se totfreca de el, și el așa s-o
speriat că o fugit. Și o văzut că la o casă era o șezătoare, și-apoi s-o băgat
acolo.”4* Despre o pretinsă confruntare dintre un pricolici și unul dintre paznicii
satului își amintește Nicolae Oprea: "Pricolicii îs oameni care-s născuți cu boala
asta a lor. îmi spunea unu’ de era pază pân sat, îi zicea Rusu, zice: azi noapte nimă, că m-o mușcat de mână. Cine mă Rusule? Zice: on pricolici. Am văzut că
vine și că vin cânii după el, o droaie de câni după el, și io am zis nu-l lăsați, nu-l
lăsați. Și m-am dus cătră el cu bota, și-o vinii și m-o prins de mână. M-o prins de
45 Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
46 Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
47 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
48 Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
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mână, și i-am dat una dintâi cu bota - povestea bătrânu - și el o zîs nu mai da,
că io-s X.Y. din Apahida, și zice io mă fac pricolici, hainele mi le-am lăsat la
iaz49. Ș-apăi, zice, i-am dat drumu, ce să fac cu el? Da de mână era mușcat, l-am
văzut și io. D-apăi cine l-o fi mușcat, io nu mai știu"5'’.
In ceea ce-i privește pe zmei, aceștia par să fi reprezentat, în imaginarul
localnicilor, o personificare a unor fenomene cosmice sau atmosferice: “zmeu
era dacă vezi noaptea câte o stea căzând până jos, apăi acela zăcea că-i
zmeu"51*’, “dacă ieși afară și vezi venind așa un fuior de foc și cu schintei și se
bagă la câte-o casă, apoi ala-i zmăul’" . In anumite împrejurări, potrivit
credințelor localnicilor, zmeii își făceau simțită prezența în mijlocul
comunității, instalându-se în casele părăsite: “Chiar aici pe ulicioară era o casă
părăsită, unde o fost niște oamini bătrâni. Ei o murit, casa o rămas, și-apoi
zicea lumea că acolo la casa Codichii este zmău, și-acolo merge zmău’
noaptea. Codica nu mai stătea acolo, c-o fost murită, și ea și bărbată-su, și
casa o rămas așe, părăsită, nu ședea nime-n ea, și zicea că acolo stă zmău ,
acolo mere zmău’ noaptea". O “întâlnire” cu un zmeu ne este relatată de
Elisabeta Dávid- “Și io odată am văzut, c-aveam o soră mai mare și amândouă
am văzut cum o trecut o flacără de foc și tot schintei, nu știu, poate erau
meteoriți dintr-ăștia cum umblă amu , d-apăi atuncea n-am știut, și-am tot
strigat-o pe soră-mea: Anică, Anică, hai de-i vedea, că ia amu ni mere zmău ,
și s-o dus acolo după sat și s-o lăsat jos, apoi după aia nu l-am mai văzut. Apoi
zmău o fi fost ori cine-o fost, io nu știu"55.
Spre deosebire de zmei și pricolici, strigoii reprezintă o categorie mai
greu de definit de către localnicii cărora le-am solicitat o asemenea clarificare.
Ei sunt, cu certitudine, diferiți de cei dintâi, fără a se mai putea însă preciza, cu
claritate, care sunt trăsăturile lor definitorii. în legătură cu existența ielelor nu
dispunem decât de informații lipsite de claritate: “în prima miercure din postul
Paștelui, în miercurea de la mijlocul postului și miercurea de după Paști - cum
ar veni, a patra zi de Paști - nu se spălau haine, nu se pieptănau fetele și
femeile, spunând că o fac “dintru iele”, dar nu știu ce înseamnă asta.. ,”54
Localnicii, chiar și cei vârstnici, privesc aceste superstiții din trecut cu
detașare și, adesea, cu umor: “voroveau mai demult oaminii bătrâni de pricolici
Și de strigoi, d-apăi de văzut, nu i-o văzut nimeni. Acuma nu mai vorbește
nimeni. Dacă ar fi fost să se chiar facă, doară și-amu’ s-ar fi făcut"55.
49

?

'La iaz, acolo de unde vinea apa la moară’’, precizează informatorul.
“V’on uom bat”, comentează, ironic, Virginia Oprea, soția informatorului.
Nicolae Oprea, 79 ani, Jucu de Sus.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
5s Ana Coste, 58 ani, Jucu Herghelie
Iosefa Olosutean, 79 ani, Jucu de Sus.
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Portul. Potrivit relatărilor Anei Radu din Gădălin (80 de ani), vechiul
costum femeiesc "cu cătrințe" nu mai era cunoscut, în această localitate, de pe
vremea bunicii sale. Abandonarea acestuia a avut loc, așadar, cel mai târziu
către sfârșitul secolului al XIX-lea, informațiile în acest sens concordând cu
concluziile specialiștilor în domeniu. Vechiul port țărănesc de lucru mai putea
fi regăsit, până în vremea celui de-al doilea război mondial, mai cu seamă în
Gădălin, sat românesc relativ izolat și conservator. Acest relativ conservatorism
s-a reflectat însă cu precădere în domeniul portului de zi cu zi, al hainelor de
lucru, motivele manifestării sale fiind cu precădere cele economice. Cămășile
din cânepă puteau avea, eventual, câteva modele simple cusute la guler, în
unele cazuri și în zona "pumnușorilor"; oamenii purtau câte o cămașă, de multe
ori peticită, până la distrugerea ei completă, o altă cămașă, uneori cu ceva mai
împodobită, fiind păstrată pentru zilele de sărbătoare. Pantalonii de iama
("cioareci") erau din pănură, din lână de oaie, țesuți la război acasă. Tot din
pănură erau confecționate “sumanele” (Jucul de Sus), ”pundrele” (Vișea) sau
”buicile”(Gădălin), împodobite prin cusături realizate de mâna femeilor. Se mai
purtau, peste cămașă, "sfetăre", țesute și acestea din lână, la război. Vara,
bărbații purtau, în general, "clop" de paie, al cărui loc era luat, în timpul
sezonului rece, de căciula din piele de miel, fie ea brumărie (“rie miel nucer")
ori neagră. Cuvântul “căciulă” este folosit de către localnici doar de câteva
decenii încoace, echivalentul “țărănesc” pentru acesta fiind termenul "șapcă',
utilizat ca atare în toate localitățile comunei. Opincile constituiau încălțămintea
uzuală a celei mai mari părți a locuitorilor. Doar "gazdele” aveau cizme, purtate
doar în zilele de sărbătoare, singurii care le foloseau ceva mai frecvent fiind
primarii localităților, pentru care cizmele aveau semnificația unui simbol al
poziției lor sociale. Ghetele au apărut în satele comunei abia din a doua jumătate
a anilor ’30, răspândirea lor fiind legată de activitatea fabricii de încălțăminte
Herbak din Cluj. Femeile purtau, încă din primele decenii ale secolului XX, o
vestimentație puternic influențată de apropierea orașului, cu rochii, șorțuri, bluze,
laibere și năframe, în care doar acestea din urmă mai păstrau câte ceva din
caracteristicile vechiului port tradițional. După cel de-al doilea război mondial,
veșmintele tradiționale au fost părăsite cu totul, locul lor fiind luat de hainele
"domnești”. încercările cadrelor didactice care au activat în localitățile comunei
de a readuce în actualitate portul tradițional au avut rezultate trecătoare.
Introducerea, pentru tinerele de vârstă școlară, a unui port de sărbătoare cu iie și
cătrințe roșii a fost urmată, peste câțiva ani, de aceea a unui costum cu cătrințe
negre, aceste opțiuni fiind determinate de preferințele personale ale profesorilor
care s-au succedat în calitatea de organizatori a acestor activități.
Ocupații. Cea mai importantă dintre ocupațiile locuitorilor comunei
Jucu a fost, fără îndoială, agricultura, aceasta în primul rând datorită fertilității
superioare a solului din această regiune. în Jucurile de Sus, de Mijloc și de Jos,
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datorită influenței exercitate din direcția marilor proprietăți, uneltele agricole au
cunoscut o modernizare ceva mai timpurie. Locuitorii din Gădălin și Vișea,
datorită terenurilor mai dificile pe care le cultivau, au continuat însă să
folosescă, și în perioada interbelică, pluguri de lemn cu brăzdar de fier și cu
corman schimbător. Coamele din lemn ale plugului erau bătute la grindei, de
acesta din urmă fiind prins brăzdarul. Cormana era fixată cu două șuruburi, care
îngăduiau mutarea ei dintr-o parte în alta. Motivele pentru care se folosea
„schimbătorul” erau similare acelora din zonele în care terenurile agricole erau
situate în pantă. După cum ne explică Vasile Feșnic, ”Zzz noi era dealuri și să
ara tot în vale; de la deal tot în vale să făcea brazda”. Primele semne de
modernizare au apărut în preajma anilor 1935-1938, când ”au apărut la
Cojocna niște fierari buni care făceau pluguri din fier”. In consecință, ”multă
lume și-a luat pluguri din fier de la Cojocna”, astfel încât "pe când o vinit
colectiva aproape toată lumea avea pluguri de fier, făcute la Cojocna”56.
Plugurile erau trase, în general, de bivoli; doar țăranii mai înstăriți își permiteau
să întrețină și să folosească boi ("boi de vacă”), care erau mai eficienți decât
bivolii ("după ce-i învățai, arau singuri, nu mai aveai nici o treabă cu ei”).
Bivolii erau mai greu de controlat în timpul verii - ”dibolii când îi cald nu-i
prea puteai mâna că era răi de căldură, și să băgau în nămol la amniaz de nu
te mai puteai apropia de ei să-i prinzi în jug”5' - ei prezentând, în schimb,
avantajul de a fi mai puțin ”gingași” (= sensibili) din punctul de vedere al
alimentației și, în consecință, mai ușor de întreținut. Grăpatul se făcea prin două
treceri cu grapa confecționată, la rândul, din lemn, cu dinții de fier. Semănatul,
cel puțin pe loturile individuale ale țăranilor, era făcut cu mâna. Existau, însă, și
semănători mecanice la Jucu, folosite cu precădere pe proprietățile familiei
Teleky. Pentru îmbunătățirea performanței terenurilor agricole era folosit
îngrășământul natural, obținut atât din grajdurile localnicilor, cât și prin
practicarea păstoritului agricol local pe loturile care urmau a fi cultivate în
primăvară. Datorită eficienței reduse a uneltelor agricole folosite - în special a
plugurilor de lemn, al căror brăzdar “nu se băga nici de-un lat de mână, intra
numa un pic de zgâria pământu” - productivitatea terenurilor agricole era, în
general, una foarte scăzută: “nu să făcea bucatele; mălai să făcea foarte puțin,
grâu mai deloc”. La rândul său, climatul pare să fi fost în trecut, potrivit
amintirilor localnicilor, unul excesiv de umed, nefavorabil culturilor agricole:
'era și niște ani ploioși de cura apa după brazda de plug. Tăt hotaru’ era plin
de ape mai demult”58. Cultivarea, topirea și prelucrarea cânepii constituiau o
ocupație aparte, care antrena cea mai mare parte a comunității sătești. “Tătucu
avea cânepă pusă, și știu că o adunam, o strângeam de la câmp și o băgăm în
Vasile Feșnic, 80 ani, Gădălin.
58 Vasile Feșnic, 80 ani, Gădălin.
Vasile Feșnic, 80 ani, Gădălin.
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Someș la topit. /.../ După trei săptămâni ne duceam și scoteam cânepa din
Someș și o spălam acolo-n apă, și ce era mai frumos era că duceam de-acasă
mâncare, cu pâine, cu slănină, cu ceapă, brânză, ouă fierte, și-ntindeam o
masă pe malul apei... Abia așteptam să gătăm cânepa de scos ca să facem
masa pe malul apei, era ca o sărbătoare"^.
Păstoritul, practicat mai ales în varianta sa agricolă locală, constituia o
ocupație de mare importanță pentru asigurarea traiului zilnic, pentru sporirea
aportului de proteine dintr-o alimentație zilnică în general monotonă și sărăcă
cioasă și, deloc în ultimul rând, pentru asigurarea materiei prime necesare
confecționării veșmintelor din lână. Pășunile constituiau, în această regiune,
sectoare economice aparte, ele fiind situate pe terenurile mai puțin favorabile
culturilor sau fânețelor, datorită înclinării pantelor și slabei fertilități a solurilor.
Pe lângă aceste sectoare, pășunatul se practica atât în sectoarele arabile lăsate, în
sistemele bienal și trienal, pentru gunoit și refacerea solului, cât și în cele de pe
care se recoltau produsele. Păstorii erau recrutați de obicei din familii speciali
zate, în care cunoștințele necesare practicării acestei ocupații erau transmise din
tată în fiu. De regulă, pășunile cu vegetație mai bogată erau destinate bovinelor și
bivolițelor cu lapte. Cele situate la o distanță mai mare de vetrele satelor erau
rezervate animalelor care nu erau aduse seara în gospodării. Creșterea animalelor
s-a dezvoltat, întotdeauna, în strânsă interdependență cu agricultura. Au fost
crescute animale mari și mici, ale căror produse erau valorificate, în mare parte,
pe piața Clujului; unele zilnic, cum era cazul laptelui, iar altele periodic.
Albinăritul este o ocupație care a luat o mai mare amploare în perioada
postbelică. în Gădălin, Ioan Pescari a deprins metodele modeme de practicare a
acestei ocupații de la preotul Ioachim Apahideanu, care venise de la Cojocna,
aducând cu el un număr de stupi. Tâmplar priceput, Ioan Pescari și-a confecțio
nat singur, la început, un număr de șase stupi, ajungând apoi, în câțiva ani,
deținătorul unui mare număr de familii de albine și un important producător
local de miere. Cu timpul, această ocupație a găsit un număr tot mai mare de
adepți printre localnicii interesați de a-și spori veniturile. In trecut, albinele erau
ținute în știubeie de curpeni, recoltarea mierii fiind făcută, într-un mod destul de
primitiv și foarte puțin economic, prin sacrificarea familiilor de albine. Numă
rul acestor apicultori era relativ redus, această ocupație fiind mai răspândită în
rândurile familiilor maghiare din localitățile comunei.
în trecut, viața locuitorilor, în special a acelora din localitățile mai izolate
ale comunei, era una extrem de dificilă: ‘‘apoi era bieții oameni săraci, săraci
lipiți pământului, cu copii mulți, câte cinci-șasă-șepte copii, dezbrăcați, rău,
mânca numa mălai, nu să făcea nici bucatele ca acuma"
*®.
Existau însă și săteni

59 Ana Coste, 58 ani, Jucu Herghelie
60 Vasile Feșnic, 80 ani, Gădălin.
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care reușeau, după o viață de muncă aspră, privațiuni și economii, să își
agonisească o anumită bunăstare materială, ridicându-se astfel pe o treaptă mai
înaltă în ierarhia comunității. Tatăl lui Vasile Feșnic din Gădălin nu avusese, în
momentul căsătoriei sale, decât un singur iugăr de pământ. Pentru a ajunge la
prosperitatea economică mult râvnită el a ținut, în permanență, un număr constant
de aproximativ 20 de oi, ale căror produse - caș, urdă - le vindea aproape în
totalitate, cam de două-trei ori pe săptămână, pe piața Clujului. Familia mai
creștea, de asemenea, curci, mult apreciate în marele oraș din vecinătate odată cu
apropierea iernii - "era jâdani mulți la Cluj pă atuncea, și-apăi la jâdani le era
sufletu (= le plăceau foarte mult) curcile" - și gâște, cumpărate mai cu seamă
pentru grăsimea lor: „venea jidovencile dimineața și una-două le cumpăra. Le
plăcea că ei nu mânca unsoare de porc, și-apoi le căuta să fie grase, că ei gătea
cu unsoare de gâscă”. "îndopatul” acestor păsări constituia o activitate îndeajuns
de solicitantă, lăsată în seama stăpânei gospodăriei: ”mama făcea mămăligă, și
cu mămăligă făcea miez cu apă și îndopa curcanii câte 4-5-6 săptămâni. Și
gâștele le-ndopa. Nu le da de mâncare așa, aruncată, să mance ele cât vreau ele:
le-ndopa cu mâna până le-ajungea grăunțele aci ni la gât, și le-ngrășa”. Pe
aceeași piață a Clujului erau vândute și "bucatele” de care gospodăria se putea
dispensa, în schimbul tuturor acestor produse fiind obținuți banii necesari pentru
achiziționarea de noi terenuri agricole. Până la urmă, după aproape două decenii
de eforturi și restricții impuse atât lui însuși, cât și familiei sale, tatăl lui Vasile
Feșnic a ajuns să posede "la vreo 20 de iugăre de pământ”, fiind considerat unul
dintre locuitorii înstăriți ai satului. ”Dar - își amintește informatorul nostru foarte mult ne-o chinuit”.
Asemenea relatări pot fi adeseori auzite în satele comunei Jucu, ele
ilustrând dificultățile unei perioade în care aprovizionarea pieței Clujului
constituia cea mai importantă sursă de venit a celei mai mari părți a locuitorilor.
Din acest motiv, o foarte mare parte a produselor alimentare - mai ales carnea și
produsele lactate - luau acestă destinație, îngăduindu-le astfel localnicilor să își
achite diferitele impozite și taxe și să facă față cheltuielilor gospodăriei.
Locuitorii Jucurilor, Gădălinului și Vișei porneau la drum, cu carele încărcate,
încă din seara zilei anterioare aceleia în care doreau să ajungă la piață. Drumul
până la marginea orașului era făcut cam în trei ore; acolo, sătenii înnoptau pe la
gospodăriile boștezenilor. Astfel, ei erau în măsură să fie prezenți în piața
Clujului la primele ore ale dimineții (”de dimineața bună"), condiție necesară
pentru a își putea vinde cu succes produsele.
Alimentația locuitorilor era, în general, precară și uniformă, valoarea
nutritivă a alimentelor consumate fiind destul de redusă. Percepția acestor
realități din trecut este însă, astăzi, diferită: potrivit Elisabetei Dávid din Jucul
de Sus, ‘"oamenii trăiau mai sărăcăcios, dar erau mai sănătoși”. Mesele cele
mai importante erau cele de dimineață și seara - masa de prânz fiind, în
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realitate, o gustare destul de frugală luată între diferite munci - de multe ori la
câmp. Masa de dimineață pare să fi avut o anumită consistență, necesară pentru
a le da oamenilor energia necesară pentru desfășurarea activităților, de multe ori
solicitante, de pe întreaga durată a zilei. Luată după terminarea primelor
activități din gospodărie (hrănirea animalelor și păsărilor) ea era alcătuită, la
familiile ceva mai înstărite din lapte fiert, ouă fierte, eventual slănină, alimente
înlocuite însă miercurea și vinerea cu cartofi fierți sau copți. La prânz se consu
mau în general supe, cele mai frecvente fiind cele de fasole (verde sau boabe),
cartofi sau varză, ultima dintre acestea, numită "curechi-lucicoș", părând a fi un
fel de mâncare destul de frecvent prin părțile locului. în perioada muncilor
agricole, în timpul cărora gospodina nu dispunea întotdeauna de timpul necesar
pentru a prepara mâncăruri, oricât ar fi fost acestea de puțin laborioase, un
aliment care înlocuia uneori supa era laptele bătut. Seara se mânca, în general,
mămăligă, peparată de gospodină în timpul zilei, cu "ratotă" sau - în cazul
acelora care-și îngăduiau aceasta - cu tocăniță de pui. Chiar și în această din
urmă situație, familii alcătuite din cinci până la zece membri consumau, într-o
săptămână, unul sau, cel mult, doi pui. în general, însă, în cazul unei foarte mari
părți a familiilor, puii erau puși deoparte, pentru a fi vânduți pe piața Clujului,
ei reprezentând, în anumite sezoane, una dintre foarte puținele surse de venit
aflate la îndemâna localnicilor. Alimentele cele mai frecvente erau, în aceste
condiții, mălaiul - care "se cocea în cuptor, în loc de pită" - și mămăliga făcută, evident, din același cereai. In timpul iernii, alimentația era mai bogată în
calorii, carnea suplinind, în această perioadă, carența în alimente de origine
vegetală. Se consuma, în acest anotimp, carnea porcilor sacrificați în ajunul
Crăciunului, acesteia adăugându-i-se produsele lactate provenite de la oile
ținute, peste iamă, în gospodărie. Această perioadă a anului este rememorată de
informatorii vârstnici ca fiind una de relativ belșug ("atuncea era de tăte
bunătățile"61). Anii care au urmat celui din urmă război mondial au fost
caracterizați, și din punctul de vedere al alimentației, printr-o întreagă serie de
privațiuni materiale, aflate în legătură și cu fenomenul colectivizării apiculturii.
După depășirea acestei perioade dificile, oamenii "s-o mai înfiripat"6263
, atingând
o prosperitate materială relativă care s-a prelungit până către sfârșitul anilor ’70.
în ceea ce privește metodele de conservare a cărnii, un specific local
este legat de existența fântânilor cu apă sărată - numite de localnici ”mărători” prezente atât în Jucu, cât și în Gădălin și Vișea. "Mai demult n-o consumat sare
oaminii, aduceau mărătoare de la fântâni. Dacă tăia porcul, carnea să punea
în ciubăr sau într-o oală mare sau covată și să punea sarea pă ie, de la
fântână, să lăsa vreo săptămână-două să să săreze"62. A existat în trecut o
61 Ana Radu, 80 ani, Gădălin.
62Ana Radu, 80 ani, Gădălin.
63 Ana Radu, 80 ani, Gădălin.

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

Obiceiuri, tradiții și ocupații din com. Jucu

149

mărătoare și în Vișea, situată "acolo unde-i gredina pop'a"M. Mărătorile de la
Jucu erau folosite și de locuitorii satelor învecinate. Astfel, obștea din Bonțida a
deținut, până către 1950, dreptul de a folosi o fântână din valea Mărătorilor, ca
urmare a unei înțelegeri pe care o încheiase cu jucanii încă din epoca medievală
(Loșonți, 2001: 33). Apa sărată extrasă din mărători înlocuia, în general, sarea
destinată consumului casnic, care numai cu începere din secolul al XX-lea a
constituit, în localitățile comunei Jucu, un obiect al comerțului. Această metodă
nu excludea însă conservarea prin fum, prezentă dealtfel în toate satele comunei.
Țuica. “Căldările” de țuică erau prezente, în trecut, în Jucu, în pofida
legislației restrictive și a încercării autorităților de exercita un control asupra
acestora. “Pe vremea când eram io fată, tăt la a doua - a triia casă era căldare,
de făceau oamenii țuică. Făceau și de prune, care avea prune, și de bucate: de
orz, de porumb, de orice.. ,”65*. în perioadele în care presiunile și restricțiile
exercitate de către autorități erau toarte mari, localnicii își instalau căldările de
țuică pe dealurile din împrejurimi. în general, datorită monopolului exercitat de
către stat, localnicii din Jucu consumau băutura comercializată la cârciuma din
localitate. In Gădălin și în Vișea producția de țuică era, în schimb, aproape
inexistentă. Unii dintre locuitorii satului "să duceau de făceau țuică pe la Bărăi,
acolo avea căzari,b6, dar cei mai mulți dintre ei se mulțumeau cu "răchia” pe
care o puteau consuma, pe datorie, la cârciuma din localitate. Profitând de
absența oricărei concurențe locale, proprietarul acesteia, un mic comerciant
evreu, a reușit, cu timpul, să își creeze o situație prosperă, acumulând de la
datornicii săi insolvabili suprafețe destul de mari de teren cultivabil, pe care îl
dădea în arendă grădinarilor bulgari care lucrau și proprietatea ''grofului” Gali
Péter. înființarea "colectivului” a făcut posibilă apariția unei producții locale de
băuturi alcoolice. Pe lângă micile cazane f'căldărușe”) de fierbere a țuicii, deți
nute în mod confidențial de un număr destul de mare de săteni, specialiștii
agronomi de la Cooperativa Agricolă de Producție au introdus în Gădălin o
relativ întinsă plantație de viță-de-vie (40 ha), care a evoluat peste orice așteptări.
Din acel moment "o fost până-i lumea vin în sat", "pă tați oaminii i-o umplut de
vin”, în special cooperatorii care se ocupau de vie obțineau, se pare, de la treipatru sute până către o mie de "kile” de vin pe an. însă, odată cu sfârșitul anilor
’70, situația acestei culturi a început să se înrăutățească din diferite cauze, vița de
vie redevenind, în Gădălinul de azi, o raritate. Chiar și în Juc, vița de vie de
calitate a fost introdusă doar în anii de după înființarea C.A.P.-ului. Abia după
această dată, localnicii au început să înlocuiască vița de vie sălbatică pe care o
aveau anterior pe lângă case cu vița de vie “bună”67.
^Florica Chira, 91 ani, Vasile Tămaș, 60 ani
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
i?Ana Radu, 80 ani. Gădălin.
Elisabeta Dávid, 75 ani, Jucu de Sus.
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LA CERAMIQUE DANS LA PHOTOTHEQUE DU MUSEE
ETHNOLOGIQUE DE TRANSYLVANIE
Jcan-Francois GARMIER
Musée de Bourges

The Pottery Craft in the Photo Archives of the Transylvanian Museum of
Ethnography.
The Photo Archives of the Ethnographic Museum of Cluj contains 46,437
black and white photos that were taken between 1923 and 1997. They show a very
complete landscape of the rich Transylvanian heritage.
If they don’t occupy the most important place, the photos of the ceramics are
nőt absents from this set. They can be divided in two groups. The first concems the
different stages of the work of the potters, the second discusses the role of ceramics in
the context of everyday life.
The purpose of this article is to draw up a catalogue that can help anyone
interested in this craft.
Due to the large number of documents we have divided this study in two
parts: the first will deal with the manufactura of potteries, the second, in a future article,
will discuss their place in everyday life.

Keywords: pottery, photo archives, pottery recipient making
Olăritul în fototeca Muzeului Etnografic al Transilvaniei Fototeca
Muzeului Etnografic din Cluj cuprinde 46.437 clișee negru-alb, executate între 1923 și
1997, care oferă o perspectivă foarte completa a bogăției patrimoniului etnografic
transilvănean.
Dacă ele nu ocupă locul cel mai important, fotografiile privind olăritul nu
lipsesc din acest ansamblu. Ele pot fi clasate în două categorii. Prima se referă la
diferitele etape ale muncii olarilor, a doua evocă utilizarea obiectelor de ceramică în
cadrul vieții cotidiene. Scopul acestui articol este acela de a întocmi un catalog capabil
să ajute pe toți aceia care se interesează de acest meșteșug.
Ținând cont de numărul important de documente, am împărțit acest studiu în
două părți. Prima parte va trata producerea vaselor și a doua parte (într-un articol care
va urma) rolul lor în viața cotidiană.
Aceste fotografii, făcute cel mai adesea în cadrul campaniilor de colectare și
de cercetare pe teren, au fost realizate chiar de către etnologi sau de către fotografii
muzeului, C. Băltaru și T. Szabó. Cele mai vechi se datorează lui Romulus Vuia,
fondatorul muzeului, care a realizat un număr mic de clișee, în 1923, în regiunea
Hunedoara și, în 1928, la Leheceni (Bihor), Obârșa (Arad) și Vadu Crișului (Bihor).
După perioada agitată din al doilea război mondial, mutarea colecțiilor muzeului la
Sibiu și apoi reinstalarea acestuia în vechiul Cazino din Parcul Central din Cluj, va
trebui să așteptăm anul 1950 pentru ca C. Băltaru să realizeze o serie mică de clișee la
un olar din Huedin (Cluj). Abia începând cu 1962 campaniile de fotografiere au
devenit mai numeroase și mai regulate. în 1962, Kos Karoly (etnograf și șef de secție)
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fotografiază un olar din Târgu Lăpuș, și, cu Viorica Pascu (directoarea muzeului)
efectuează o cercetare de teren la Stepan Stepan, olar din Biniș (Caraș-Severin) care va
fi însoțită de o importantă serie de fotografii ale lui T. Szabó. In 1964, același T. Szabó
lucrează la Leheceni și Josenii Bârgăului (Bistrița-Năsăud).
Doi ani mai târziu, în 1966, câteva serii de fotografii sunt realizate, de către
un fotograf anonim, în atelierele olarilor Tófalvi Zoltán, Katone Péter și Duka Zoltán,
la Corund. Tot în 1966, T. Szabó fotografiază la Ghindari (Mureș) în atelierul lui
Sárkány Lajos. Fotografi neidentificați mai lucrează apoi, în 1967 la Săliște de Vașcău
(Bihor), în 1969, la Gurghiu (Mureș), și, în fine, în 1972, la Josenii Bârgăului (BistrițaNăsăud) și Leheceni. In sfârșit, ultima campanie a fost realizată de către un fotograf
anonim la Vadu Crișului, în 1986.
Prezentul catalog a fost întocmit plecând de la fișele fototecii. Nu este deci
exclus ca să mai existe și alte câteva clișee care să nu fi fost fișate (1).
Nota cuprinde mai întâi numărul de inventar al negativului (subliniat atunci
când fotografia este reprodusă). Atunci când există mai multe numere de inventar
înseamnă că mai multe fotografii sunt identice sau asemănătoare. Urmează apoi titlul
(titlul original a fost adesea dezvoltat într-un sens descriptiv pentru a permite o mai
bună regrupare a documentelor pe etape de fabricație).
A treia linie indică, în sfârșit, numele fotografului, locul unde a fost făcut
clișeul și data realizării.
In fiecare subcapitol, numerele de inventar ale fotografiilor sunt plasate în
ordine crescătoare.
(1) Este cazul pentru 8 fotografii făcute în 1986 la Vadu Crișului, care sunt
inventariate cu numerele 35654, 35670,35671, 35682,35683, 35685,35686, 35701.

Cuvinte cheie: ceramica, fototeca, fabricarea oalelor

I - Les potiers au travail
La photothéque du musée ethnographique de Cluj renferme 46.437
clichés en noir et blanc exécutés entre 1923 et 1997, qui offrent un panorama
trés complet de la richesse du patrimoine ethnographique transylvain.
Si elles n’occupent pas la place la plus importante, Ies photos
concemant la céramique ne sont pas absentes de cet ensemble. On peut Ies
classer en deux groupes. Le premier concerne les différentes étapes du travail
des potiers, le second évoque l’utilisation des poteries dans le cadre de la vie
quotidienne. Le but de cet article est d’en dresser un catalogue susceptible
d’aider tous ceux qui s’intéressent â cet artisanat.
Compte tenu du nombre important des documents nous avons divisé
cette étude en deux parties. La premiere pârtie traitera de la fabrication des pots
et la seconde (dans un article â venir) de leur place dans la vie quotidienne.
Ces photos, faites le plus souvent dans le cadre de campagnes de
collecte et d’étude sur le terrain ont été réalisées par les ethnologues euxmemes ou par Ies photographes du musée, C. Baltaru et T. Szabó. Les plus
anciennes sont dues â Romulus Vuia, fondateur du musée, qui réalisa un petit
nombre de clichés en 1923 dans la région de Hunedoara et en 1928 â Leheceni
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(Bihor), Obârșia (Arad), et Vadu Crișului (Bihor). Aprés la période
mouvementée de la seconde guerre mondiale, le déménagement des collections
du musée ă Sibiu puis sa réinstallation dans l’ancien casino du Parc central de
Cluj, il faut attendre 1950 pour que C. Baltaru réalise une petite série chez un
potier de Huedin (Cluj). Ce n’est qu’â partir de 1962 que Ies campagnes
photographiques se font plus nombreuses et plus réguliéres. En 1962, Kos
Karoly (ethnologue et chef de section) photographie un potier de Târgu Lapuș,
et, avec V. Pascu (directrice du musée) procéde â une enquete chez Stepan
Stepan potier de Biniș (Caraș-Severin) qui sera accompagnée d’une importante
série de photos de T. Szabó. En 1964, le mérne T. Szabó travaille â Leheceni
(Bihor) et ă Josenii Bârgaului (Bistrița Nasaud). Deux années plus tard, en
1966, des séries sont réalisées par un photographe anonyme, dans Ies ateliers de
Tófalvi Zoltán, Katone Péter et Duka Zoltán, ă Corund. En 1966 également, T.
Szabó opere ă Ghindari (Mureș) chez Sárkány Lajos. Des photographes non
identifiés travaillent ensuite, en 1967 ă Săliște de Vașcău (Bihor), en 1969 â
Gurghiu (Mureș), en 1972 enfin, ă Josenii Bârgaului (Bistrița Nasaud) et ă
Leheceni. M. Bocșe (ethnologue, chef de section au musée) travaille en 1977 â
Vama (Satu Mare) et M. Vasinca (ethnologue, muséographe) en 1982 ă
Leheceni (Bihor). Enfin, la demiére campagne est réalisée par un photographe
anonyme â Vadu Crișului en 1986.
Le présent catalogue a été établi â partir des fiches de la phototheque. II
n’est donc pas impossible que quelques autres clichés existent qui n’ont pas fait
l’objet d’une fiche (1).
La notice comporte d’abord le numéro d’inventaire du négatif (souligné
lorsque la photo est reproduite). Lorsqu’il y a plusieurs numéros d’inventaire
c’est que plusieurs photos sont identiques ou similaires. Vient ensuite le titre (le
titre original a souvent été développé dans un sens descripții pour permedre de
mieux regrouper Ies documents par étape du travail).
La troisieme ligne indique enfin le nom du photographe, le lieu oü a été
pris le cliché, et la date de réalisation.
Dans chaque sous-chapitre, les numéros d’inventaire des photographies
sont placés par ordre ascendant.
(1) (C’est le cas pour 8 photos prises en 1986 ă Vadu Crișului qui sont
inventoriées sous les numéros 35654, 35670, 35671, 35682, 35683, 35685,
35686, 35701).
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LES INSTALLATIONS
Le lieu de travail, vues extérieures et plâns
16925,16926
Atelier de poterie alimenté par l’énergie hydraulique.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
23160
Plan d’une maison de potier de Josenii Bârgăului.
Photographe inconnu, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1972.

23161
Plan d’une maison de potier de Leheceni.
Photographe inconnu, Leheceni, Bihor, 1972.

L’atelier, le tour
16532
Tours dans l’atelier de Sárkány Lajos.
T. Szabó, Ghindari, Mureș, 1966.
16534
Le tour de Sárkány Lajos.
T. Szabó, Ghindari, Mureș, 1966.

16929
Tour double dans l’atelier de Tófalvi Zoltán.
Fotograf necunoscut, Corund, Odorhei, 1966.
16935
L’atelier de Duka Zoltán avec un tour traditionnel et un tour ă calibrer.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

35691
Tour de potier.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

L’atelier : le moulin ă vernis
14753
Moulin â vernis.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

16947
Moulin ă vernis hydraulique.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
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16948,16949
Moulin â vemis et tour entraínés pár l’énergie hydraulique.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

Stockage de la térré
19120
Főssé â térré et four
Photographe inconnu, Săliște de Vașcău, Bihor, 1967.

19121, 19122
Főssé â térré
Photographe inconnu, Săliște de Vașcău, Bihor, 1967.

Le four
965
Potier de Vadu Crișului et sa familie prés du four.
R. Vuia, Vadu Crișului, Bihor, 1928.

9969, 9970
Four.
T. Szabó, Biniș. Caraș-Severin, 1962.
16535,16538,16539
Le four de Sárkány Josif.
T. Szabó, Ghindari, Mureș, 1966
16937
Le four de Duka Zoltán.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

19119
Four prét pour la cuisson.
Photographe inconnu, Săliște de Vașcău, Bihor, 1967.
21101,21102
Le four de Kis M..
Photographe inconnu, Gurghiu, Mureș, 1969.

35694
Four.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35695
Four.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
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158
35704
Four.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

Stockage des poteries
21103,21104
Poteries produites pár Kis M. disposées sur des rayonnages.
Photographe inconnu, Gurghiu, Mureș, 1969.

26847
Atelier de potier avec poteries disposées sur des rayonnages.
M. Bocșe, Vama, Satu Mare, 1977.

LA TÉRRÉ
L’extraction
13792.13793,13794,13795
Extraction de 1’argile â la pioche.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

Préparation de la térré
9982.10219,10220,10221
Préparation de la térré, enlévement des impuretés avec le couteau.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
9983.9984.10222,10223
Préparation de la térré au malaxeur.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

19116.19117,19118
Découpage d’une motte de térré avec le fii métallique.
Photographe inconnu, Săliște de Vașcău, Bihor, 1967.
14748,14749, 14750
Préparation des balles de térré pour le toumage.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

LE TOURNAGE DES POTS

Dernier pétrissage de la balle de térré
9989
Stepan Stepan au tour, dernier pétrissage de la balle de térré.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
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10188
Stepan Stepan au tour, demier pétrissage de la balle de térré.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10030
Stepan Stepan au tour, demier pétrissage de la balle de teme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

Centrase de la balle de térré sur la girelle
9990
Stepan Stepan au tour. la balle de térré est centrée sur la girelle.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10031
Stepan Stepan au tour, la balle de térré est centrée sur la girelle.
T. Szabó, Biniș. Caraș-Severin, 1962.

30438
Potier du département de Vrancea au tour, la balle de térré est centrée sur la girelle.
Document N. Ursu, reproduction â partir des archives familiales, 1982.

35700
La balle de térré est centrée sur la girelle.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor. 1986.

Creusement de la balle de térré
16930
Tófalvi Zoltán au tour, creusement de la balle de térré.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

30437
Potier du département de Vrancea au tour, creusement de la balle de térré.
Photo N. Ursu, reproduction ă partir des archives familiales, 1982.
35661
Creusement de la balle de térré.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

Eaconnase de la forme
19
Potier au tour.
R- Vuia, Barul Mare, Hunedoara, Țara Hațegului, 1923,
909
Potier de Leheceni au tour.
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R. Vuia, Leheceni, Bihor, 1928.

9991
Stepan Stepan au tour, montée de Ia forme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
9992
Stepan Stepan au tour, creusement de l’intérieur de la forme avec un bátonnet.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

9996
Stepan Stepan au tour, fațonnage de la forme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
9997
Stepan Stepan au tour, fațonnage de la panse.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

9998, 9999
Stepan Stepan au tour, montée de la forme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10000
Stepan Stepan au tour, fațonnage de la panse avec l’estéque.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10032
Stepan Stepan au tour, montée de la forme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10137, 10138, 10139
Stepan Stepan au tour, fínition de la panse.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10140
Stepan Stepan au tour, fațonnage de la forme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10141, 10142
Stepan Stepan au tour, fațonnage de la forme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10183
Stepan Stepan au tour, fațonnage de la panse avec l’estéque.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10184
Stepan Stepan au tour, fațonnage de la forme.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
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*- Stepan Stepan au tour, fagonnage de la forme.
1 T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
•Í 10309,10310,10311

• Győri Tamas au tour, fațonnage de la forme.
Kos K., Târgu Lăpuș Maramureș, 1962.

I
w
V

n

13788
Fașonnage d’un pot â tleurs.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

14734
Fașonnage d’une jatté.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

14735
Fagonnage d’une jatté.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.
14738, 14739, 14740
Fașonnage d’une cruche.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

14741
Fagonnagc d’une cruche.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.
14742
Fașonnage d’une cruche.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

14745, 14746. 14747
Fașonnage d’une cruche.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.
16546
Fașonnage d’un canceu.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

16932
Katone Péter toumant une cruche â eau minérale.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
16943
Fașonnage d’un canceu.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

19127
Fașonnage de la forme.
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Photographe inconnu, Săliște de Vașcău, Bihor, 1967.

21105
Kis M. au tour, montée de la forme.
Photographe inconnu, Gurghiu, Mureș, 1969.
21106
Kis M. au tour, montée de la forme.
Photographe inconnu, Gurghiu, Mureș, 1969.

21107
Kis M. au tour, montée de la forme,
Photographe inconnu, Gurghiu, Mureș, 1969.
21108
Kis M. au tour, fațonnage de la forme.
Photographe inconnu, Gurghiu, Mureș, 1969.
30432
Potier du département de Vrancea au tour, fațonnage de la forme.
Document N. Ursu, reproduction â partir des archives familiales, 1982.

30433
Potier du département de Vrancea au tour, fațonnage de la panse.
Document N. Ursu, reproduction â partir des archives familiales, 1982.
30434
Potier du département de Vrancea au tour, fațonnage de la forme.
Document N. Ursu, reproduction â partir des archives familiales, 1982.

30435
Potier du département de Vrancea au tour, fațonnage de la forme.
Document N. Ursu, reproduction â partir des archives familiales, 1982.
30436
Potier du département de Vrancea au tour, montée de la forme.
Document N. Ursu, reproduction â partir des archives familiales, 1982.
30439
Potier du département de Vrancea au tour.
Document N. Ursu, reproduction â partir des archives familiales, 1982.

35650,35651
Fațonnage de la panse avec l’esteque.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35652
Fațonnage de la forme.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
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35653
Fașonnage de la forme.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35660
Fațonnage de la forme.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35664, 35665
Fașonnage de la forme.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35672
Faconnagc de la forme avec l’esteque.
Photographe inconnu, Vadu Crișului. Bihor, 1986.
35696
Toumage d’une cana.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35697
Toumage d’une cana.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35702
Fașonnage de la forme.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35703
Faconnage de la forme.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

16931, 16933
Katone Péter et son ouvrier Balérs Ferenc au travail. A droite, toumage manuel, â
gauche, toumage dans un moule avec l’appareil â calibrer.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

16934
Balérs Ferenc toumant une casserole dans un moule avec l’appareil â calibrer.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
16936
Duka Zoltán toumant une casserole dans un moule avec l’appareil ă calibrer.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
16941
Potiers préparant le moulage des piéces avec le tour ă calibrer.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

164

Jean-Frangois Garmier

Fagonnage du col
9993
Fagonnage du col.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
9994
Fagonnage du col.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
9995
Le col est détaché de la piéce avec un couteau.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10001, 10002
Stepan Stepan au tour, fagonnage de la lévre.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10003,10004, 10006,10007,10008, 10009,10010
Stepan Stepan au tour, fagonnage du col.
T. Szabó, Biniș. Caraș-Severin, 1962.

10005
Stepan Stepan au tour, le col fagonné â part est colié sur la cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10011
Stepan Stepan au tour, finition du col d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10012
Stepan Stepan au tour, finition du col d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10013
Stepan Stepan au tour, fagonnage du col d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10014, 10015
Stepan Stepan au tour, finition d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10033
Stepan Stepan au tour, fagonnage du col.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10034
Stepan Stepan au tour, finition de la lévre.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10136
Stepan Stepan au tour, finition de la lévre.
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T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10182
Stepan Stepan au tour, faconriage du col.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
13720
Nicolae Bocșa au tour, fagonnage du col.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
13786
Fagonnage de la lévre.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
13787
Finition de la lévre.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

16942
Fagonnage du col.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
21109
Kis M. au tour, fagonnage du col.
Photographe inconnu, Gurghiu, Mureș, 1969.

30179
Fagonnage du col.
M. Vasinca, Leheceni, Bihor, 1982.
35645, 35646
Finition du col avec l’estéque.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35647, 35648, 35649
Fagonnage du col.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35655
Fagonnage du col.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35656
Fagonnage du col.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35659
Fagonnage du col.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
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Faconnage et pose de l’anse
10017
Stepan Stepan au tour, fabrication de l’anse d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10018
Stepan Stepan au tour, pose de l’anse d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10019
Stepan Stepan au tour, fagonnage de l’anse d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10020, 10021
Stepan Stepan au tour, pose de l’anse d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10022
Stepan Stepan au tour, pose de l’anse d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10023
Finition de l’anse d’une cruche.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10036
Stepan Stepan au tour, fagonnage de l’anse.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10037
Stepan Stepan au tour, faconnage de l’anse.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10038
Stepan Stepan au tour, pose de l’anse.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10039
Stepan Stepan au tour, pose de l’anse.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

14736, 14737,
Pose de l’anse d’une cruche.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

14743
Pose de l’anse.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.
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14744
Fațonnage de l’anse.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

Le décor sur le tour
10016
Stepan Stepan au tour, décor au pinceau.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10035
Stepan Stepan au tour, décor de lignes horizontales avec un outil indéterminé.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
13721, 13722
Décor au tuyau.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

35676
Décor de lignes horizontales avec un outil indéterminé.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35678
Décor de lignes horizontales avec le doigt.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35679
Décor de lignes horizontales avec le doigt.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35684
Décor de lignes horizontales avec le doigt.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

Les derniers gestes
10186
Stepan Stepan tenant une cruche terminée.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10187
Stepan Stepan détachant une piéce terminée de la girelle avec le fii de métái.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

35626
La piéce est terminée.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35680
La piéce est terminée.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
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35681
Potier détachant une piéce terminée de la girelle avec le fii de métái.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35687
Potier détachant une piéce terminée de la girelle avec le fii de métái.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35698
Le potier pose une piéce terminée sur une planche pour la fairé sécher.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

SECHAGE, ENGOBAGE, DECOR, EMAILLAGE
Le séchage des pots
16927
Pots mis â sécher dans la cour de la poterie.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
16928
Pots mis ă sécher sur la galerie d’une maison de potier.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
16938
Démoulage des casseroles aprés séchage.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

16939,16940
Pots mis ă sécher dans la cour de la poterie.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

16533
Pots mis â sécher dans la maison du potier Sárkány Josif.
T. Szabó, Ghindari, Mureș, 1966.

L’engobage et le décor
6676
Potier de Huedin décorant au pinceau.
C. Baltaru, Huedin, Cluj, 1950.
6677
Potier de Huedin décorant au pinceau.
C. Baltaru, Huedin, Cluj, 1950.

10313
Potiére décorant des pots au báróiét.
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Kos K., Târgu Lapuș Maramureș, 1962.
10314
Potiére décorant des pots.
Kos K., Târgu Lapuș Maramureș, 1962.
13714
Nicolae Bocșa, 58 ans, décorant des pots de taches blanches.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
13715
Nicolae Bocșa décorant des pots de taches blanches.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
13716, 13717
Décor d’un pot au barolet.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

13723, 13724
Décor au barolet.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
13718,13719, 13725,13726, 13727, 13785
Nicolae Bocșa décorant des pots de taches blanches.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
13728
Potiére engobant des pots.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

13729
Potiére décorant des pots de taches blanches.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

13731, 13732,13733,13734
Potiére engobant des pots.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
16944, 16945
Décor au barolet.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

26848, 26849
Istvanfy Ileana décorant des pots au barolet.
M. Bocșe, Vama, Satu Mare, 1977.

L’émaillage
974
L’émaillage des pots.
R- Vuia, Leheceni, Bihor, 1928.
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1118
L’émaillage des pots.
R. Vuia (?), Leheceni, Bihor, 1928.

35677
Fémmé de potier préparant le vemis.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

LA CUISSON
Le chargement du four
20
Chargement du four.
R. Vuia, Barul Mare, Hunedoara, 1923.

22
Chargement du four.
R. Vuia, Barul Mare, Hunedoara, 1923.
Ces deux photos représentent le merne potier. En dépit de la fumée qui semble
apparaître autour du four mais qui peut étre le résultat d’un probleme technique intervenu
lors du développement de la plaque de vérré, nous pensons qu’il s’agit de Topáradon de
chargement du four. Le fait qu’il y ait au premier plan sur la photo n°20 un pot de moins
que sur la photo n°22 et que le potier tienne les pots â la main, ce qu’il ne pourrait fairé
avec des piéces rendues brulantes par la cuisson, sont des éléments en faveur de cette
hypothése. D’autre part, les piéces que les potiers posent généralement par térré aprés
cuisson sont ici installées sur des planches semblables â celles que Ton utilise pour
transporter Ies pots de terre crue. Enfin, la partié supérieure du four n’est pas fermée.

9977,9978,9979,9980, 9981
Chargement du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10224
Chargement du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10225
Chargement du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
(Une autre photo est inventoriée sous le mérne numero, voir le chapitre
« Déchargement du four »).
10226
Chargement du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962
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f 10227
I Chargement du four.

| T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962
f
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í

14752
Chargement du four.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

14754

Chargement du four.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

■W
ă
jtbă.
14755, 14756
Chargement du four.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

Fermeture du four
14751
Fermeture du four avec des tessons avant d’allumer le feu.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.

La cuisson
13735
Réparation du four avant la cuisson.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

1054
Le four est prét pour la cuisson mais on ne voit aucune fumée indiquant que celle-ci est
en cours.
R. Vuia, Obârșia (Arad), 1928.
9988
Le four en cours de cuisson.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10192
Le four en cours de cuisson.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10193
Le four en cours de cuisson.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

14731
Le four en cours de cuisson.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.
16953
Le four en cours de cuisson.
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Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.

Le déchargement du four
10024,10026, 10027, 10028, 10029
Stepan Stepan déchargeant le four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10143,10144
Stepan Stepan déchargeant le four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10189, 10190. 10191
Stepan Stepan déchargeant le four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10225
Stepan Stepan déchargeant le four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
(Une autre photo est inventoriée sous le mérne numéro, voir le chapitre « Chargement
du four »).

LES TYPES DE PRODUCTIONS
6617
Poteries de Huedin.
C. Băltaru (?), Huedin, Cluj, 1950,
9985
Potier avec un grand vase de Biniș â décor modelé d’étoiles, de motifs floraux, de la
faucille et du marteau.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
9986,9987
Poteries de Biniș.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10312
Poteries fabriqués pár Tamas Győri â Târgu Lăpuș.
Kos K., Târgu Lăpuș, Maramureș, 1962.

16536,16537
Pots â fleurs cuits dans le four de Sárkány Josif ă Ghindari,
T. Szabó, Ghindari, Mureș, 1966

16951
Poteries de Corund.
Photographe inconnu, Corund, Odorhei, 1966.
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19115
Cruches de Saliște de Vașcău.
Photographe inconnu, Săliște de Vașcău, Bihor, 1967.
35657
Poteries de Vadu Crișului.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35662, 35663
Poteries de Vadu Crișului.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35666, 35667, 35668
Poteries de Vadu Crișului.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

35669
Poteries de Vadu Crișului.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

PORTRAITS DE POTIERS
10040
Stepau Stepan prés du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10041
Stepan Stepan et són pere prés du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
10042
Stepan Stepan et són épouse prés du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.

10043, 10044
La familie Stepan prés du four.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
13730
Potier de Leheceni tenant un pot ă fleurs.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
14732
La fémmé du potier.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.
14733
Potier tenant un pót.
T. Szabó, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud, 1965.
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35689,35690
I. Hasas posant â cőté d’un trés grand pot.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.
35692,35693
Potier tenant une cruche.
Photographe inconnu, Vadu Crișului, Bihor, 1986.

DIVERS
13789.13790
Les poteries sont chargées sur un c’nar pour aller les vendre au marché.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

10045,10046,10047,10048, 10049, 10050, 10051
Les objets acquis par le musée ethnologique de Transylvanie sont conduits â la gare.
T. Szabó, Biniș, Caraș-Severin, 1962.
Ces objets : outillage de production et céramiques, figurent sous les numéros A.3557 /
A.3630 â l’inventaire du musée ethnologique de Transylvanie.

13736,13737
Viorica Pascu au tour.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.
13843, 13844, 13845, 13846
Kos Karoly et Viorica Pascu effectuant une enquete sur la fabrication de la poterie ă
Leheceni. Kos K. filme ainsi que T. Szabó.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964.

13847,13848, 13849
En charrette vers le lieu d’extraction de l’argile. On reconnaît K. Karoly et V. Pascu en
cours d’enquéte ethnologique.
T. Szabó, Leheceni, Bihor, 1964

ANNEXE (répartition des photographies par lieux de production)

BARUL MARE (Hunedoara)
19,20,22.

BINIȘ (Caraș-Severin)
9969, 9970, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988,
9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995. 9996, 9997, 9998, 9999. 10000, 10001,
10002,10003,10004,10005, 10006, 10007,10008,10009,10010, 10011, 10012,10013,
10014,10015,10016,10017, 10018, 10019,10020,10021, 10022,10023, 10024,10026,
10027,10028,10029,10030, 10031, 10032,10033.10034, 10035,10036, 10037,10038,
10039,10040,10041, 10042, 10043, 10044,10045,10046, 10047,10048.10049,10050,
10051,10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, 10142. 10143, 10144, 10182, 10183,
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10184, 10185, 10186,10187, 10188, 10189, 10190, 10191,10192,10193, 10219, 10220,
10221,10222, 10223,10224,10225,10226,10227.

CORUND (Odorhei)
16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935,
16936, 16937, 16938, 16939, 16940, 16941, 16942, 16943, 16944, 16945, 16546,
16947, 16948, 16949, 16951, 16953.

GHINDARI (Mureș)
16532,16533, 16534,16535, 16536, 16537,16538,16539.

GURGHIU (Mureș)
21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107,21108, 21109.

HUEDIN (Cluj)
6617, 6676, 6677.

JOSENII BÂRGAULUI (Bistrița Nasaud)
14731, 14732, 14733, 14734, 14735, 14736, 14737, 14738, 14739, 14740, 14741,
14742, 14743, 14744, 14745, 14746, 14747, 14748, 14749, 14750, 14751, 14752,
14753,14754, 14755,14756, 23160.

LEHECENI (Bihor)
909, 974, 1118, 13714, 13715, 13716, 13717, 13718, 13719, 13720, 13721, 13722,
13723, 13724, 13725, 13726, 13727, 13728, 13729, 13730, 13731,13732, 13733, 13734,
13735,13736,13737,13785,13786, 13787,13788,13789,13790,13792,13793, 13794,
13795,13843,13844,13845,13846,13847,13848,13849, 23161, 30179.

OBÂRȘIA (Arad)
1054.

SĂLIȘTE DE VASCÂU (Bihor)
19115, 19116, 19117, 19118, 19119, 19120, 19121, 19122, 19127.

TÂRGU LAPUȘ (Maramureș)
10309, 10310, 10311, 10312, 10313, 10314.

VADU CRIȘULUI (Bihor)
965, 35626, 35645, 35646, 35647, 35648,35649,35650,35651,35652,
35656, 35657,35659, 35660, 35661, 35662, 35663, 35664, 35665,
35669, 35672,35676, 35677, 35678, 35679, 35680, 35681, 35684,
35690, 35691,35692, 35693, 35694, 35695, 35696, 35697, 35698,
35703, 35704.

35653, 35655,
35666, 35667,
35687, 35689,
35700, 35702,

VAMA (Satu Mare)
26847, 26848, 26849.

VRANCEA (Județ)
30432, 30433, 30434, 30435, 30436, 30437, 30438, 30439.
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Nr. inv. 6617

Nr. inv. 6677

Nr. inv. 9985

Nr. inv. 10011
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Nr. inv. 10042

Nr. inv. 10219

Nr. inv. 10191

Nr. inv. 10222
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Nr. inv. 10226

Nr. inv. 10313

Nr. inv. 13793

Nr. inv. 10312

Nr. inv. 13785

Nr. inv. 13790

Nr. inv. 14743
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Nr. inv. 16532

Nr. inv. 14751

Nr. inv. 16927

Nr. inv. 16936
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Nr. inv. 16938

Nr. inv. 16941

Nr. inv. 19115
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Nr. inv. 19117

Nr. inv. 21106

Nr. inv. 19121

Nr. inv. 04373
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Nr. inv. 35662

Nr. inv. 35678

Nr. inv. 35700
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Nr. inv. 965

Nr. inv. 974
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Nr. inv. 909
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PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR TABEREI DE VARĂ
ORGANIZATĂ DE MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Anca TOMOIAGĂ
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

The Activities of the Summer Câmp Organised by the
Transylvanian Museum of Ethnography
The Ethnographic Summer Câmp is organised by the Transylvanian
Museum of Ethnography, for children and teenagers.
The main activities are: bead accessories making, hand stitching on canvas,
fabric weaving, painting icons on glass, clay modelling. The Summer Câmp raises
children’s and young people’s awareness of the importance of knowing and
preserving the tradițional folk crafts.

Keywords: workshop, children, beads, icons, clay modelling, tradition.

Tabăra Etnografică organizată de către Muzeul Etnografic al
Transilvaniei s-a aflat, în vara anului 2012, la a 12-a ediție. Această activitate,
desfășurată în timpul vacanțelor școlare de vară, se adresează preșcolarilor
(începând de la 6 ani) și elevilor (până la 16 ani).
Tabăra a fost inițiată în scopul de a oferi copiilor și adolescenților un
punct de atracție suplimentar pentru cunoașterea culturii populare ilustrată în
colecția etnografică a Muzeului și, de asemenea, în scopul păstrării tradiției
meșteșugurilor populare.
Copiii au ocazia să confecționeze, folosind tehnici de lucru și modele
tradiționale, următoarele tipuri de obiecte: podoabe din mărgele, cusături pe
pânză, țesături la războiul de țesut, icoane pe sticlă, obiecte din lut.
Activitățile taberei se desfășoară în cadrul secției în aer liber, „Parcul
Etnografic Romulus Vuia”, a Muzeului Etnografic, în spații special amenajate.
Pe lângă realizarea diverselor obiecte, în programul taberei este
prevăzută, o dată pe săptămână sau la cerere, o vizită a secției în aer liber.
Copiii au astfel posibilitatea să viziteze gospodării țărănești (case și anexe),
instalații, biserici și să vadă obiecte executate în diferite perioade și în diverse
zone etnografice. Turul secției în aer liber îi ajută pe cei mai tineri vizitatori să
iși îmbogățească cunoștințele despre viața la sat, cu rigorile dar și cu frumusețea
ei. Copiii pot admira piesele ceramice și textile care odinioară erau realizate
exclusiv manual, iar acest lucru îi face să acorde o atenție specială lucrărilor pe
eare, la rândul lor, le vor confecționa în atelierele taberei.
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Pe durata a 4 ore, cu o pauză de prânz de 30 minute inclusă,
participanții la tabără au timp să confecționeze, în ritmul cel mai adecvat vârstei
și abilităților de lucru manual ale fiecăruia, cel puțin un obiect pe zi.
Tabăra este organizată în ateliere de lucru. Acestea sunt: confecționare
de podoabe din mărgele; cusături pe pânză și lucru la războiul de țesut; pictură
de icoane tradiționale pe sticlă; modelaj în lut și lucru la roata olarului.
Modelele de lucru, pentru toate atelierele, sunt inspirate din piese aflate
în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
De multe ori, imaginația și creativitatea copiilor produc noi modele,
caracterizate prin combinații inedite de culori și, acolo unde e cazul, forme noi.
Lucrul este făcut cu răbdare, conștiinciozitate, cu imaginația specifică
vârstei, deoarece copiii păstrează pentru ei înșiși o parte din obiectele pe care le
confecționează și, de asemenea, oferă multe obiecte în dar celor dragi: familiei
și prietenilor.
Instructorii îi învață pe copii să facă singuri operațiuni de la cele mai
simple la cele mai complexe (de la introducerea aței prin urechea îngustă a
acului de mărgele, până la pictarea icoanelor pe sticlă).
La „Atelierul de confecționat podoabe din mărgele” se confecționează
șiraguri de mărgele, zgărdițe și brățări. Luciul începe cu modele simple:
șiraguri de mărgele simple, șiraguri de mărgele cu flori. Se continuă cu modelul
de mărgele îmbinate în zigzag, pe unul, două sau trei rânduri, model specific
zgărdițelor - accesorii ale costumului popular femeiesc.
După învățarea modelelor tradiționale, pe baza acestora, fetele și băieții
creează și accesorii modeme (Foto 1).
„Atelierul de cusături pe pânză și țesături la război” îi ajută pe copii să
se deprindă cu îndeletniciri care, mai demult, erau cunoscute și practicate de
toate femeile de la sat (de la fetele tinere până la femeile în vârstă).
Se lucrează modele în linie, cruciulițe - modele simple, dar pe care
mulți dintre copii nu au avut de unde să le învețe.
La războiul în 2 ițe, copiii au nevoie de atenție, de îndemânare și de
răbdare pentru a confecționa ștergare mici sau pânze pentru trăistuțe (Foto 2 și
Foto 3).
Activitățile specifice atelierelor enumerate îi familiarizează pe copii cu
secretele meșteșugurilor populare, îi învață să prețuiască tradiția și le permit să-i
asigure acesteia locul în modernitate.
în cadrul „Atelierului de pictură de icoane pe sticlă”, se folosesc
izvoade după icoane din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Pe
sticla pregătită în prealabil (tăiată la dimensiunile de 15x 20 cm), copiii trasează
contururile și, după ce au învățat cum să amestece culorile, folosesc tehnica
tempera pentru pictarea icoanei. Experiența anilor trecuți a arătat faptul că
icoanele pictate de copii sunt păstrate atent în casele lor (Foto 4).
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Piesele ceramice din sălile expoziției pavilionare și din interiorul caselor
țărănești aflate în secția în aer liber au fost surse de inspirație pentru „Atelierul
de modelaj în lut și lucru la roata olarului”.
Copiii modelează argila exclusiv cu mâna sau folosesc, opțional,
eboșoare pentru a obține formele dorite de ei. Lucrând la roata olarului, micii
„meșteri” descoperă simplitatea și performanța acestei tehnici străvechi.
Obiectele realizate în cadrul acestui atelier au cele mai diverse reprezentări:
antropomorfe, zoomorfe; imitații ale jucăriilor preferate de acasă sau imaginate
(mașinuțe, trenulețe, diferite clădiri) și chiar încercări de reproducere la scară
mică a construcțiilor și pieselor de interior de casă țărănească, vizitate în incinta
muzeului. Talentul și imaginația îi ajută pe participanții la activitățile taberei să
decoreze cu mici reliefuri sau pictând cu culori obiectele (farfurii, căni, vaze de
flori) pe care le fasonează la roata olarului (Foto 5).
în activitatea lor, copiii sunt supravegheați și asistați de instructori din
cadrul Muzeului Etnografic, dintre care unii au învățat, la rândul lor, tehnicile
de lucru tradiționale de la meșteri populari; în anumite cazuri, instructorii sunt
colaboratori externi, specialiști în domeniile respective de activitate.
Faptul că Tabăra etnografică, ce se desfășoară pe durata întregii veri, a
ajuns la a 12-a ediție arată succesul pe care acest tip de acțiune îl are în rândul
copiilor.
Lucrul în aer liber, într-un cadru natural plăcut, atmosfera de relaxare,
caracteristică vacanței, socializarea, într-un mediu nou, a copiilor și adoles
cenților de diferite vârste, sunt aspecte importante care fac ca, pe de o parte,
părinții să aleagă să-și aducă, sezon după sezon, copiii la Tabăra etnografică de
vară iar, pe de altă parte, copiii și adolescenții să prefere să-și petreacă o
perioadă a vacanței într-un mod deopotrivă util și plăcut.
Cea mai semnificativă realizare a Taberei Etnografice constă în
atragerea copiilor către cunoașterea obiectelor, meșteșugurilor și obiceiurilor
caracteristice vieții rurale din trecut și prezent și către muzee, în general. Acest
lucru, odată realizat, determină conștientizarea, de către tineri, a faptului că
tradiția populară trebuie păstrată și integrată în contemporaneitate.

Legendă fotografii:

Foto 1. Accesorii din mărgele
Foto 2. Cusături pe pânză
Foto 3. Ștergar mic țesut la război
Foto 4. Icoana pictată pe sticlă („Răstignirea Domnului”)
Foto 5. „Construcție” din lut
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

F£

Foto 5
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PĂSTRĂTORII TRADIȚIEI. 90 DE ANI DE MUZEOGRAFIE
ETNOGRAFICĂ TRANSILVĂNEANĂ
Ioan TOȘA
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Les conservateurs de Ia tradition. 90 ans de muséographie
ethnographique Transylvanie
Pendant la période 16 juin - 6 aoüt le Musée Ethnographique de la
Transylvanie a présenté une exposition dédiée â la célébration, de 120 ans de la
naissance du professeur Romulus Vuia et de 90 ans de la fondation du Musée
Ethnographique de la Transylvanie. L’exposition, appelée „Les conservateurs de la
tradition. 90 ans de muséographie ethnographique transylvaine", a été organisée en
collaboration avec l’Institűt l’Archive de Folklóré de l’Académie Roumaine.
Ensuite on fait la présentation du plan de l’exposition, dönt le rőle a été celui
de mettre en évidence les moments les plus importants de l’histoire de cette institution:
1. La situation des musées transylvains aprés la premiere guerre mondiale.
2. La fondation, le 28 janvier 1922, du Musée Ethnographique de Ardeal,
moment de toumure dans la muséographie roumaine.
3. Les siéges du Musée.
4. La formádon des collections muséales.
5. L’évidence du patrimoine.
6. La conservation du patrimoine.
7. La valorisation du patrimoine muséal.
a. Expositions permanentes.
b. Expositions temporaires.
c. Publications.
8. La stimulation de la recherche et de la valorisation de la culture populaire.
a. La Société Ethnographique Roumaine.
b. Le cercle d’Etudes Ethnographiques.
9. La Chair d’ethnographie et de folklóré.
10. Le groupe d’étudiants Ardeleana.
11. Le Parc Ethnographique Național.

Mots elé: La situation des musées transylvains aprés la premiere guerre
mondiale; La fondation du Musée Ethnographique de Ardeal; Les siéges du Musée; la
formádon des collections muséales; L’évidence du patrimoine; La conservation du
patrimoine; La valorisation du patrimoine muséal; Expositions permanentes;
Expositions temporaires; Publications; La stimulation de la recherche et la valorisation
de la culture populaire; La Société Ethnographique Roumaine; Le Cercle d’Etudes
Ethnographiques; La Chair d’ethnographie et de folklóré; Le groupe d’étudiants
Ardeleana; Le Parc Ethnographique Național.
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împlinirea, la 28 ianuarie, a 120 de ani de la nașterea profesorului
Romulus Vuia și a 90 de ani de la înființarea Muzeului Etnografic al Transil
vaniei au fost marcate de Muzeul nostru prin organizarea, împreună cu Arhiva de
Folclor a Academiei Române, a Conferinței Naționale 90 de ani de cercetări
etnologice la Cluj (1922-2012) și prin organizarea expoziției, Păstrătorii tradi
ției. 90 de ani de muzeografie etnografică transilvăneană (16 iunie-6 august).
Tematica Expoziției a marcat următoarele momente din trecutul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei:
1. Situația muzeelor transilvănene după primul război mondial
2. înființarea muzeului Etnografic al Ardealului, moment de cotitură în
muzeografia românească
3. Sediile Muzeului
4. Formarea colecțiilor muzeale
5. Evidența patrimoniului
6. Conservarea patrimoniului
7. Valorificarea patrimoniului muzeal
a. Expoziții permanente
b. Expoziții temporare
c. Publicații
8. Stimularea cercetării și valorificării culturii populare
a. Societatea Etnografică Română
b. Cercul de Studii Etnografice
9. Catedra de etnografie și folclor
10. Gruparea studențească Ardeleana
11. Parcul Etnografic Național
1. Situația muzeelor transilvănene după primul război mondial

La începutul primului război mondial, în Transilvania a existat un
număr de 27 de muzee, dintre care 16 dețineau, în colecțiile lor, peste 50.000 de
obiecte etnografice (românești, maghiare, săsești, țigănești etc.)1. Dintre acestea,
' 1. Muzeul Național de istorie din Cluj deținea și un număr de 3.040 obiecte etnografice la care

se adaugă 3.791 obiecte aparținând Societății Solnok Doboca și 5.600 obiecte depuse ca depozit
de învățătorul A. Orosz din Apahida; 2. Muzeul din Alba Iulia deținea 30 obiecte; 3. Muzeul
Bănățean din Timișoara deținea 1381 obiecte; 4. Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe
deținea 6.536 obiecte; 5. Muzeul din Oradea deținea 1.369 obiecte; 6. Muzeul Carpaților din
Cluj deținea 6.856 obiecte; 7. Muzeul Astrei din Sibiu deținea 15.314 obiecte; 8. Palatul Culturii
din Arad deținea 235 obiecte; 9. Muzeul Societății Ardelene de Științe deținea 8.566 obiecte; 10.
Muzeul săsesc din Brașov avea 1500 obiecte; 11. Muzeul din Baia Mare deținea 900 obiecte;
12. Muzeul armenesc din Gherla deținea 275 obiecte; 13. Palatul cultural din Sighet deținea 500
obiecte; 14. Muzeul de arte și meserii din Cluj deținea 2.764 obiecte; 15. Muzeul industrial din
Tg. Mureș deținea 2. 771 obiecte; 16. Muzeul Societății Ardelene de Științe Naturale din Sibiu
deținea 856 obiecte; 17. Muzeul Societății Ardelene a Carpaților din Sibiu deținea 1.496 obiecte.
Cf. Petranu, 1922.
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unul (Muzeul Național de Istorie din Cluj) era un muzeu central al provinciei,
trei erau naționale (Muzeul ASTREI, Muzeul Brukenthal din Sibiu și Muzeul
Național Secuiesc de la Sf. Gheoghe), iar restul erau muzee de istorie culturală
a județului. Dintre muzeele cu colecții etnografice, două (Muzeul Carpaților din
Cluj2 și Muzeul ASTREI din Sibiu) aveau expoziții permanente etnografice.
în timpul războiului, toate muzeele și-au încetat activitatea, iar o parte
dintre ele și-au trimis colecțiile, sau parte din ele, la Budapesta. După război,
pentru reluarea activității muzeelor, Consiliul Dirigent Român, în ianuarie
1920, numește pe Coriolan Petranu Inspector general al muzeelor cu sarcina de
a controla situația muzeelor și de a face propuneri în vederea reluării activității
acestora.
în urma controlului efectuat, Coriolan Petranu redactează un raport în
care prezintă realitatea constatată și face propuneri Ministerului Artelor pentru
reluarea activității muzeelor, dintre care amintim: înființarea unui muzeu
central al Ardealului fără deosebire de naționalitate; completarea lacunelor
considerabile ale muzeelor județene prin material românesc; exploatarea
culturală și științifică a colecțiilor existente, democratizarea și popularizarea
lor; un contact mai intens între muzeele din Ardeal și cele din Vechiul Regat și
din străinătate” (Petranu, 1922: 183).
Coriolan Petranu a intervenit pe lângă Primăria orașului Cluj pentru
prelungirea contractului de cedare a imobilului (Casa Matei Corvin) Societății
Ardelene Carpatine (care expira la 1 decembrie 1920), cu condiția „ca muzeul
să fie reorganizat, iar colecția etnografică română să fie reprezentată conform
numărului proporțional al populației române și potrivit importanței sale în
etnografia Ardealului, ca Muzeul, în modul acesta, să devină de fapt un Muzeu
etnografic central al Ardealului, fără deosebire de naționalitate”3.
Deoarece Muzeul Carpaților s-a deschis în anul 1921 în vechea
organizare, realizarea unui Muzeu etnografic Central al Ardealului se putea
face numai prin înființarea unui nou muzeu etnografic în Cluj.

2. înființarea Muzeului Etnografic al Ardealului, moment de
cotitură în muzeografia românească
Printre susținătorii înființării unui muzeu etnografic la Cluj se număra și
rectorul Universității, Sextil Pușcariu4, care la 25 septembrie 1921 recomanda,
2 Muzeul avea 6856 de obiecte etnografice expuse într-o expoziție etnografică permanentă,
organizată în 10 săli. Expoziția era organizată pe următoarele grupuri tematice: agricultură,
ocupații primitive, ceramică, țesut, tors, cameră și bucătărie țărănească din Călățele și o camera
cu cusături și țesături. Cf. Petranu, 1922.
3 „ La timpul său, când se va edifica un mare Muzeu Național al Ardealului, Muzeul Carpaților
va primi spațiul și rolul ce i se cuvine în noul edificiu” Petranu, 1922: 137.
4 La 25 septembrie 1921, printr-o scrisoare trimisă Ministerului Instrucțiunii Publice, Sextil
Pușcariu arăta că proiectatul muzeu din Cluj „va trebui să fie înainte de toate etnografic, căci
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cu toată căldura, Ministerului Instrucțiunii colecția învățătorului Andrei Orosz
care „va trebui cumpărată de Ministerul Artelor pentru viitorul muzeu
românesc din Cluj”5.
Propunerea a fost însușită de Ministerul Artelor care, în primăvara
anului 1922, numește o Comisie cu scopul de a cerceta colecția Orosz și de a
face propuneri în vederea „înființării, la Cluj, a unui muzeu național, cu o secție
istorică și una etnografică”. (Onișor, 1958: 20). Comisia Ministerului nu și-a
îndeplinit misiunea, din care cauză Ministerul transferă problema înființării
muzeului Fundației Culturale “Principele Carol”, care, la 4 mai 1922, numește
o Comisie formată din E. Panaitescu, G.Vîlsan și R.Vuia pentru a cerceta
colecția Orosz și a face propuneri în vederea cumpărării ei.
In urma cercetării colecției Orosz (Fig. 1), la 3 iunie 1922, membrii
Comisiei trimit Fundației un raport asupra ei, însoțit de observația că „un
adevărat muzeu științific de etnografie nu se poate face prin cumpărări de
colecțiuni ale particularilor, ci numai prin colectări sistematice făcute în baza
unor cercetări științifice ale oamenilor de specialitate”6 și propun cooptarea în
Comisie a profesorilor Sextil Pușcariu, Alexandru Lapedatu și George Oprescu.
Fundația acceptă propunerea făcută și, la 16 iunie 1922, Comisia,
întregită sub președinția profesorului Sextil Pușcariu, hotărăște „înființarea
imediată la Cluj a unui muzeu etnografic” (Onișor, 1958: 20), baza materială
fiind asigurată de Ministerul Artelor7.
în ședința Comisiei din 22 iunie 1922 au fost stabilite jaloanele
programului științific, pe baza căruia avea să își desfășoare activitatea muzeul.
Potrivit programului, Muzeul trebuia: - să fie un adevărat muzeu etnografic,
care să îmbrățișeze toate capitolele etnografiei, nu numai arta populară; - să
cerceteze, să adune, să păstreze și să valorifice științific materialele culturii
trecutul românilor ardeleni se oglindește mai ales în produsele vieții țărănești”, insistând asupra
necesității adunării obiectelor etnografice: „e timpul suprem ca să se culeagă aceste dovezi în
strânsă legătură cu viața patriarhală din munți și cătune, de o bogăție și valoare științifică mai
mare decât la cele mai multe popoare” Pop, 1977: 385.
Pop, 1977: 386: Colecția era formată din 5600 de obiecte, din care 3/5 românești, 1/5 maghiare
Și 1/5 țigănești, obiecte folosite la pescuit, vânătoare, apicultura, agricultură, creșterea
animalelor, pomicultură, mijloacele de transport, obiectele casei țărănești, industria casnică
textilă: fierărit, cismărit, prelucrarea lemnului, pregătirea alimentelor: păstrarea unor alimente;
tacâmuri; jucăriile pentru copii (Fig. 3), podoabe femeiești: podoabe bărbătești; instrumente
muzicale, obiceiuri de peste an (Crăciunul. Paștele, Rusalii), căsătoria și înmormântarea,
plantele medicinale, icoane pe sticlă și obiecte țigănești. Vezi și Toșa, 2011: 644-648.
In continuare, Comisia sublinia că „având în vedere împrejurarea bine cunoscută de toți, că
materialul etnografic român dispare văzând cu ochii, această muncă trebuie începută fără
amânare” Onișor, 1958: 29.
Ministerul a pus la dispoziție suma de 600.000 lei, provenită din desființarea Consiliului
fiirigent Român din Cluj, cu condiția înființării, în acel oraș, a unui muzeu etnografic (Onișor,
1958: 201
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populare românești, a naționalităților conlocuitoare, a popoarelor vecine și a
popoarelor care au fost în contact cu poporul nostru și au influențat civilizația
noastră populară, în care scop muzeul urma să aibă 5 secții: secția română,
secția naționalităților conlocuitoare, secția popoarelor latine, secția popoarelor
vecine și secția internațională; - să formeze, pe baza cercetărilor întreprinse de
personalul de specialitate, un vast fond documentar, care să-i permită să devină
un Institut de Cercetări Etnografice, după modelul Institutelor Universitare; - să
valorifice fondul documentar prin expoziții pavilionare și în aer liber și prin
studii de specialitate (Toșa - Munteanu, 2001: 21).
Comisia a propus să se închirieze, ca sediu pentru muzeu, etajul II al
Muzeului de arte și meserii din str. Barițiu nr. 5, iar pentru a nu întârzia „cu
salvarea materialului nostru etnografic” îl însărcinează pe R. Vuia cu efectuarea
unei campanii de cercetări și achiziții în Pădureni și Țara Hațegului.
Campania a fost efectuată de R.Vuia în lunile august-octombrie 1922 și
s-a finalizat cu achiziționarea a 1230 obiecte
*
(Fig. 2) și cu 160 de fotografii
etnografice89.
La 11 decembrie 1922, Comisia Muzeului comunica Directorului
General al Fundației că „va aranja în primăvara anului viitor o expoziție de
etnografie românească a cărui material va servi de bază la alcătuirea acestui
muzeu” și că intenția Alteței Sale regale și a Comisiei este „ca în acest muzeu să
fie concentrat tot materialul etnografic aflător în celelalte muzee din Cluj spre a
forma, astfel, în capitala Ardealului, un mare muzeu etnografic, care să fie o
icoană adevărat a vieții tuturor popoarelor din Ardeal și îndeosebi a-1 înzestra cu
un bogat material românesc” și cere aprobarea pentru împrumutarea unor
„obiecte etnografice ca broderii și piese de veche olărie ardeleană” de la Muzeul
Școlii medii tehnice din Cluj, cu atât mai mult cu cât „Muzeul Etnografic se va
deschide în aceeași clădire în care se află Muzeul Scolii medii tehnice”10.

8 „de vânătoare, pescuit, păstorit, agricultură, diferite îndeletniciri și meșteșuguri, piese de port,
țesături și broderii, podoabe, obiecte de uz casnic, furci de tors etc.”
9 Fotografiile efectuate de R. Vuia în cadrul acestei campanii cuprind informații deosebit de
prețioase referitoare la: Așezări și gospodării (vederi de sate, gospodării cu curte simplă,
gospodării cu curte închisă, ulițe); Arhitectură populară (tipuri de case și construcții anexe);
Casa, interior, Construcții obștești (biserici); Troițe, Agricultură (arături în terase, unelte, lucrări
agricole); Creșterea animalelor (turme de oi, ciobani, stâne, interior de stâne, prepararea
produselor), Pescuit (pescuitul cu crâsnicul, cu sacul, cu ostia, cu sălceaua); Vânătoare (curse,
comuti de praf de pușcă); Industria casnică textilă (melițat, periat, pieptănat, depănat, urzit,
țesut, împletit); Instalații pentru prelucrarea cerealelor și țesăturilor de lână (mort, pive);
Vărărit, Olărit, Prelucrarea lemnului; Mijloace de transport; Port (bărbătesc, femeiesc, găteala
capului); Obiceiuri legate de viața omului (nuntă, înmormântare); Obiceiuri de peste an
(Crăciun, Paști), Instrumente muzicale; Jocuri de copii.
10 Adresa Comisiei Muzeului Etnografic al Ardealului din 11 dec. 1922. Arhiva MET.

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

90 de ani de muzeografie etnografică la Cluj

195

La 21 decembrie 1922, prin Decretul 7487, Fundația Culturală
„Principele Carol” a recunoscut oficial realizările Comisiei Muzeului,
“FUNDAȚIA CULTURALĂ “ Principele Carol”

No 7.487 București, 1922, decemvrie 21
Strada Kalinderu 10
Domnule Profesor,
Vi se face cunoscut prin aceasta că pe data de 1 ianuarie sunteți numit
Directorul Muzeului Etnografic al Ardealului.

CAROL
Domnului Profesor Romulus Vuia, Cluj”

înființarea Muzeului Etnografic al Ardealului a marcat un moment de
cotitură în dezvoltarea muzeografiei românești deoarece el: - este primul muzeu
care și-a desfășurat activitatea pe baza unui program științific elaborat de cei
mai buni specialiști ai vremii în domeniu; - este primul muzeu care s-a înființat
pe baza unei colecții de obiecte rezultată din cercetarea directă de teren a unui
specialist; - este primul muzeu în care s-a încercat să se precizeze domeniul și
metodele de cercetare a etnografiei ca știință independentă; - este primul muzeu
care a pus bazele evidenței și conservării științifice a bunurilor muzeale; - este
primul muzeu în care s-a conceput mobilierul expozițional și tematica unei
expoziții etnografice permanente; - este primul muzeu care a avut o expoziție
permanentă pavilionare și una în aer liber.

3. Sediile muzeului

Ca urmare a insistenței Comisiei Fundației pe lângă Ministerul Instruc
țiunii în toamna anului 1922, Școala de conductori tehnici din Cluj cedează,
gratuit pentru Muzeu, trei săli de la etajul II pentru o perioadă de doi ani”.
Ca urmare a intervenției Comisia Muzeului la Primăria Clujului, la 8
iunie 1923, Consiliul orașului Cluj „a hotărât să doneze cu drept de proprietate
veșnică și irevocabilă Fundației Culturale „Principele Carol” obiectul aflător în*
Deoarece cedarea sălilor s-a tăcut la ordinul Ministerului relațiile dintre R.Vuia și directorul
Școlii au fost de la început destul de încordate La 25 februarie 1925 Școala cerea evacuarea
sălilor ocupate în clădire deoarece „termenul pentru care vi s-a pus gratuit la dispoziție sălile s-a
■mphnit la 18 noiembrie 1924”. Deoarece nu s-au eliberat sălile directorul Școlii de conductori
tehnici „a dat dispoziție să se spargă ușa de la expoziția muzeului pentru depozitarea
mobilierului și a obiectelor Muzeului de arte și meserii”. In această situație la 28 februarie 1925
printr-o Adresă trimisă Fundație R. Vuia protestează împotriva faptului că autoritățile n-au luat
mei o măsură împotriva lui I. Strugaru, care „ iără ascultarea organelor superioare competente, a
desființat o instituție atât de însemnată ca Muzeul de arte și meserii așezat la primul etaj și a
mmagazinat întregul mobilier și colecțiuni acestui muzeu în sala noastră de expoziții
mtpiedicând astfel și deschiderea Muzeului nostru” Adresa 41 /28 februarie 1925
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Piața Mihai Viteazul No 20 și înscris în Cartea Funduară a orașului Cluj No
4018, Nr. top. 2878 /I și 2879 cu terenul aparținător”12 .
în urma eliberării clădirii, în vara anului 1925 au început lucrările de
restaurare și au fost terminate la sfârșitul anului (Fig. 3.). Clădirea restaurată era
compusă din două săli de expunere, vestibulul și camera din dreapta clădirii și
din trei camere pentru administrație (laboratorul și camera obscură, cabinetul
directorului) la parter, iar la etaj o sală de expunere. Suprafața totală de
expunere a clădirii era de 278 mp (Vuia, 1928: 16).
Primăria municipiului Cluj, dorind să ridice o hală comercială pe
terenul Muzeului, încheie la 14 august 1933 un Contract de schimb, prin care
Muzeul cedează clădirea din Piața M. Viteazul în schimbul clădirii din Grădina
Bămuțiu13, iar la 5 septembrie 1933 Muzeul preia clădirea din Grădina Bămuțiu.14
12 Hotărârea No.8.268 din 8 iunie 1923 a Consiliului orașului Cluj, Arhiva M.E.T. La data
cedării, în clădirea din Piața M. Viteazul funcționa Țesătoria Ardeleana, și Muzeul de relicve
maghiare cu 1050 obiecte a Societății EMKE și locuia o văduvă pensionară care ocupa o cameră
și o bucătărie. Petranu, 1922:163.
13 „Municipiul Cluj cedează și predă sub titlu de schimb, cu drept de proprietate și liber de orice
sarcini sau evicțiuni, imobilul său situat în Grădina Bămuțiu no 1, denumit Chioșcul din parcul
public al orașului, înscris în coala funduară din Cluj no 3481 No. top. de c.f, 2487, resp. No top.
de corn 6039 care s-a distribuit prin comasație pentru o parte din no. top vechi de c.f 2487 cu
suprafața de 954 st.p. împreună cu supraedificatele așa cum se găsesc azi în natură, Muzeului
Etnografic și Parcului Național .... Municipiul se obligă a-i plăti Muzeului Etnografic sub
același titlu în numerar suma de 1.000.000 lei și anume, un jumătate de milion până la 31
decembrie 1933 și restul de o jumătate de milion din bugetul anului 1934 până la data de 1
septembrie 1934. Muzeul Etnografic primește imobilul și numerarul arătat la punctul precedent
și în schimbul acestora cedează și predă tot sub titlul de schimb cu drept de proprietate și liber de
orice sarcini sau evicțiuni ale terților imobilul său situat în Cluj P-ța M. Viteazul nr. 19 înscris în
coala Funduară din Cluj No 4.016 no. Top. C.f. 2.878/1, 2.879 /l, no top de corn. 4.062 cu
suprafața de un jug 122 st.p. împreună cu toate superdificățele „Contractul 12208 din 14 aug.
1933. Predarea imobilelor se va face în modul următor : Primăria se obligă a preda clădirea și
terenul Chioșcului la data de 4 septembrie 1933, ca Muzeul să poată începe lucrările de
restaurare. Muzeul este obligat a preda terenul din dosul clădirii muzeului după semnarea
contractului de față, iar clădirea după terminarea lucrărilor de restaurare a Chioșcului . Până la
evacuarea clădirii, terenul din dosul muzeului va fi separat de Primărie printr-un gard de clădire
lăsând și muzeului puțin spațiu” Hotărârea No 19.473 /933 Arhiva MET.
14 La data primirii Clădirea era compusă din: „1 o sală mare cu două alcovuri laterale, cu 6
ferestre simple în parter și 12 ferestre mici la etaj. Toți pereții sunt igrasiosi, stâlpii principali și
zidurile necesită o reparație temeinică urgentă cu padimentul stricat.; 2.o bucătărie pentru cofetar
cu cuptor mare clădit, . cu ușă de intrare plină,o fereastră dublă la care lipsesc patru aripi șt
pardoseala din beton care necesită reparații pe 16 mp.;3. una bucătărie mare cu două uși pline,
trei ferestre duble, lipsind toate aripile interne și pardoseala din beton; 4. una cămară pentru
alimente cu ușă fixă cu geam o fereastră dublă fără aripile interne și padimentul din beton; 5. un
local cu 2 closete în stare de funcționare, cu 2 ferestre cu 4 ochiuri spart; 6 o spălătorie pentru
rufe cu cuptor cu 2 ferestre simple cu ușă spre coridor; 7 două antispații în legătură cu sala mare;
8. un local mic pentru scara spirală aflător în coridorul deschis; 9 casa scărilor la etaj și la pod cu
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Deoarece clădirea se afla într-o avansată stare de degradare, pentru a fi
adaptată necesităților muzeale trebuia restaurată în totalitate. Lucrările de
restaurare au început pe baza unui proiect care prevedea și închiderea
coridorului de la fațadă pentru a se obține un spațiu de expunere de 691 mp. și o
construcție, în curte, în care să fie amenajate birourile, biblioteca, administrația,
serviciu] tehnic, laboratoarele de conservare și restaurare. Realizarea proiectului
ar fi costat 2.100.000 lei. Toate intervențiile lui R. Vuia pe lângă Minister
pentru obținerea sumei necesare pentru realizarea proiectului de restaurare au
fost zadarnice, din care cauză lucrările de restaurare s-au făcut pe baza sumelor
asigurate de primărie, fără a se putea realiza construcția din curte în care să fie
amenajate birourile, biblioteca, administrația, serviciul tehnic, laboratoarele de
conservare și restaurare.
După restaurarea clădirii și organizarea expoziției permanente, R. Vuia
dorea inaugurarea acesteia în prezența regelui, în cadrul Serbărilor Universitare
din data de 30 mai 1937. Regele îmbolnăvindu-se, inaugurarea muzeului a avut
loc în 13 iunie 1937.
în clădirea din Grădina Bămuțiu, Muzeul a funcționat până în 30 august
1940 când, în unna Diktatului de la Viena, muzeul s-a refugiat, împreună cu
Universitatea, la Sibiu.
La 28 septembrie 1940, piintr-o Adresă, Romulus Vuia anunța pe Sextil
Pușcariu, Comisar Guvernamental: „am onoarea a Vă comunica că predau
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în următoarele condiții”13. La 1 aprilie
ușă plină, fereastră dublă, la parter, și 1. trei camere de locuit cu ușile și ferestrele, 2. una
bucătărie transformată din balconul sălii mari despărțită cu perete de scânduri și cu geam spre
sală. Podul este curat și cu 3 geamuri la acoperiș, care este din tinichea zincată și necesită
reparații La etaj: O pivniță cu 3 despărțituri în stare neglijată. In exterior are un coridor cu terasă
deschisă și cu pardoseala de beton. în spate clădirea avea o curte împrejmuită cu un gard de
lemn” Proces Verbal de predare primire Dresat în 5 septembrie 1933 în localul Chioșc prezenți
din partea Primăriei: Ing. arh Adalbert Berz, șef birou Oscar Lorenț și administrator Octavian
Mânu, din partea Muzeului: Romulus Vuia și Anghel Doxan secretar. Arhiva MET.
' „1. Toată averea mobiliară și imobiliară a Muzeului trece în proprietatea Universității românești
clujene; 2. Muzeul, ca Institut de cercetări științifice , va fi atașat Catedrei de etnografie și Folklor.
Titularul acestei Catedre va fi totodată și directorul Muzeului: 3. Seminarul de Etnografie și Folklor
al Universității va fi transformat în institut, având sediul în clădirea Muzeului 4. Noul titlu al
Institutului și’Muzeului va fi INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ȘI MUZEUL ETNOGRAFIC
AL UNIVERSITĂȚII CLUJENE; 5. întregul personal al Muzeului va trece în rândul personalului
Universității, având aceleași drepturi în ce privește salarizare, vechimea la gradații și drepturi la
Pensie. Anii serviți la Muzeul vor fi luați în considerare; 6. Personalul științific și anume: șeful de
lucrări, Asistentul și Preparatorul, având calificația legală vor fi atașați Catedrei de Etnografie și
Folclor, având aceleași îndatoriri și drepturi la vechime și pensie ca și personalul științific similar al
Universității; 7. Ținând seama de această trecere, precum și de nevoia unei noi reorganizări,
Directorul Instituției își rezervă dreptul de a menține din personalul Muzeului numai pe aceia care
corespund noii meniri și organizări. Prin urmare, cu deosebit respect, Vă rugăm ca în calitatea pe
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1942, în baza art. 48 din Legea învățământului Superior nr. 386, Muzeul a
trecut la Universitate, de care a aparținut până în anul 1951 când, prin Decizia
95972 din 10 noiembrie a Comitetului pentru învățământul Superior, „Muzeul
Etnografic din Cluj împreună cu personalul științific și întregul inventar
mobiliar și imobiliar a trecut de la Comitetul învățământului Superior la
Comitetul pentru Așezăminte Culturale”*16.
în timpul refugiului la Sibiu (1940-1945), clădirea Muzeului din
Grădina Bămuțiu17 și construcțiile din Parcul Național18 au fost vandalizate.
In continuare, în Adresă, Romulus Vuia arată că primarul Bugnariu
„este de părere ca această clădire să rămână și pe mai departe la dispoziția
publicului, ca restaurant”, refuzând să dispună eliberarea clădirii, și cere ca
Rectoratul „să trimită o adresă oficială, atât Primăriei, cât și Sindicatului
chelnerilor din Cluj, ca să evacueze această clădire pentru a fi pusă la dispoziția
instituției noastre și să ni se restituie și Parcul Etnografic de la Hoia”19.
Cu toate că pentru restituirea clădirii din Parc s-a apelat și la Președintele
Consiliului de Miniștri, Dr. Petru Groza, la 24 noiembrie 1945, aceasta n-a fost
restituită decât în 2 aprilie 1946, în urma unui proces intentat Primăriei.
care o aveți în prezent, să interveniți la locul competent ca să se facă, cât mai urgent posibil,
formele necesare pentru trecerea Muzeului la Universitate și crearea Institutului Etnologic în
legătură cu catedra de etnografie. Pentru a adăposti în mod demn și corespunzător acest tezaur al
individualității noastre etnice, care a fost admirat la Cluj de numeroși vizitatori din țară și
străinătate, cu deosebit respect Vă rog să binevoiți a interveni la cei în drept să ni se asigure o
clădire corespunzătoare scopului muzeal în centrul orașului pentru Institut și Muzeu, iar pentru a
putea reînființa secția Parcului Etnografic să ni se acorde un teren potrivit în pădurea Dumbrava în
apropiere de Grădina Zoologică. Amenajarea Muzeului într-un loc potrivit se impune și pentru
motivul că dintre Institutele de la Cluj, atât de mult căutate de vizitatorii străini, cum au fost
Grădina Botanică, Muzeul de antichități din Institutul de Studii Clasice etc., ne-a rămas singur
Muzeul Etnografic, ca o creație pur românească, spre a arăta și prezenta ceea ce este mai specific
național” Adresa 444/940,28 Sept 1940.
16 Decizia 95972 din 10 noiembrie 1951.
17 „Fosta stăpânire maghiară a scos pereții și a demontat ferestrele coridorului semicircular din
fațada clădirii, lucrare care trebuie refăcută pentru a putea adăposti colecțiile și în această parte a
clădirii. în afară de acestea lipsesc câteva uși, ferestre și îndeosebi sunt demontate clanțele de la
uși. în prezent această clădire este folosită ca restaurant de vară de către un restaurator plasat
acolo de sindicatul chelnerilor cu aprobarea Primăriei”. Constatările făcute de R. Vuia cu ocazia
cercetării clădirilor Muzeului lăsate în Cluj în 1940, Cf. Adresa nr.. 85 din 1 iunie 1945 trimisă
Rectoratului Universității din Cluj. Arhiva MET.
18 „Mult mai însemnate pagube am găsit în Parcul Etnografic din Hoia unde, dintre patru
construcții aduse de noi de la țară, au fost distruse trei și anume: gospodăria din Telciu, compusă
din casă și șură, precum și șura din Stana. Singura care a rămas este casa moțului din comuna
Avram Iancu, dar și aceasta deteriorată cu coridorul ridicat în parte. Asemenea la restaurantul
Gaudeamus ce aparține instituției noastre am găsit ridicate toate ușile și ferestrele” Adresa nr..
85 din 1 iunie 1945 trimisă Rectoratului Universității din Cluj Arhiva MET.
19 Adresa nr. 85 din 1 iunie 1945 trimisă Rectoratului Universității din Cluj Arhiva MET.
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La 28 octombrie 1947, Romulus Vuia a fost silit să se pensioneze și să
predea gestiunea colecțiilor formate de-a lungul celor 25 de ani de activitate,
biroul și locuința din cadrul muzeului, Catedra și Seminarul de etnografie și
folclor, pe care le-a onorat ca titular timp de 21 de ani și în cadrul cărora a
acordat singurele 5 doctorate în etnografie, fostului student și colaborator,
Gheorghe Pavelescu.
Cu sufletul îndurerat, Profesorul0 a părăsit cele două instituții muzeale,
pe care le-a înființat și care au fost a doua familie a sa, exact în anul în care se
împlinea un sfert de veac de la înființarea Muzeului Etnografic din Cluj.
După pensionarea lui Romulus Vuia a început o perioadă (1947-1951)
în care s-a încercat distrugerea treptată a instituțiilor create de el, prin
înlăturarea treptată a vechilor colaboratori de la muzeu și de la Catedra de
etnografie și folclor a Universității din Cluj (care a fost și desființată în anul
1951) și prin încercările de expropriere a terenului Parcului.
Prin Decizia nr. 95.972 din 10 noiembrie 1951 a Comitetului pentru
învățământ Superior, Muzeul a trecut de la Universitate la Secția Culturală
Regională a Sfatului popular al regiunii Cluj, primind numele de Muzeul
istorico-etnografic al regiunii Cluj2].
în anul 1953, ca urmare a protestului personalului muzeului pe lângă
forurile competente centrale, muzeul a primit oficial denumirea de Muzeul
Etnografic al Transilvaniei și sarcina de a organiza o expoziție permanentă,
care să ilustreze toate domeniile culturii populare transilvănene, în funcție de
spațiul de expunere oferit de clădire. Pentru realizarea acestei tematici s-a extins
spațiul de expunere și în unele săli de la etajul clădirii, care serviseră ca locuință
pentru director și ca bibliotecă pentru Seminarul de etnografie și folclor .
Spațiul mic al clădirii din Parcul orașului nu permitea nici expunerea și
nici depozitarea tuturor colecțiilor muzeului. Pe de altă parte, în urma lărgirii
lacului până în imediata apropiere a clădirii, în pereții acesteia a apărut igrasia,
care crea un microclimatul umed, inadecvat unui spațiu muzeal. Din această
cauză, încă din anul 1956, se fac intervenții pe lângă autoritățile locale pentru*
20

„Nu pot să-mi ascund profunda mea decepție față de atitudinea foștilor mei elevi pe care I-am
ajutat din toate puterile mele dar care n-au dat dovadă de cel mai elementar simț de recunoștință
față de mine. Când acu aproape 10 ani am împlinit 60 de ani și eram încă la Cluj, nu s-a găsit
nici unul,nici măcar în cadrele modeste ale Societății Etnografice al cărei întemeietor și
susținător eram să spună măcar un cuvânt,deși cei mai mulți îmi datorau mie pregătirea și
carierea lor, pe care de multe ori nici n-au știut că mulțămită recomandărilor mele o au”
(Pavelescu, 1990: 64).
In cele nouă decenii instituția a funcționat sub diferite denumiri, după cum urmează: Muzeul
Etnografic al Ardealului (1922-1929); Muzeul Etnografic și Parcul Național Carol al II-lea
(1932-1942); Universitatea Regele Ferdinand I Cluj—Sibiu; Muzeul Etnografic și Parcul
Național (1942-1947); Muzeul istorico-etnografic al Transilvaniei (1951-1954) și Muzeul
Etnografic al Transilvaniei (1954-2012).
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obținerea unui alt spațiu muzeal 7 Problema clădirii pentru muzeu a fost rezol
vată în anul 1957, când a fost schimbată clădirea din Parcul orașului cu clădirea
din strada Memorandului nr. 21, cunoscută și sub numele de Palatul Reduta22
23.
Clădirea a fost restaurată conform unui proiect care urmărea să-i redea
aspectul interior și exterior de la sfârșitul secolului al XIX-lea și să creeze spații
muzeale pentru depozitarea colecțiilor, laboratoare de conservare și restaurare
și birouri pentru muzeografi și administrație.

4. Formarea colecțiilor muzeale
La baza formării fondului documentar al muzeului au stat campaniile de
cercetări și achiziții întreprinse de personalul de specialitate al muzeului (Fig.
4). Aceste campanii aveau drept scop cercetarea exhaustivă a unei zone bine
definite pentru a cerceta și a tezauriza cele mai semnificative mărturii ale
culturii populare.
In perioada interbelică au fost efectuate campanii de cercetări și
achiziții în zonele: Banat (1923 - 205 obiecte și 65 fotografii), Maramureș (96
obiecte) și zona Beiușului (1925 - 4 obiecte); în aproape întreg Ardealul (1928
- 548 obiecte și adunarea informațiilor necesare pentru redactarea studiilor casa
țăranului român, portul popular românesc olăria românească din Bazinul
Beiușului, icoane pe sticlă), în Tara Moților (1929 - troița din Lupșa și casa
moțului văsar din Vidra care au fost transferate în Parcul Național de la Hoia),
în satele săsești din jurul Bistriței (1932 - 123 obiecte săsești L. T. Netoliczka),
în Muscel (122 obiecte I. Chelcea) și în zona Năsăudului (1932 - gospodării
din Telciu, ca donație, pentru Parcul Național), în satele de pe Valea Arieșului
(1937 - 20 obiecte), în satele de pe Valea Mureșului (16 obiecte), din Nordul
Moldovei (11 obiecte); din Țara Făgărașului (1938 - 10 obiecte, între care și
conciul de papură din portul cu coame și coiful de mireasă); în satele de pe
Valea Mureșului (1939-25 obiecte).

22 Ca urmare a acestor intervenții, autoritățile locale oferă parterul Palatului Banffy sau o parte
din Palatul de Justiție. După ce a fost cercetată situația spațiilor oferite, la 12 aprilie 1956, printro Adresă trimisă Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Cluj, se propunea: „1.
Construirea unei clădiri noi, intr-un spațiu central, care să îndeplinească toate condițiile de
siguranță contra incendiilor, precum și spațiul necesar pentru expoziții și depozite. 2. în cazul în
care nu se poate prevedea pe viitor o astfel de construcție, colectivul Muzeului propune să fie
redată Clădirea din strada Barițiu, singura clădire din Cluj care corespunde pentru muzeu, fiind
destul de izolată, cu fațadă spre N și care are trecere dintr-o cameră în alta și are un teren viran în
spate pe care se poate extinde”. Adresa 69 din 12 aprilie 1956, trimisă Comitetului Executiv al
Sfatului Popular. Arhiva MET.
23 Clădirea era, la acea dată, „o casă cu etaj, din cărămidă, acoperită cu țiglă și avea la parter 13
camere, 2 localuri pentm prăvălie, 4 bucătării și dependințe, la etaj 20 camere, 4 bucătării și
dependințe și o curte” CF. Extras funciar A. 24289 Foaia de avere.
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După război, principalele campanii de cercetări și achiziții s-au efectuat
în următoarele locații: satele săsești din jurul Mediașului (obiecte săsești și
teascul din Moșna 1841); în Sălaj (280 obiecte); în Secuime (obiecte și casei
din Casim Imper datată 1678); în Maramureș (1287 obiecte și casa din
Berbești, datată 1795); în Câmpia Transilvaniei (130 obiecte, casa din Sucutard
și construcțiile anexe); în Depresiunea Călățele (casa din Bedeciu și 130
obiecte); în Țara Năsăudului (moara datată 1819 și a unei pive de ulei cu roată
din Prundul Bârgăului); în Zarand (casa datată 1882 și a construcțiilor anexe);
în Mocănimea Munților Apuseni (casa și construcțiile anexe din Mărișel), în
Zona Branului obiecte și casa cu ocol întărit), în Banat (10 covoare).
Pentru îmbogățirea fondului documentar al muzeului s-a apelat și la
cumpărarea sau primirea ca donație unor colecții particulare, și la membrii
corespondenți.
Dintre colecțiile particulare cumpărate amintim pe cele mai importante:
Colecția Orosz (5.600 obiecte); Colecția Leitner (300 obiecte de ceramică, Fig.
5); Diversum (ceramică și cuiere săsești din zona Bistriței; cămăși din Bucovina
și Basarabia; scoarțe din Torontal și obiecte din Albania); Stefánia Baciu (119
piese de port din Caraș, între care și cel mai vechi conci din Chisatău, un petic
de opreg cu zvastică; 10 modele de broderie din jurul Lugojului), L. Netoliczka
(Cămașă și 3 blide din Iad; textile și ouă încondeiate săsești, ouă încondeiate
din Basarabia, roată de conci din Chintău; pantaloni de pânză purtați în a doua
zi de Rusalii la ocazia Pfiung streiten-ul feciorilor sași; ie veche de mireasă din
1859, ștergar de borangic din Săcele), V. Pușcariu (12 ouă încondeiate 1923);
Astalos lanosne (Textile din: Pintic și Dumitrița, Trascău, Dumitra, textile
maghiare din zona de câmpie, ceramică din Călățele; o cămașă din Hășdate,
ștergar de vornic; vase de lut din coamele boilor la nuntă, cravată de mire,
năframă de vornic etc.); Colecția Galloway (7 obiecte poloneze), colecția
Slătineanu (36 piese de ceramică), Colecția Ciobanu (11 ouă încondeiate din
Mehedinți); Colecția Teglaș (273 obiecte ale țiganilor nomazi - mărgele obiecte
de vrăjit și descântat), Colecția de stampe a lui Candit Mușlea.
Dintre particularii care au donat obiecte muzeului amintim pe: Vasiliu
Ghițiu - preotul din Fildul de Sus (Cusături din Flidul de Sus; de asemenea,
acesta a intermediat donarea bisericii de lemn datată 1727, în 1924, în vederea
realizării unui parc etnografic în grădina muzeului din Piața Mihai Viteazul nr.
20) Valéria Gogan (Colecția de 89 obiecte făcută cu ajutorul elevelor de la
Școala Profesională din Cluj); A. Tufán (Colecția de 265 obiecte și ceramică din
Leheceni ); A. Letitzki (10 obiecte rusești din regiunea Volga); S. Cantacuzino
(Colecția 39 piese de port din port din Vlașca, Muscel, Romanați, Olt Argeș),
Eliza Brătianu (52 piese de port din Argeș, Mehedinți, Dâmbovița, Bran,
Muscel, Valea Prahovei, Gorj, Vrancea, Bucovina, Romanați, Vlașca, Teleorman,
Târnava Mică, Sibiu,Turda, Odorhei), Colecția Maria Panea etc.
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Ca urmare a activității desfășurate în cele nouă decenii de personalul
muzeului, la 1 ianuarie 2012 Muzeul Etnografic al Transilvaniei deținea un
fond documentar format din: 98.397 documente, din care 42.207 obiecte
originale, 46.185 negative foto, 10.005 diapozitive.
Tematic, obiectele originale sunt repartizate pe secții, subsecții și colecții:
I. Secția Ocupații cu subsecțiile: 1. Cules din natură, cu colecțiile: a. Cutii de scoarță, b.
Coșuri pentru cules; c. Piepteni și alte unelte; 2. Albinărit: a. Buturi; b. Coșnițe; c.
Cornuri pentru vânat albine; d. Cuțite, pipe și alte unelte; 3. Pescuit: a. Ostii b. Vârșe, c.
Plase, d. Unelte pentru împletit plase; e. Undițe; f. Coșuri și traiste pentru ținut pești; g.
Luntre; h. Diferite; 4. Vânătoare: a. Curse, capcane, b. Puști, pistoale, c. Tocuri pentru
praf de pușcă; d. Traiste; e. Cornuri vânătorești; f. Alte unelte; 5. Creșterea animalelor;
a. Bâte; b. Baltage; c. Răboaje; d. Căuc; e. Solnițe de scoarță; f. Solnițe de corn;g.
Tocuri pentru și alte unelte de medicină; h. Fluiere; i. Buciume, tulnice; j. Cornuri de
suflat; k. Clopote; 1. Foarfeci pentru tuns oile; m. Vase (de lemn și căldări) pentru stână;
n. Linguri pentru stână; o. Cumpene; p. unelte pentru preparat cașul; r. Solnițe pentru
stână; s. Cațe; t. Biciuri; u. Botnițe; v. Unelte pentru însemnat vitele; x. Piedici pentru
cai; y. Alte obiecte; 6. Agricultură: a. Pluguri și elemente de la plug; b. Hârlețe; c. Sape;
d. Curățitoare de sapă; e. Coase; f. Seceri; g. Cosoare; h. Tocuri pentru cute; i. Nicovală
și ciocan pentru coasă; j. Cârâitori; k. Oticuri, plivitor, bâtă de plantat; 1. Grape; m.
Greble; n. Furci; o. Vânturători; p. Mături defelezit; o. Linguri pentru măsurat cereale;
p. banițe hambarașe, puține, ciubere, butoaie pentru ținut vin; 7. Prelucrarea produselor
agricole: a. Pive; b. Râșnițe și mori; c. Lese pentru uscat fructe; d. Prese, teascuri; e.
Unelte pentru frecat porumbul; f. Clește pentru spart alune; g. Altele; 8. Transport,
comunicații: a. Cârlige de dus fedeleșul; b. Petecii; c. Fedeleșuri; d. Catalige; e.
Hârzoabe; f. Șei; g. Scărițe pentru șei; h. Potcoave; i. Zăbale; j Pinteni; k. Roți, leuci,
căruțe; 1. Sănii; in. Juguri; n. Mâțe pentru gheață; o. altele; 9. Tors, țesut, cusut: a.
Furci; b. Fuse, prâsnele; c. Răsucitoare; d. Roți de tors; e. Ținătoare de fuse; f. Sucale,
țevi; g. Răschitoare; h. Vârtelnițe; i. Spete pentru țesut brâie; j. Războaie și elemente de
la război; k. Melițe; 1. Piepteni; m. Dreve și perii; n. Heceli; o. Suveici; p. Tindeici; r.
Maiuri; s Mângălăuri și călcătoare; t. Prese pentru încrețitul rochiilor; u. Altele; 10.
Meșteșuguri: a. Unelte și semiproduse de meșteșuguri ambulante; b. Dulgherii; c.
Tâmplărit; d. Dogărit, ciubărărit; e. Cojocărit; f. Cismărit; g. Olărit; h. Forme pentru
calde; i. Forme pentru turte dulci; j. Fierării, semiproduse; k. Minerit; 1. Altele; II.
Secția Locuințe, bucătărie cu: 1. Așezări construcții: a. Bloc - diagrame de așezări; b.
Construcții în mărime naturală; c. Construcții în miniatură; d. Uși, ferestre, grilaje; e.
închizătoare, lacăte; f. altele; 2. Mobilier: a. Scaune, lavițe; b. Scaune cu spate; d. Bănci,
canapee; e. Lăzi, lădoaie; f. Dulapuri; g. Blidare, lingurare; h. Cuiere; i. Lămpașe,
felinare, foarfeci pentru lumânări; j. Ceasuri; k. Mobile pentru copii; 1. altele; 3. Scule
pentru foc; a. Țesturi; b. Mâțe pentru foc; c. Picioare de fier, trepiede; d. Frigări; e.
Tigăi; f. Gujbe; g. Amnare; h Altele; 4. Cutii și vase pentru bucătărie: a. Sărărițe; b
Piulițe; c. Pipemițe; d. Cutii pentru diferite; e. Coveți; f Ciubere; g Cofe h Blide de
lemn;j. Ploști de lemn;l Altele HI. Secția Ceramică cu: 1. Vase de bucătărie : a. Oale b
Vase pentru ținut laptele c Cratițe și vase pentru fript came, d. Forme pentru cozonace.
Vase pentru apă f. Ghivece de flori g. Altele 2. Vase de vin și de decorul casei: a. Căni și
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cancee; b. Blide și farfurii, c. Ploști d. Altele 3. Vase speciale a. Vase de capodoperă, b.
Vase pentru unități sociale; 4. Jucării, figurine a. Vase de jucărie; b. Figuri de jucărie; c.
Altele; 5. Cahle și figurine de la vatră; IV. Secția îmbrăcăminte cu: 1. Piese din pânză:
a. Cămăși femeiești; b. Cămăși bărbătești; c. Poale; d. Izmene; e Altele: 2. Catrințe, fuste
a. Oprege; b. Cătrinie, c. Zadii, fuste; d. Fote; e. Fuste ,rochii; f. Altele: 3. Haine groase:
a. Laibăre; b. Buici; c. Sumane, gube; d. Cioareci; e Pieptare; f. Cojoace; g. Altele; 4.
încălțăminte: a. Ciorapi, obiele; b. Opinci; d. Cizme; e. Altele; 5. Găteala capului: a.
Conciuri; b. Cepse, c.. Parte; d. Pălării; e. Căciuli; f. Marame; g. Năframe; 6. Brâie,
cravate, traiste: a. Brâie țesute; b. Curele de piele;c. Cravate; d Traiste;Pungi și traiste
din piele; 7. Podoabe, a. Mărgele, lătița Tematic obiectele originare sunt repartizate pe
opt secții, subsecții și colecții: I. Secția Ocupații cu Subsecții 1. Cules din natură, cu
colecțiile a. cutii de scoarță: b. coșuri pentru cules: c. Piepteni și alte unelte: 2. Albinărit:
a. Buturi: b. Coșnițe: c. Cornuri pentru vânat albine: d. Cuțite, pipe și alte unelte: 3.
Pescuit: a. Ostii b. Vârșe, c. Plase, d Unelte pentru împletit plase ,e. Undițe f. Coșuri și
traiste pentru ținut pești g. Luntre h. Diferite 4. Vânătoare: a. Curse, capcane, b. Puști,
pistoale c. Tocuri pentru praf de pușcă;). Traiste, e. Cornuri vânătorești, f. Alte unelte 5.
Creșterea animalelor ; a. Bâte; b. Baltage; c. Răboaje; d. Căuc;, e. Solnițe de scoarță: f.
Solnițe de corn; g. Tocuri pentru și alte unelte de medicină: h. Fluiere; i. Buciume,
tulnice,:]. Cornuri de suflat: k. Clopote: 1. Foarfeci pentru tuns oile: m. Vase (de lemn și
căldări) pentru stână',n. Linguri pentru stână’,0. Cumpene; p. unelte pentru preparat
cașul,r. Solnițe pentru stână:s. Cațe ;t. Biciuri; u. Botnițe: v. Unelte pentru însemnat
vitele; x. Piedici pentru cai; y. Alte obiecte: 6. Agricultură :a. Pluguri și elemente de la
plug: b. Hârlețe: c. Sape: d. Curățitoare de sapă: e. Coase: f. Seceri: g. Cosoare: h.
Tocuri pentru cute: i Nicovală și ciocan pentru coasă: j. Cârâitori’,k O ticuri, ,plivitor,
bâtă de plantat: 1- Grape: m. Greble: n. Furci: o. Vânturători: p. Mături de felezit; o.
Linguri pentru măsurat cereale: p. banițe hambarașe puține, ciubere, butoaie pentru
ținut vin: 7. Prelucrarea produselor agricole: a. Pive: b. Râșnițe și mori: c Lese pentru
uscat fructe: d. Prese, teascuri: e. Unelte pentru frecat porumbul: f. Clește pentru spart
alune: g- Altele 8. Transport comunicații ;a. Cârlige de dus fedeleșul’)). Petecux.
Fedeleșuri;d. Catalige; c. Hârzoabe; f. Șei;g. Scărițe pentru șei: h. Potcoave: i Zăbale: j
Pinteni; k. Roți, leuci, căruțe). Sănii;m. Juguri;n. Mâțe pentru gheață; o . altele ; 9.
Tors, țesut cusut :a. Furci; b. Fuse, prâsnele;c. Răsucitoare ; d. Roți de tors; e. Ținătoare
de fuse; f. Sucale, țevi; g. Răschitoare; h. Vârtelnițe; i Spete pentru țesut brâie; j.
Războaie și elemente de la război; k. Melițe; 1 Piepteni; m. Dreve și perii; n Heceli: o
Suveici; p. Tindeici; o Maiuri; s Mângălăuri și călcătoare; t Prese pentru încrețitul
rochiilor; u Altele; 10. Meșteșuguri::a Unelte și semiproduse de meșteșuguri ambulante;
b Dulgherit; c. Tâmplărit; d. Dogărit, ciubărărit; e. Cojocărit; f. Cismărit; g. Olărit; h.
Forme pentru cahle; i. Forme pentru turte dulci; j. Fierărit, semiproduse'N Minerit; 1.
Altele II. Secția Locuințe bucătărie cu 1. Așezări construcții: a. Bloc -diagrame de
așezări: b. Construcții în mărime naturală;c. Construcții în miniatură ; d . Uși, ferestre ,
grilaje:
închizătoare , lacăte; f.. altele; 2. Mobilier a. Scaune, lavițe; b. Scaune cu
spate; d. Bănci, canapee: e. Lăzi, lădoaie; f. Dulapuri; g. Blidare, lingurare; h. Cuiere; i
Lămpașe, felinare, foarfeci pentru lumânări; j. Ceasuri; k. Mobile pentru copii; 1. altele
3. Scule pentru foc ; a. Țesturi; b. Mâțe pentru foc; c. Picioare de fier, trepiede; d.
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Frigări, e. Tigăi, f. Gujbe g. Amnare; h Altele; 4. Cutii și vase pentru bucătărie : a.
Sărărițe; b Piulițe; c. Pipemițe,d. Cutii pentru diferite; e. Coveți; f Ciubere; g Cofe h Blide
de lemn;j. Ploști de lemn;l Altele HI. Secția Ceramică cui. Vase de bucătărie : a. Oale b
Vase pentru ținut laptele c Cratițe și vase pentru fript camed. Forme pentru cozonace.
Vase pentru apăf. Ghivece de flori g. Altele 2. Vase de vin și de decorul casei a.Căni și
cancee; b.Blide și farfurii, c.. Ploștid. Altele 3. Vase speciale a. Vase de capodoperă,
b. Vase pentru unități sociale: 4. Jucării, figurine a. Vase de jucărie; b. Figuri de jucărie;
c. Altele; 5. Cahle și figurine de la vatră; IV. Secția îmbrăcăminte cu: Piese din pânză:
a Cămăși femeiești; b. Cămăși bărbătești; c. Poale; d. Izmene; e Altele; 2. Catrințe, fuste
a. Oprege; b. Cătrințe; c. Vădii, fuste; d. Fote; e. Fuste,rochii; f. Altele; 3. Haine groase:
a.Laibăre; b. Buici;c.. Sumane, gube ; d. Cioareci; e Pieptare; f. Cojoace :g, Altele; 4.
încălțăminte; a. Ciorapi, obiele; b. Opinci; d. Cizme; d Altele 5. Găteala capului: a.
Conduri; b. Cepse, c.. Parte; d.. Pălării; e.Căciuli; f. Marame; g. Năframe; 6. Brâie,
cravate, traiste: a. Brâie țesute; b. Curele de piele;c. Cravate; d Traiste;Pungi și traiste
din piele; 7. Podoabe, a. Mărgele, lătițare; bJnele; c. Paftale; d. Altele V. Secția Textile
cu 1. Ștergare a. Ștergare pentru folosință; b. Ștergare de cui și de culme; c. Ștergare de
nuntă; d. Batiste ; 2. Textile de pat a. Căpătâie și fețe de pernă; b. Căpătâie și fete de
saltea, c. Căpătâie de pat; d. Lepedeie. Acoperitoare și margini de acoperitoare de pat;
f. Țoluri;3. Fețe de masă, merindare a. Fețe de masă; b. Merindare; c. Altele 4. Covoare;
5. Broderii; VI. Secția Obiceiuri folclor 1. Obiceiuri de peste an a. Vicleimi, păpuși,
Stea; b. Turcă, capră plugușor; c. Ouă încondeiate; d Cununi de grâu; e. Altele 2. Jucări
a. Jucării de copii pentru imitarea muncii; b. Jucării de copii de inventivitate și sociale;
c. Jucării de sport 3. Obiceiuri după vârstă a. Tinerețea b. Nunta c înmormântarea d
Viața comunală și obștească 4. Obiceiuri religioase a. Icoane pe lemn b Icoane pe sticlă;
c Xilogravurii; d. Interior bisericesc, prapori,sfeșnice; e Pomelnice; f. Altele; 5
Vrăjitoria a.. Contra deochiului b Talismane; c. Prorocire; d Altele VII. Secția
Internațională cu: a. Popoarele vecine; b. Popoare europene; c .Popoare asiatice; d.
Popoare africane; E. Popoare americane; VUI Secția în aer liber cu 1. Instalații tehnice
țărănești și ateliere meșteșugărești: a. Instalații și ateliere pentru prelucrarea lemnului;
b. Instalații și ateliere pentru prelucrarea metalelor;c. Instalații pentru finisarea
țesăturilor de lână ;d Ateliere de olărit; f. Ateliere pentru cioplitul pietrei;g. Instalații
pentru prelucrarea produselor agricole 2. Tipuri zonale de gospodării și monumente ale
arhitecturii populare : a. Case; b. Cămări; c. Șuri; d. Colne; e. Porti; f. Garduri; g.
Fântâni; h. Construcții obștești: Biserici, Dugeană, Troițe.

5. Evidența patrimoniului
In cele nouă decenii de activitate, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a
practicat două sisteme de evidență a bunurilor patrimoniale; primul - utilizat
între 1922-1951 de către R. Vuia și colaboratorii săi. Al doilea - introdus după
1951, cu ocazia reinventarierii bunurilor primite de la vechile muzee clujene.
In legătură cu sistemul de evidență R. Vuia arăta, într-o Adresa trimisă
Ministerului Cultelor și Artelor în 3 octombrie 1928, că „Muzeul Etnografic din
Cluj, fiind organizat după modelele celor mai de seamă muzee din Apus, a
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adoptat în consecință și metodele de inventariere corespunzătoare. Și deoarece
aceste metode diferă întru câtva de cele arătate în sus-zisul D-voastră Ordin,
care desigur este foarte bun pentru un muzeu de artă, ne permitem a Vă arăta
felul cum se face inventarierea colecțiilor.
La intrarea unei colecții se alcătuiește mai întâi o Listă Originală (Md.
1), care se înregistrează în Registrul Jurnal, căpătând astfel un număr de intrare
(Nr. Jurnalului). Directorul cercetează apoi această listă și stabilește care dintre
obiecte merită să fie reținute pentru colecțiile muzeului. Obiectele astfel alese
se inventariază în Registre Inventar speciale, pe secțiuni (obiecte, broderii,
dublete, foto, negative, diapozitive, cărți, tablouri, stampe, hărți).
Precum se vede din modelul alăturat, Listele originale nu cuprind toate
datele referitoare la obiecte. Această lipsă este completată de Fișele științifice
pe verso, cărora se găsesc: descrierea pe larg a obiectului, literatura lui, date
care din punct de vedere tehnic nu pot fi puse pe Listele originale”24.
O listă originală cuprindea toate obiectele care erau achiziționate pe
teren de persoana care făcea cercetarea sau care au fost cumpărate sau primite
ca donație de la o persoană într-o zi.
Listele originale primeau un număr de inventar format dintr-o fracție, în
care la numărător era numărul listei și anul, la numitor numărul din listă al
obiectului. De exemplu: 2-923/563 Lista Nr. 2, colecția Sámuel Leitner, Borcan
- obiectul de la poziția 563 din listă: Borcan mare cu o ureche și o buză, smalț
verde, încrustat cu figuri de culoare verde închisă. Motive: La mijloc o
emblemă de breaslă reprezentând 2 cuțite, deasupra un fier de plug, emblema
încadrată cu 2 tulipáné. în jurul grumazului pupi. Inscripție: Mihael Silmay,
Andreas Kaltesch, Iacobus Kuarp, Martinus Grieger, Georgius Herbert 1776;
18/39).
6. Conservarea patrimoniului

Deoarece Muzeul n-a avut laborator de conservare, până în 1959
conservarea obiectelor muzeale se făcea de personalului științific, după meto
dele lui R. Vuia. Metodele de conservare au fost prezentate de R. Vuia în mai
multe răspunsuri trimise celor interesați.
Astfel, la 10 noiembrie 1930, răspunde către dr. Victor Bojor, la
solicitarea acestuia privind conservarea icoanei făcătoare de minuni: „muzeele
din străinătate, precum și muzeul nostru, conservă obiectele de lemn atacate de
carii cu petrol. Noi am conservat, cu această metodă, și icoane pe lemn, astfel
că am îmbibat cu petrol partea din dos a icoanei cu ajutorul unei pensule.
24

Adresa 178 / 3 octombrie 1928 trimisă Ministerului Cultelor și Artelor ca răspuns la Adresa
39.382/ 18 sept. 1928.
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Totuși, nu recomand această metodă pentru icoana de la Nicula, căci ne temem
să nu strice pictura”
în Adresa trimisă de R. Vuia directorului Palatului Culturii din Arad,
tehnicile de conservare sunt prezentate mai pe larg: „I. Se recomandă mai întâi
prevenirea de la orice stricăciune: umezeală lumină prea multă, lovire etc.
fiindcă, în general, un obiect îngrijit, curățat de praf la timp te scapă c de o serie
de intervenții ce le necesită,fie ca reparație, fie ca scop de conservare propriu
zisă. II. Distingem, în privința portului, piese de lână și de pânză, care au în cam
același tratament, în ceea ce privește conservarea. Din acestea fac parte
covoarele, obiectele de lână și cămășile de pânză. Toată atenția să se îndrepte
spre piesele de lână și blană, ex. cojoace, pieptare, sarici, șube, acestea trebuiesc
conservate de două ori pe an primăvara și toamna. Procedeul: 1. Obiectul de
îmbrăcăminte se curăță mai întâii de praf, cu atenție, cătându-se îndoiturile pe
unde moliile își depun ouăle care vor fi stârpite. 2. Urmează conservarea, care
se face cu terpentină sau flit aplicat cu ajutorul unei pompe pulverizatoare.
Cantitatea de flit se dă după cum este piesa de atacată de molii. 3. După
conservare, covorul, catrința etc. se depune în vitrine bine închise, iar cele care
rămân pentru colecția de rezervă se așează în pungi de hârtie, închise și ele cu
agrafe și băgate în sertare, dulapuri la fel și ele bine închise. III. Mai sunt și alte
obiecte care intră într-o altă categorie, ca de exemplu obiectele de piele, pungi,
străiți pentru care se prepară apă călduță și cu ajutorul unei perii se șterg bine,
iar după ce se uscă, se ung cu o soluție de 1 kg apă, 1 dgr. ulei fin, 10-15
picături lysol și tot atât formol 40%, după care erau puse la păstrare. IV Lemnul
se conservă contra cariilor cu soluția (greu de procurat din comerț) numită
Solygnum. în lipsa acesteia se folosește petrol în felul următor: se curăță lemnul
de ce e putrezit, după care se bagă într-un vas mare căptușit cu tinichea în care
se află petrol și aici stă până se îmbibă bine. V. Fierul se conservă contra ruginii
cu ajutorul petrolului. Băgându-se în vasul cu petrol se ține fierul mai multă
vreme până se înmoaie bine rugina, apoi se freacă cu o perie de sârmă până ce
cade această rugină, după care se lasă să se svinte și în sfârșit se acoperă cu o
soluție de șelac spre a se împiedica praful și alți inamici ai fierului să se
depună”25
26. La 21 martie 1939, într-o scrisoare trimisă lui N. Iorga, Președintele
Comisiei Istorice, R. Vuia descrie metode de conservare a lemnului folosite de
muzeu: „preparatul descoperit de noi în Anglia, care apără lemnul de incendiu,
se numește Antardin, un fel de lac transparent cu care dacă vopsim orice lemn
nu se poate aprinde Acest preparat nu credem că se găsește în comerț în țară.
Pentru conservare lemnului împotriva cariilor vă recomandăm
preparatul HOPE WOODWORM DESTROYER, care se poate căpăta de la
firma WATCO LIMITED BLACK ROOD Londra. Acest preparat nu numai că
25 Adresa 478/10 noiembrie 1930.
26 Adresa trimisă Directorului Palatului Culturii din Arad la 1 martie 1927.
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distruge carii, dar face lemnul imun pentru orice proces destructiv în viitor, iar
lemnul putrezit îl întărește.
Tot pentru conservarea lemnului împotriva cariilor mai recomandăm și
Solignum, preparat întrebuințat și de noi pentru conservarea obiectelor de
muzeu și a clădirilor din parc. Mai recomandăm împotriva cariilor și conserva
rea lemnului și un preparat german numit XILAMON.
Vă mai recomandăm, tot pentru acest scop, și preparatul numit
Cariformiol, care se prepară astfel: se pun 20 procente soluție de formol
concentrată în 1000 grame apă. Dacă e prea puternică, se va adăuga numai
puțină soluție din formol. Se poate adăuga acestei soluții și puțin lysofon sau
chiar dysofon, aceasta depinde de obiectele ce le conservăm.
Din toate aceste produse, noi am întrebuințat numai Solygnum (Fig.6)
și recomandăm ca să se aibă grijă mai ales la picturile direct pe lemn. Să se facă
mai întâi experiențe sau să Vă adresați casei respective de specialitate pentru a
nu se distruge prin întrebuințarea unui preparat nepotrivit”27
Despre metodele de conservare practicate de Muzeu după 1951,
menționăm Adresa trimisă la 4 octombrie 1958 Muzeului Etnografic Sofia28:
„1. Obiectele de lemn, mai simple și mai puțin gingașe (unelte de lemn
mai mari), mult timp au fost conservate cu un amestec încălzit de ulei de
floarea soarelui și petrol. Din părțile putrezite de obicei bacteriile sunt distruse
și cu această soluție care, totodată, întărește fibrele lemnoase. Soluția aceasta
însă are dezavantajul că închise culoarea obiectului și în face inflamabil. 2.
Pentru distrugerea cariilor este de ajuns dacă obiectul se pune în spirt de
terpentină. 3. Pentru conservarea obiectelor mâncate de carii și putrezite, mai
potrivită este soluția următoare: ulei de in încălzit sau fimis. Fimisul se face din
terpentină sau spirt de terpentină dizolvat și fiert cu ulei de in. După experiența
noastră, cariile se distrug îmbibând obiectul în ulei de in încălzit și mai ales în
fimis, fiindcă nu suportă aburii acestuia. Iar o dată cu răcirea, uleiul devine mai
gros și leagă fibrele care încep să se descompună. 4. Pentru conservarea obiec
telor putrezite și mâncate de carii este o metodă potrivită dacă obiectul sau
partea distrusă a obiectului respectiv, se îmbibă cu parafină solidă topită,
parafina pătrunzând în galeriile cariilor și între fibre După ce s-a răcit parafina
asfixiază cariile care au mai rămas și tot o dată întărește obiectul care a fost pe
cale de distrugere. Cu parafină noi lucrăm într-o sală călduroasă, iar vara și la
soare, pentru ca parafina să nu se solidifice înainte de îmbibarea în lemn. 5.
Obiectele pictate (mobile icoane etc.) noi nu le tratam cu terpentină, fiindcă
aceasta ar dizolva stratul vopsit. în locul acesteia ștergem obiectele cu ulei de in
bine încălzit, partea vopsită o tamponă cu o pensulă din păr fin ca nu cumva să

28 Adresa 770 din 21 martie 1939 trimisă lui N. Iorga, Președintele Comisiei Monumentelor Istorice.
Pentru metodele de conservare a patrimoniului vezi și Pascu, f.a.: 117- 124.
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se șteargă pictura. Uleiul după ce se răcește lipește stratul vopsit care ar fi
început să se descojească. Partea din spate a obiectului vopsit, în caz de nevoie,
poate să fie îmbibată și cu terpentină. In toate aceste soluții se pot amesteca
dezinfectante care nu dăunează obiectelor (Fenol, xilan)”29
Conservarea obiectelor se făcea, preventiv de două ori pe an, primăvara
și toamna, cu o tavă de jeratic pe care se punea 10 kg sulf pentru o cameră de
300 mp., iar conservarea propriu-zisă se făcea în funcție de materialele din care
erau confecționate obiectele.

7. Valorificarea fondului muzeal:

a. Expoziții permanente
în cele nouă decenii de activitate, Muzeul etnografic al Transilvaniei a
organizat 5 expoziții permanente, după cum urmează: una în clădirea din Piața
Mihai Viteazul, inaugurată în 1928, una în clădirea din Grădina Bămuțiu,
inaugurată în 1937, trei în clădirea din strada Memorandumului, inaugurate în
1959, 1972 și 2006.
Pentru Expoziția din clădirea din Piața Mihai Viteazul s-a proiectat
pentru prima dată în România un mobilier ținând seama de forma și dimensiu
nea spațiului de expunere, de tematica expoziției și de natura obiectelor (Fig. 7).
Mobilierul era format din panouri, podiumuri, socluri, stative, pentru expune
rea liberă și vitrine și rame pentru expunerea protejată a obiectelor. Panourile
aveau 2,30 m înălțime și erau îmbrăcate cu pânză gri fixată pe margini cu șipci
de lemn vopsite în negru și erau fixate pe lângă pereți. Podiumurile erau înalte
de 16 cm și late de 70 cm. Lungimea soclurilor varia în funcție de spațiul în
care ele erau puse. Soclurile erau îmbrăcate pe partea superioară cu pânză gri.
Podiumurile erau fixate în fața panourilor pentru expunerea în aer liber a
obiectelor. Stativele T erau niște mese late de 154 cm, lungi de 256 cm , înalte
de 66 cm, cu un perete despărțitor la mijloc, înalte de 230 cm, închise cu un
perete de aceeași înălțime, rotunjit în partea superioară. Stativele erau îmbrăcate
în pânză gri și ofereau 7 suprafețe de expunere.
Pentru expunerea liberă a unor piese singuratice de dimensiuni mai
mari) machete de construcții sau de instalații tehnice) se foloseau socluri, înalte
de 66 cm îmbrăcate în pânză gri. Toate podiumurile, stativele și soclurile erau
mărginite, în partea de jos, de o șipcă vopsită în negru
Vitrinele era confecționate din lemn de stejar cu un profil ușor ondulat,
vopsite în brun închis în exterior, iar în interior în alb bătând ușor în albastru și
aveau picioare de 10 cm pentru a se putea curăța ușor pe sub ele.
S-au folosit șase tipuri de vitrine: vitrine pentru costume, vitrine paravan,
vitrine murale, vitrine pupitru, vitrine pupitru simple, vitrine pupitru duble.
29 Adresa 188/4 octombrie 1958.
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Vitrinele pentru costume aveau lungimea de 240 cm, lățimea de 80 cm
și înălțimea de 240 cm. Vitrinele erau închise pe toate laturile cu sticlă.
Vitrinele paravan, mai înguste, închise pe trei laturi cu sticlă erau
destinate unor piese de port singuratice. Ele erau fixate pe lângă pereți sau cu
ajutorul lor se putea compartimenta sala.
Vitrinele murale erau închise până la înălțimea de 74 cm cu uși de lemn
și aveau partea de sus închisă pe trei laturi cu sticlă. Ele puteau fi așezate pe
lângă pereți și erau destinate prezentării ceramicii, în partea de sus, și
depozitării pieselor aparținând colecției de studiu.
Vitrinele pupitru simple erau închise cu uși de lemn în partea inferioară
și cu spațiu de expunere în partea superioară. Erau folosite pentru expunerea
unor obiecte mici. Ele puteau fi așezate în dreptul ferestrelor, în care caz în
ferestre erau plasate cadre cu diapozitive pe sticlă, reprezentând vederi ce
ilustrau modul de confecționare sau de întrebuințare a obiectelor expuse,
precum și aspecte ale mediului ambiant.
Vitrinele pupitru puteau fi plasate și pe lângă pereți, în care caz ele aveau,
deasupra, o vitrină murală îngustă, în care erau prezentate obiecte izolate prezen
tând o altă temă (Spațiile de depozitare puteau fi cu 16 sertare pentru depozitarea
unor piese mai mici și 16 polițe pentru piese întregi din seria celor expuse.
Vitrinele pupitru duble aveau două suprafețe de expunere despărțite de
un perete mai înalt și închise cu sticlă, iar în partea inferioară un spațiu de
depozitare. Ele erau utilizate și pentru compartimentarea sălii.
Tot pentru prezentarea unor modele de cusături și țesături s-au folosit
cadre de lemn cu sticlă, care erau fixate pe stâlpi sau pe pereți. Expoziția a fost
organizată, ținând seama de spațiul de expunere, pe trei sectoare tematice mari:
arta populară (ceramică, țesături, cusături, covoare, icoane și stampe) în prima
sală; ocupațiile locuitorilor (agricultura creșterea animalelor, pescuitul și stupăritul) în sala a doua și portul popular și textilele (cusături și țesături tradiționale)
în sala a treia de la etaj.
Organizarea primei expoziții etnografice pe baze științifice, de către un
muzeu românesc, a fost deosebit de apreciată de marele public și de specialiști30
(Fig. 8). G. Vîlsan, în Memoriul trimis Ministerului Artelor pentru trecerea
Muzeului de la Fundație la Stat arăta „Un muzeu este o carte de învățătură dată
cu folos vizitatorilor. La Cluj, din fiecare îndeletnicire nu s-a expus decât un
Anumăr
. relativ mic de obiecte, dar fiecare cu rostul lui. Din examinarea unui raft
înveți mai mult decât îți oferă un volum, iar dintr-o sală a muzeului cunoști mai
multă viață românească decât din toate celelalte muzee din Transilvania”.
în Neamul Românesc din 17 septembrie 1927 N. lorga scria „Unde era o sală de gimnastică
Se expun acum produse de neprețuită valoare a artei populare. Unele sunt o relevație ca scoarțele
Șt oalele Maramureșului, ori ca materialele practice ale celei mai vechi culturi a neamului nostru
Ca pescăria, păstoritul și plugăria. Mii de fotografii stau alături de cele 10.000 de piese. Și
descripția ilustrată a oricăreia, cu toate notele necesare, poate face admirația apusenilor”.
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A doua expoziție permanentă a muzeului a fost inaugurată la 13 iunie
1937, în prezența regelui Carol al II-lea. în cadrul expoziției s-a folosit mobilie
rul expozițional vechi și fiind spațiu mai mare, s-au extins sectoare tematice:
ocupațiile (agricultura, creșterea animalelor, vânătoarea, pescuitul); meșteșugu
rile (torsul și țesutul, fierării, aurăritul, prelucrarea lemnului), arta populară
(religioasă, laică), obiceiurile (de peste an și cele legate de vârstă), portul
popular, mobilierul țărănesc. De asemenea, a fost mărit numărul ramelor cu
diapozitive pe sticlă ce ilustrau sectorul respectiv, datorită numărului mai mare
al ferestrelor clădirii.
în perioada 1940-1945, la Sibiu, Muzeul n-a avut expoziție permanentă.
După revenirea la Cluj, în anul 1953, muzeul a primit oficial denumirea de
Muzeul Etnografic al Transilvaniei și sarcina de a organiza o expoziție perma
nentă, care să ilustreze toate domeniile culturii populare transilvănene, în
funcție de spațiul de expunere oferit de clădire.
Pentru realizarea acestei tematici, s-a extins spațiul de expunere și în
unele săli de la etajul clădirii, care serviseră ca locuință pentru director și
bibliotecă pentru Seminarul de etnografie și folclor.
Expoziția cuprindea următoarele sectoare tematice: Cules din natură,
Albinărit, Vânătoare, Agricultură, Păstorit, Mijloace de comunicație și trans
port, Industrie casnică textilă, Meșteșuguri țărănești (dulgherii, meșteșuguri
ambulante, văsărit, aurărit, fierării, pielărit, olărit), Așezări, Casa, Interioare
de locuință, Porturi populare, Folclor și Valorificarea moștenirii culturale.
Pentru expunerea obiectelor, a fost folosit vechiul mobilier expozițional și
material documentar auxiliar (fotografii, rame cu diapozitive).
In anul 1957, clădirea din Parcul orașului a fost schimbată cu clădirea
din strada Memorandului nr. 21, cunoscută și sub numele de Palatul Reduta31 și
s-au început lucrările de restaurare conform unui proiect care urmărea să-i
redea aspectul interior și exterior de la sfârșitul secolului al XIX-lea și să creeze
spații muzeale pentru depozitarea colecțiilor, laboratoare de conservare și
restaurare și birouri pentru muzeografi și administrație.
După restaurare, Clădirea cuprindea următoarele spații muzeale:
Depozite organizate în două spații de la subsol și în două încăperi de pe latura
de vest a etajului I; Laboratorul de conservare și atelierul de restaurare, la
parterul laturii de vest; Serviciul administrativ, la parterul vestic al clădirii
(biroul pentru director contabilitate și muzeografi); Expoziția de bază (6 săli la
etajul I al clădirii); Expoziții temporare (două săli la etajul II, precum și galeria
obținută prin mansardarea acoperișului, pe aripa de sud).
La organizarea expoziției permanente s-a folosit și vechiul mobilier al
lui Vuia (panouri, podiumuri, socluri, stative vitrine și rame), care a fost
31 Clădirea era, la acea dată, „o casă cu etaj, din cărămidă, acoperită cu țiglă, și avea la parter 13
camere, 2 localuri pentru prăvălie, 4 bucătării și dependințe, iar la etaj 20 camere, 4 bucătării și
dependințe și o curte” Extras funciar A. 24289. Foaia de avere.

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

90 de ani de muzeografie etnografică la Cluj

211

completat cu panouri și podiumuri, atât pentru prezentarea unor sectoare
tematice noi, cât și pentru compartimentarea sălii mari. Tematica expoziției de
bază cuprindea următoarele sectoare tematice: Cules din natură, Vânătoare,
Apicultură, Pescuit (sala I. - Fig. 9); Păstorit (sala II); Agricultură (sala III);
Industrie casnică textilă, Cojocărit, Porturi populare, Fierărit, Aurării, Olărit
(sala mare); Obiceiuri populare (sala V) și Instrumente muzicale (sala VI).
Sectoarele tematice, insuficient de amplu prezentate în cadrul Expozi
ției de bază, urmau să fie reluate sub forma unor Expoziții temporare tematice,
organizate anual în spațiul expozițional de la etajul II.
în anul 1969 a fost elaborat de K. Kós, V. Butură, V. Pascu un plan
tematic, care prevedea restaurarea spațiului expozițional, mansardarea aripii de
vest a clădirii și închiderea curții pe latura de sud cu o clădire modernă, în care
să fie organizate depozitele, atelierele de conservare și restaurare și spațiile
pentru expozițiile temporare.
Planul tematic a fost aprobat de forurile tutelare locale și centrale, fără
extinderea spațiilor muzeale, cu condiția ca lucrările de restaurare ale spațiului,
precum și mobilierul expozițional, să fie executate de întreprinderea Arta
Decorativă din București.
Lucrările de restaurare au fost executate după un proiect elaborat de
arhitectul Dan Munteanu, care, pentru mărirea spațiului expozițional, a proiectat
în sala mare o surpantă cu grinzi metalice de susținere ancorate în pereții clădirii.
în noul spațiu expozițional au fost prezentate următoarele sectoare
tematice: vânătoare și pescuit în sala I; creșterea animalelor în sala II;
agricultură, viticultură și pomicultură în sala III; industrie casnică textilă,
cojocărit, olărit, fierărit, aurărit, podoabe populare, porturi populare, covoare
în sala mare; industrie casnică a lemnului pe surpantă (unde se putea ajunge pe
o scară în spirală din sala mare); obiceiuri de peste an și obiceiuri legate de
vârsta omului în sala IV; instrumente muzicale în sala V.
După 1995, au început să apară probleme importante la structura de
rezistență a clădirii muzeului32. Uzarea morală și materială a mobilierului
muzeal și degradările apărute la structura de rezistență a clădirii muzeului au
impus efectuarea unor lucrări de restaurare a clădirii și de modernizare a
mobilierului, precum și a expoziției de bază, pe baza unui nou plan tematic.

32

Datorită ridicării nivelul pânzei freatice, depozitele de la subsolul clădirii Muzeului au fost
inundate, iar în pereții clădirii a apărut igrasia, care a creat un microclimat deosebit de umed în
depozitele de la subsol, fiind necesară transferarea colecțiilor în alte spații. Greutatea surpantei
(20 t.), susținută de pereții clădirii și a trepidațiile produse de mașinile de tonaj mare, care
circulau pe stradă și de ancorele firelor pentru troleibuze fixate în peretele de nord, a dus la
apariția unor fisuri adânci în arcurile și bolțile clădirii și crăpături vizibile în pereți și tavan, cu
efecte negative asupra spațiului expozițional.
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Pentru rezolvarea spațiilor pentru depozitarea colecțiilor muzeale și
organizarea expozițiilor temporare, în iulie 2002, s-a elaborat studiul Spații
depozitare pentru piese de tezaur, obiecte de patrimoniu pentru ceramică,
țesături, lemn, metal, icoane pe sticlă și lemn, laboratoare de restaurare și
conservare, spații expoziționale, care prevedea ridicarea unei clădiri noi în partea
de sud a curții muzeului și în prelungirea aripii de vest a clădirii existente.
Prin Avizul nr. 16/2003, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului a aprobat investiția în valoare de 661.105 euro pentru realizarea
acestor spații. După obținerea tuturor Avizelor necesare și a Certificatului de
urbanism Nr.717 din 18 martie 2002, la 4 octombrie 2002, s-a obținut Autoriza
ția de construcție nr. 1998, și au început lucrările de reparații.
Tematica expoziției33 a fost elaborată ținând seama de fondul documen
tar, de tematica vechilor expoziții de bază, precum și de numele oficial al
muzeului, stabilindu-se ca expoziția să reflecte principalele capitole ale culturii
populare transilvănene din secolele XVIII-XX, având următoarele sectoare
tematice: Ocupații secundare (Apicultură, Cules din natură, Vânătoare, Pescuit)
în sala I; Creșterea animalelor, Păstorit în sala II Agricultură, Viticultură,
Pomicultură în sala III; Meșteșuguri și mici industrii țărănești (Industria
casnică a lemnului, Olărit, Fierării, Aurării, Cojocărit, Industria casnică textilă)
în sala mare; Țesături tradiționale în sala IV; Instrumente muzicale în sala V și
Vatra și alimentația populară în sala VI. La etaj, în sala I sunt prezentate
Porturi populare și Podoabe, iar în boxele galeriei de la etajul II au fost
prezentate obiceiuri legate de vârsta omului (copilăria, tinerețea, căsătoria și
moartea) și obiceiuri de peste an (Crăciunul, Anul Nou, Paștile, Sângiorzul).
în ultimele două săli de la etaj a fost prezentată Arta populară
religioasă (Xilogravuri și Icoane pe lemn și pe sticlă)34.
b. Expoziții temporare. Valorificarea fondului documentar s-a făcut și
prin expozițiile temporare, dintre care menționăm doar pe cele mai importante:
Artă populară românească, Londra 1924; Artă populară românească, Praga
1933; Artă populară românească35, Londra 1938; Artă populară românească
33 Vezi și Munteanu - Toșa, 2005: 297- 329.
34 Pentru tematica expoziției Cultura tradițională din Transilvania sec XVIII-XX, Simona
Munteanu și Ioan Toșa au primit premiul Comitetului Național Român I.C.O.M. pentru anul 2006.
35 Pentru Expozița de la Londra din 1938, Muzeul a pus la dispoziția Direcțiunii Presei și
Propagandei „aproape 500 obiecte și vitrine în valoare de peste o jumătate de milion , ocupând
un vagon întreg. ... colecția de cusături și țesături din Banat montată pe două coloane având
fiecare 24 cadre duble reprezentând în total peste 200 piese din cele mai alese ale muzeului
bogată,o colecție de covoare din Basarabia , Maramureș Țara Hațegului și Banat; portul din
Vechiul Regat este reprezentat prin piese vechi de o frumusețe excepțională, luate din colecțiile
donate muzeului de către Eliza Brătianu și Sabina Cantacuzino, din secția crestăturilor în lemn a
fost trimisă monumentala cruce de lemn din Regiunea Pădurenilor, mobilier țărănesc din Țara
Hațegului și Maramureș, furci de tors, căuce. La alegerea pieselor din domeniul ceramicii s-a

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

90 de ani de muzeografie etnografică la Cluj

213

Viena, Stuttgart și Frankfurt am Main, Geneva, Berna 1943; Civilizația rurală
a Carpaților, Torino, 1981; Măști populare românești, Roma 1993; Ceramica
populară transilvăneană - Ungaria 1983; Rit și sărbătoare, Veneția 1994
Icoane pe sticlă, Paris 1993, Artă populară din Transilvania - Icoane pe sticlă
Saumour, Paris, Allier.
c. Publicații
încă de la înființarea Muzeului, R. Vuia a dorit ca acesta să aibă o
publicație în care să fie prezentate rezultatele cercetătorilor culturii populare și
unele colecții muzeale. Pentru tipărirea unei publicații, la 21 martie 1925, R.
Vuia trimite Fundației culturale „Principele Carol” „manuscrisul pentru al
treilea articol din publicația Societății Etnografice. Cele două anterioare au fost
predate de mine personal D-lui Cârlova. în afară de aceste trei studii, fascicolul
I va cuprinde și o parte oficială pe care o trimitem în cursul lunii următoare.
Titlul publicației va fi „Revista Etnografică” și va avea exact formatul revistei
alăturate Zeitschrift fur Etnologie. Numărul exemplarelor tipărite va fi de 600
buc., iar autorilor rugăm să se pregătească 30 extrase”' . Din păcate, încetarea
activității Societății Etnografice Române a făcut ca publicația aceasta să nu
vadă lumina tiparului.
Pentru valorificarea științifică prin „studii independente și prin mici
studii asupra grupelor de obiecte din colecțiile muzeului” a materialului adunat
era nevoie de o publicație a muzeului. Pentru obținerea aprobării tipăririi
acestei publicații în cursul anului 1927, R. Vuia trimite Fundației Culturale
materialele pentru tipărirea primului număr. Din materialele trimise, Fundația a
tipărit doar studiul lui R. Vuia - Muzeul Etnografic al Ardealului în anul 1928.
Problema editării unor publicații va fi reluată în anul 1932, în contextul
sărbătoririi împlinirii a 10 ani de la înființare. La 13 aprilie 1933, directorul
General al Fundației a „acordat suma de 20.000 lei pentru tipărirea volumului
festiv la împlinirea a 10 ani de la înființarea Muzeului Etnografic din Cluj, care
să fie publicat la tipografia Fundației Culturale în anul 1934”*
37.
La 10 noiembrie 1933, R. Vuia comunică Fundației programul
editorial al muzeului: „Manuscrisul pentru volum este gata, iar anul festiv este
cel curent, căci muzeul fiind înființat la 1 ianuarie 1923, la începutul acestui an
a împlinit 10 ani de existență, deci volumul nu poate fi amânat până la anul.
evitat trimiterea obiectelor de origine dubioasă , au fost alese din ceramica de Bihor, Maramureș,
Țara Hațegului. Secțiile acestea au fost completate și cu o bogată colecție de icoane pe sticlă și
stampe de origine populară. Au fost trimise primitivele icoane de la Nicula și adevărate
capodopere ale artei țărănești cum sunt piesele cu adevărat arhaice din Regiunile Sibiului și
Făgărașului dintre care remarcăm frumoasa Madonă albastră din Drăguș, Făgăraș.” Adresa 132
aprilie 1938.
50 / 21 martie 1925.
Adresa 93 din 13 aprilie 1933.
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Volumul festiv va cuprinde 800-1000 pagini cu numeroase ilustrațiuni și planșe
în text. După evaluarea noastră, costul acestui volum va fi, împreună cu costul
clișeelor vreo 200.000 lei. în afară de acest volum intitulat „Cercetări
Etnografice”, care va cuprinde cercetările originale ale personalului științific și
care va apare la intervale de unul sau doi ani, Muzeul va avea încă publicații
periodice: Seria monografică ce va cuprinde volume separate cu monografii
regionale și monografii sătești. în prezent, avem gata volumul „Monografia
comunei Boteni din Muscel” a lui Ion Chelcea; Un buletin al muzeului ce va
apărea cu o dare de seamă despre dezvoltarea și activitatea muzeului în acel an;
un Buletin al Arhivei etnografice a muzeului în care se publică chestionarele
către membrii corespondenți (intelectuali de la țară) și culegerile cele mai de
seamă făcute de ei, aceasta pentru a-i îndemna la muncă spre a culege
materialul ce va fi păstrat în manuscris în Arhiva Etnografică a muzeului. Acest
Buletin va apărea de 4 ori pe an, având 2-3 coli, având formatul și mărimea
r
38
Șezătoarei d-lui Gorovei“.
Din păcate, în lipsa banilor, din programul editorial prevăzut pentru
sărbătorirea Deceniului de la înființare nu s-a realizat decât Buletinul Arhivei
Etnografice, apărut sub numele de Culegătorul .
în contextul pregătirilor ce se făceau pentru deschiderea Expoziției
permanente în prezența regelui, în cadrul Serbărilor Universitare din data de 30
mai 1937, Ion Chelcea publică în Revista Ilustrată studiul Muzeul Etnografic al
Ardealului Cluj cu ocazia reorganizării și inaugurării sale din iunie 193738
40.
39
în anii 1942 și 1943, R. Vuia, invocând colaborarea muzeului cu acel
minister,41 solicita Ministerului Propagandei hârtie pentru tipărirea publicației
muzeului și a studiului asupra așezărilor rurale din Transilvania și Banat42, „al
cărui rezumat a apărut în volumul La Transylvanie”.
38 Adresa 659 din 10 noiembrie 1933.
39 Culegătorul cuprindea: Cuvânt înainte semnat de R.Vuia, Scurt istoric al Arhivei semnat de I.
Chelcea, Chestionarul Obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou, semnat de R. Vuia, Obiceiuri,
credințe, colinde din satul Mada, Hunedoara semnat de I. Chelcea, Obiceiuri de Crăciun șl
Anul Nou din comuna Mihai Viteazul, jud Turda, răspuns trimis de Ioan Moldovan, Obiceiuri de
Crăciun și Anul Nou din Valea Anilor, jud Mehedinți trimis de Ioan Popescu, Obiceiuri de
Crăciun și Anul Nou din comuna Breaza, jud Prahova trimis de Ioan Ghițiu și Alex. Termentu
și note informative asupra culegerilor de folclor din țară și străinătate: Portul național a lui G. T.
Niculescu Vorone, Anuarul Arhivei de folclor, Izvorașul, Vlăstarul Câmpiei, Zeitschrift fur
Volkeskunde. Ilfolclore italiano, Lud.
40 Revista Ilustrată no 11-12 1937.
41 „Muzeul Etnografic a colaborat întotdeauna cu Ministerul Propagandei, punând colecțiile sale
la dispoziția acestui Minister de câte ori au fost solicitate. Credem că ar fi o recompensă
binemeritată dacă Ministerul Propagandei ne-ar ajuta la rândul său să putem scoate, în aceste
împrejurări grele, publicația ce-i servește în același timp și cauzei propagandei noastre” Adresa
573 din 15 februarie 1943.
42 Adresa Nr. 332 din 14 noiembrie 1942. Arhiva MET.
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în 1945, R. Vuia a reușit să obțină aprobarea pentru inițierea seriei
Studii și cercetări de etnografie și folclor, prin tipărirea Satului românesc din
Transilvania și Banat. Din manuscrisul trimis la tipografie au fost tipărite, până
la 28 februarie 1947,15 coli tipografice (144 pagini).
După pensionarea lui R. Vuia, tipărirea lucrării Satul românesc din
Transilvania și Banat nu s-a putut continua din cauza Cenzurii. In anul 1950 sau ridicat de la tipografie materialele depuse pentru tipărirea lucrării, adică “8
baloturi de hârtie albă, satinată, și un număr mare de clișee, iar din cele 15 coli
tipărite, 5 exemplare urmau să fie păstrate în Arhiva muzeului, iar restul de
hârtie “ maculatură (cele 15 coli tipărite) în caz că Universitatea n-are nevoie de
ea, tipografia o va trimite D.C.A-ului” 43
în anul 1956, directorul Teodor Onișor, profitând de aniversarea împlini
rii a 10 ani de la proclamarea Republicii Populare Române și a 35 ani de la
înființarea Muzeului se adresează Ministerului de resort pentru aprobarea Ghidu
lui muzeului și unui volum Din colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvanie de
formatul publicației Academiei Studii și cercetări. Ministerul, prin Direcția
Generală a Editurilor și Difuzării Tipăriturilor, aprobă o singură publicație a
muzeului sub numele de Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
Apariția primului număr al Anuarului Muzeului Etnografic al
Transilvaniei a reprezentat un moment 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).
Din 1957 până în 1978 au apărut 10 numere ale Anuarului Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, după care a urmat o perioadă de întrerupere până în
1997 când a apărut seria nouă. în cele XX de numere ale Anuarului au fost
publicate peste 450 studii și materiale etnografice și folclorice privind:
Bibliografia etnografiei, folclorului și muzeografiei etnografice, Studii
interdisciplinare, Așezări, arhitectură, mobilier popular, Meșteșuguri, industrie
țărănească, Târguri, Port, Țesături, Ceramică, Artă populară, Etnobotanică,
Obiceiuri, credințe, superstiții, Etnografia și arta populară a naționalităților
conlocuitoare, Valorificare etnografiei și artei populare etc. 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 un director la conducerea
muzeului, cu consecințe negative și asupra Anuarului.
Cu ocazia sărbătoririi împlinirii a 75 de ani de la înființarea Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, în anul 1997, Simona Munteanu, directorul adjunct,
a avut inițiativa reluării Anuarului într-o formulă nouă.
43
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Cf. Adresei 187 din 6 iulie 1950. In Arhiva muzeului n-a intrat nici un exemplar din cele 15
coli tipărite, un exemplar păstrându-se datorită fostului director al muzeului V. Butură.
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Din 1997 și până în anul 2011 au apărut 15 numere, în care au văzut
lumina tiparului studii privitoare la: 1. Bibliografii (4 studii); 2. Etnografie;
Etnologie (32 studii); 3. Etno-arheologie (22 studii); 4. Etnobotanică (6 studii); 5.
Etnosociologie, Etnolingvistică (9 studii); 6. Muzeologie (44 studii materiale); 7.
Colecții (17 studii materiale); 8. Expoziții (9 studii materiale); 9. Aniversări (4
studii materiale); 10. Cercetători, culegători, prelucrători (61 studii), 11. Așezări,
arhitectură populară (51 studii); 12. Ocupații (44 studii); 13. Textile, Port (22
studii); 14. Ceramică (8 studii); 15. Meșteșuguri (12 studii); 16. Artă populară
(16 studii); 17. Obiceiuri, credințe, mentalități, simboluri, mituri (152 studii); 18.
Conservare, restaurare (38 studii); 19. Recenzii (9 materiale).
Istoricul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (Fig. 10) a fost prezentat
de: Vaier Butură, Muzeul Etnografic al Transilvaniei (1966); Vaier Butură,
Muzeul etnografic al Transilvaniei. Secția în aer liber (1969); Ioan Toșa,
Simona Munteanu, Muzeul Etnografic al Transilvanei 1922-2002. Opt decenii
de activitate în serviciul etnografiei românești (2001); Ioan Toșa, Simona
Munteanu, Parcul Etnografic Național „R. Vuia” 1929-2009 (2009).

8. Stimularea cercetării și valorificării culturii populare
a. Societatea Etnografică Română
în ședința din 16 iunie 1922, Comisia Fundației hotărăște înființarea
unei societăți cu scopul de a promovarea „studiul vieții sufletești și a civilizației
poporului român" Societatea s-a înființat la data de 31 octombrie 1923 ședința
de constituire ținându-se în sala festivă a Muzeului Etnografic care „a fost plină
de lume: profesori de universitate, generali, ofițeri, preoți, funcționari, doamne,
domnișoare, veniți și din provincie..."44.
în cadrul ședinței de după conferința Așezările și tipurile de case din
Banat, ținută de Genovieve-Vergez-Tricom și prezentarea importanței studiilor
etnografice și a înființării unei societăți etnografice, care să completeze activi
tatea Muzeului Etnografic de către Prof. S. Pușcariu, au fost prezentate și
aprobate, cu unanimitate, Statutele Societății și s-a trecut la alegerea Biroului
societății și a Comitetul de Administrație.
Ca președinte al Biroului a fost ales prof. George Vâlsan, vicepre
ședinți Prof. Sextil Pușcariu și prof. Vasile Bogrea; secretar și arhivar Prof.
Romul Vuia și casier Prof. George Oprescu. în cadrul Comitetului de
administrație al Societății au fost alese 25 de personalități din toată țara45.
44 Comoara Satelor (Blaj, 1923, An. I, Nr. 9, p. 130
45 Cu ocazia adunării generale de constituire din 31 octombrie 1923 au fost declarați membri de
onoare ai Societății profesorii: Emanuel de Martonne, Nicolae Iorga, Simion Mehedinți, Ovid
Densușianu, Al. Lapedatu și generalul N. Petala. în ședință din 5 Decembrie 1923, se citește
telegrama prin care Prințul Moștenitor anunță că primește președinția de onoare a Societății,
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Societatea Etnografică Română și-a desfășurat activitatea în cadrul
Ședințelor lunare, în care s-au făcut comunicări, discuțiuni, demonstrații și dări
de seamă asupra lucrărilor aparținătoare cercului de interese ale Societății, prin:
Conferințe publice; Publicarea de lucrări ocazionale sau periodice și de material
etnografic, folcloristic sau din domenii înrudite cu etnografia și încurajarea prin
premii sau ajutorarea materială a cercetătorilor și strângătorilor de material
(Onișor, 1944: 81).
In cei trei ani de funcționare a Societății Etnografice Române (1923—
1926), s-au ținut în total 17 ședințe lunare ordinare, în cadrul cărora au fost
prezentate 37 comunicări științifice și conferințe publice, cu subiecte foarte
variate, de către 15 membri ai Societății: - geografi și etnografi46; istorici4';
filologi48; medici49.
Mijloacele principale pe care și le-a propus au fost: ședințe lunare,
conferințe publice, publicări de lucrări originale și periodice și încurajarea și
ajutorarea materială a cercetărilor. Din toate acestea nu s-au putut realiza, din
lipsă de mijloace bănești, decât ținerea de ședințe lunare și conferințe publice;
deși s-a încercat publicarea unui Buletin, acesta n-a putut apare.
b. Cercul de Studii Etnografice
O parte din membrii Societății Etnografice Române împrăștiindu-se nau mai avut nici un mijloc de comunicare între ei din care cauză Ia 10 Ianuarie
precum și scrisorile prof. G. Vâlsan, Simicn Mehedinți, Nicolae Iorga și Grigore Antipa. Onișor,
1944:81.
46 1. George Vâlsan, 5 comunicări; a) Menirea Etnografici în România de azi; b) Știri vechi

despre Românii din Serbia; c) Elementele geografice în basmele noastre; d) Cantemir ca
etnograf și e) Cuvânt despre Vasile Bogrea); 2. Romul Vuia, 5 comunicări: a) Contribuții noi la
originea jocului de călușeri; b) Așezările și tipurile de case în Țara Hațegului și Regiunea
Pădurenilor; c) Muzee etnografice în centrul și Nordul Europei; d) Prezentarea broderiilor din
colecția G. Munteanu Murgoci și e) Vifleimul cu păpuși în Ardeal); 3. Sabin Opreanu, 3
comunicări; a) Despre răvașele și scrierea veche a Săcuiior; b Originea Săcuilor; și c) Săcuizarea
Românilor prin religie); 4. Genevieve Vergez-Tricom: Așezări și tipuri de case în Banat; 5. Ion
Muștea: Șcheii din Cergău și folclorul lor; 6. Ing. Th. Filipescu: Harta etnografică a Românilor
din Serbia; 7. Andrei Orosz: Pescuitul cu ostii în Transilvania.
47
Silvia Dragomir: „Ler" în poemele pastorale ale poeților raguzani din veacul al XVI și XVIIIlea\ Marton Roșka 2 comunicări: a) Focul ca bază a culturii omenești și b) Pâstoritul pe
Budescul Mare, Maramureș.
Vasile Bogrea 5 comunicări: a) „Pietre scrise" și alte comunicări; b) Musca columbacă în
tradiția populară; c) G. Munteanu- Murgoci, necrolog; d) Note de etnografie și folclor; și e)
Motive antice în folclorul românesc); George Giuglea, cu: Cercetări etnografice-filologice:
raschitor și clopotul de aciuoaie:\2. C- tin Lacea cu Explicarea unui obicei de Paști: gustarea
de pește înainte de mâncare.
Dr. Valeriu Bologa, 4 comunicări: a) Adolf Bastian — comemorare; b) Prezentarea unor
’nstrumente și aparate de chirurgie I populară ; c) Din obstetrica populară română (cu D-șoara F.
Anastasii:) și d) Străvechi observații medicale populare verificate de medicina modernă); Dr.
Ch. Popovici. 2 comunicări: a) Legătura și Dr. Jales Guiart, cu 3 comunicări. Onișor, 1944: 81
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1939. Romul Vuia „pentru a aduce la munca comună pe toți acei ce se
interesează de viața și civilizația poporului român și de cercetările etnografice
în țara noastră" a convocat pentru ziua de 16 Februarie 1939, o ședință de
înființare a „Cercului de Studii Etnografice", care va fi în legătură cu Muzeul
Etnografic al Transilvaniei și cu Seminarul de Etnografie și Folclor al
Universității din Cluj.
In cei doi ani de activitate la Cluj, până la refugiul din toamna anului
1940, Cercul a ținut în total 10 ședințe, în care s-au făcut 17 comunicări
științifice. La Sibiu Cercul, reorganizându-se, și-a reînceput imediat activitatea,
ținând 10 ședințe cu 11 comunicări50. Pentru coagularea activității de cercetare
a culturii populare, R. Vuia a insistat pentru înființarea de Cecuri de studii
etnografice și în alte centre culturale ale țării. Astfel, la București, din inițiativa
Prof. Univ. Dr. Nic. Al. Rădulescu, a luat ființă un Cerc de Studii Etnografice,
similar cu cel din Cluj-Sibiu, care a desfășurat o frumoasă activitate, iar în 6
Aprilie 1943, din inițiativa D-lui Consilier Ministerial Dr. Aurel Cosma și la
îndemnul Prof. Romul Vuia, a luat ființă un „Cerc de studii etnografice și
folclorice ale Banatului" Timișoara, având ca Președinte pe academicianul Prof.
Univ. Emil Racoviță, iar vicepreședinți pe Ing. Virgil Birou, Președintele
Asociației scriitorilor români bănățeni, pentru partea literară, Prof. Dr. N. Ursu,
compozitor laureat al Academiei Române, pentru partea muzicală Prof. Aurel
Gupe, pictor, directorul Muzeului Bănățean (Onișor, 1944: 88-89). R. Vuia
dorea ca un astfel de Cerc să se înființeze și la Iași pentru ca, pe baza acestor
cercuri regionale, să se înființeze o nouă Societate Etnografică Română.

9. Catedra și Seminarul de etnografie și folclor
Comisia însărcinată cu organizarea Universității din Cluj a înscris
printre noile Catedre universitare ce urmau a se înființa și pe cea de etnografie,
50 R. Vuia, Dare de seamă asupra Congresului Internațional de Antropologie și Etnografie de
la Copenhaga 1938; R. Vuia Dare de seamă asupra Congresului Internațional si Festivalului de
dansuri populare, Stockholm 1939; R. Vuia Introducerea Etnografiei în învățământul de toate
gradele; R. Vuia Activitatea etnografică și folclorică a lui N. Iorga; T.Morariu, Păstoritul în
Alpi comparat cu cel de la noi; T. Morariu, Aurăritul pe valea Someșului Mare; Laurean
Someșan Probleme în legătură cu evoluția vieții agricole și pastorale la populația românească
Carpatică; Ion Chelcea Rudarii din Muscel; Lucia Apolzan Cercetări etnografice în Munții
Apuseni. Așezările omenești Teodor Onișor Portul românesc în regiunile săcuizate Teodor
Onișor, Bărcuitul sau culegerea mierii stupilor sălbatici în Regiunea Năsăudului; Teodor
Onișor, Contribuții la istoricul Societății Române de etnografie; Ion Maloș, Câteva însemnări
despre așezările rurale din Regiunea Reghinului, jud. Mureș Ion Maloș, Păstoritul în comuna
Lueriu, jud Mureș, Gheorghe Pavelescu, Prezentarea unui chestionar de credințe și obiceiuri
magice, Gheorghe Pavelescu, Câteva observațiuni asupra artei religioase populare din Munțu
Apuseni; Iosif Naghiu, Asupra unor variante ale Irozilor; Serban Lungu Educația națiunii ca
știință etnică a educației; A Dima, Definiții și teorii explicative ale artei populare A Dima, Cu
privire la cara terülfolcloric al lui Dănilă Prepeleac.
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care urma să se înființeze în cadrul Facultății de științe, etnografia urmând să fie
predată la anii II și III de studiu (Neagoie, 1980: 64). Din motive obiective,
lipsa unei baze materiale și a unui spațiu adecvat desfășurării în bune condiții a
cursurilor și a lucrărilor de seminar, etc. și nu în ultimul rând absența titularului,
Catedra începându-și activitatea abia în anul universitar 1926-27, an în care la
Cluj erau create condițiile necesare 51.
în perioada 1922-1926, prin acțiunile desfășurate de Muzeul Etnografic
al Ardealului și de Societatea Etnografică Română s-a creat atât baza materială
cât și atmosfera științifică favorabilă începerii activității în cadrul Catedrei și a
Seminarului de etnografie.
Baza materială necesară desfășurării activității Catedrei și a Semina
rului de etnografie a fost creată de Muzeul Etnografic al Ardealului care deținea
un fond documentar material și imaterial format din 7.617 obiecte etnografice,
o bibliotecă, o fototecă și o diapozitivotecă de specialitate, care puteau fi
utilizate ca material didactic și avea legături cu muzee similare și Instituții de
specialitate din Europa cu care făcea schimb de material documentar
(publicații, material foto); o clădire proprie în cadrul căreia se putea desfășura
activitatea Seminarului52.
Pe de altă parte, Societatea Etnografică Română53 prin cele 37 confe
rințe susținute de către personalitățile culturale marcante ale vremii54, a reușit să
51 în această perioadă, în cadrul Facultății de științe, din însărcinarea profesorului G. Vîlsan, R.
Vuia “a ținut cursuri pentru studenții de la Geografie în cadrele Facultății de științe” - Adresa Nr.
13 din 15 decembrie 1927, trimisă de R. Vuia decanului Facultății de litere. Arhiva MET.
Pentru activitatea Catedrei și a seminarului de etnografie și folclor vezi și Toșa - Munteanu,
2006:179-206.
53 A
In ședința din 16 iunie 1922 a Comisiei Fundației Culturale „Principele Carol”, profesorul E.
Panaitescu propune înființarea unei Societății cu scopul de a sprijini muzeul prin adunarea de
fonduri materiale. Societatea va lua ființă la 31 octombrie 1923 sub numele de Societatea
Etnografică Română, având ca președinte pe G. Vîlsan, vicepreședinți pe S. Pușcariu și V.
Bogrea, iar secretar și arhivar pe R.Vuia.
In cei trei ani de funcționare a Societății Etnografice Române (1923—1926), s-au ținut în total
17 ședințe lunare ordinare, în cadrul cărora au fost prezentate 37 comunicări științifice și
conferințe publice, cu subiecte foarte variate, de către 15 membri ai Societății: - geografi și
etnografi: :1. George Vâlsan, 5 comunicări; a) Menirea Etnografiei în România de azi; b) Știri
vechi despre Românii din Serbia; c) Elementele geografice în basmele noastre; d) D. Cantemir
ca etnograf și e) Cuvânt despre Vasile Bogrea).; 2. Romul Vuia, 5 comunicări: (a) Contribuții
noi la originea jocului de călușeii; b) Așezările și tipurile de case în Țara Hațegului și Regiunea
Pădurenilor; c) Muzee etnografice în centrul și Nordul Europei; d) Prezentarea broderiilor din
colecția G. Munteanu Murgoci și e) Vifleimul cu păpuși în Ardeal); 3. Sabin Opreanu, 3
comunicări; [a) Despre răvașele și scrierea veche a Săcuilor; b Originea Săcuilor; și c) Săcuizarea Românilor prin religie);4. Genevieve Vergez-Tricom: Așezări și tipuri de case în Banat; 5.
Ion Mușlea: Șcheii din Cergău și folclorul lor; 6. Ing. Th. Filipescu: Harta etnografică a
Românilor din Serbia; 7. Andrei Orosz: Pescuitul cu ostii în Transilvania; istorici: 8. Silvia
Dragomir: „Ler" în poemele pastorale ale poeților raguzani din veacul al XVI și XVIII-lea ;9.
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atragă atenția intelectualității clujene, și nu numai, asupra importanței cunoaște
rii și valorificării culturii populare materiale și imateriale.
In anul 1923 R. Vuia a încercat să precizeze domeniului etnografiei și
să definească obiectul etnografic, cu ocazia întocmirii Listei obiectelor care
trebuiesc colectate pentru Muzeul Etnografic. Lista, în toamna anului 1923, a
fost tipărită de Fundația Culturală „Principele Carol” în revista Lamura35 și în
broșură separată pentru a putea fi trimisă “ cărturarilor, învățătorilor și preoților
din Ardeal și Banat”.
Conform Listei, obiectele etnografice au fost împărțite în trei grupuri
mari: cele legate de ocupațiile locuitorilor, cele din domeniul culturii materiale
și cele din domeniul culturii spirituale55
56.

Marton Roșka 2 comunicări: {a) Focul ca bază a culturii omenești; și b) Pâstoritul pe Budescul
Mare, Maramureș), de filologi: 10. Vasile Bogrea 5 comunicări: (a) „Pietre scrise" și alte
comunicări; bj Musca columbacă în tradiția populară; c) G. Munteanu- Murgoci, necrolog; d)
Note de etnografie și folclor; și e) Motive antice în folclorul românesc); 11. George Giuglea, cu:
Cercetări etnografice-filologice: râschitor și clopotul de aciuoaie ;12. C- tin Lacea cu
Explicarea unui obiceiu de Paști: gustarea de pește înainte de mâncare.; de medici: 13. Dr.
Valeriu Bologa, 4 comunicări: (a) Adolf Bastian — comemorare; b) Prezentarea unor
instrumente și aparate de chirurgie I populară ; c) Din obstetrica populară română (cu D-șoara
Fi. Anastasiu); își d) Străvechi observații medicale populare verificate de medicina modernă)
14. Dr. Gh. Popovici, 2 comunicări: (a) Legătura între portul le vară din Nord-Vestul
Ardealului, climat și rasă; b) Cercetări de rasă la Români cu metoda biologică a izoaglutinării);
și 15. Dr. Jales Guiart, cu 3 comunicări (a) Les saintes gueriseurs B Bretagne; b) O nouă rasă
europeană: Rasa Galată; și c) Stațiunea politică dela Glozel).
55 Lamura nr. 1-2, oct.-nov. 1923, pp 49-55.
56 Grup. I. Ocupațiunea locuitorilor, în această categorie intrau obiectele făcute de popor
pentru folosința proprie în: Agricultura, Pâstoritul, Obiecte de-ale păcurarilor, Unelte de la
măsuratul laptelui: Obiecte în legătură cu creșterea animalelor. Semne de proprietate și unelte
de care se folosesc la aplicarea lor, șaua și scara etc. Fotografii de stâne și scene din viața
pastorală etc.). Pescăritul Vânatul: Obiecte care servesc la prinde rea vânatului: curse. Desenuri
și semne făcute de vânători pe scoarța copacilor și pe stânci, Stupăritul Grup. II. Din domeniul
culturii materiale 1. Așezări, vederi de comune, străzi și scene din viața de la țară. 2. Case
planuri și vederi de curți și case tipice. Interiorul casei: fotografii, desenuri. Aparatul de fiert și
încălzit. Ușa și cheia, Unelte vechi pentru iluminat, ca : ștearțuri, opaițe, sfeșnice etc.3.
Mobilierul și obiectele din case 4; Bucătăria și obiectele din bucătărie: 5. Industria casnica
textilă A. Obiectele și unelte întrebuințate la lucrarea cânepii, inului, și a lânii:B; Produsele
industriei casnice chiar și atunci când n-au valoare artistică. 6. Portul, :costume complete, tipice
fiecărei regiuni și naționalități, piese rare și vechi de îmbrăcăminte, cai azi nu se mai poartă și
sunt păstrate prin lăzi. Găteala capului conciuri, cepse, broboade. Podoabe și giuvaierun
țărănești. încălțămintea : forme vechi și tipice de opinci. Fotografii în legătură cu portul de
sărbătoare și de lucru); Grup. IU. Din domeniul culturii spirituale: I. Arta populară : Orice
obiect făcut de mâna țăranului, având o formă aleasă și ornament cu gust.ja. Obiecte, de obicei
crestate sau legate, din lemn, metal,os ,sau piatră precum: piese de mobilier.;b. Ceramica
popular să se adune nu numai piesele vechi artistice ci și formele tipice de azi. c; Oua
încondeiate de Paști; d. Cusături și țesături, îndeosebi scoarțe vechi artistice și colorate de
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Inaugurarea activității primei și singurei catedre de etnografie din
istoria învățământului românesc, a fost făcută la 9 noiembrie 1926 de R. Vuia,
prin prezentarea cursului Etnografie, etnologie și folclor Definiția și domeniul
(Vuia, 1930).
Cursul inaugural are o deosebită importantă pentru istoria etnografiei
românești deoarece, în cadrul lui, R Vuia încearcă, pentru prima dată, să jalo
neze domeniul și metodele de cercetare a etnografiei ca știință independentă.
Potrivit informațiilor păstrate în Arhiva Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în cadrul Catedrei au fost predate următoarele cursuri: 1926-1927
a. Etnologie (2 ore pe săptămână). Introducere în Etnologie: definiția, dome
niul, istoricul și metoda b. Capitole alese din etnografia poporului român (1 oră
pe săptămână) Păstoritul, așezări și tipuri de case. 1927-1928 a. Popoarele
Europei, b. Introducere în folclor, definiția, domeniul și metoda 1928-1929 a.
începuturile vieții sociale, economice și religioase b. Portul popular, așezări și
tipuri de case 1929-1930 a. Introducere în etnografie și folclor. Definiția,
domeniul , istoricul, metode b. Casa, arta populară, obiceiuri 1930-1931 a.
Etnografia popoarelor din sud estul Europei b. Păstoritul Ia românilor 19321933 a. Popoarele Asiei b. Torsul și țesutul. Portul popular la români 1933-34
a. Introducere în etnologie: definiția, domeniul, istoricul, probleme și teorii,
mediul geografic mediul cultural, metoda b. Așezările rurale în România 19341935 a. Rase și popoare, clasificarea lor. b. Așezări și tipuri de case la români
1935-1936 a. începuturile vieții sociale, economice și religioase b. Păstoritul la
români 1936-1937 a. Rasele și popoarele Europei b. Arta populară la români
1937-1938 a. Introducere în etnologie: definiția ,domeniul, istoricul și metoda
b. Portul popular românești 1938-39, a. Rasele și popoarele Australiei, Africii și
Americii: b Așezări și tipuri de case la România, c. îndrumări privitoare la
întocmirea monografiilor sătești și regionale. îndrumări privitoare la culegerea
materialului etnografic 1939-40 începuturile vieții sociale, economice și
religioase (2 ore). Capitole alese din etnografia poporului român (1 oră)
Păstoritul la români 1940-1941 a. Popoarele Europei b. Originea obiceiurilor
noastre populare c. îndrumări cu privire la culegerea de texte de folclor, 19411942 a. Popoarele Europei și Asiei b Originea obiceiurilor noastre populare c.
îndrumări cu privire la studiul obiceiurilor noastre populare, 1942-1943, Rasele
și popoarele Asiei b. Păstoritul și agricultura la români.
Popor. Să se strângă modelele vechi chiar și fragmente numai, uzate și murdare;2. Instrumente
de muzică populară: fluiere cavale, comuri, tulnice, cimpoaie, cobze, etc.. 3 Obiecte în legătură
cu diferite obiceiuri populare ca: steaua de Crăciun, cerbul, villáimul, jocul cu păpuși, caloianul,
steagul sau pomul de la ospețe, etc);4. Obiecte în legătură cu cultul religioasa.pristoimce., cruci,
Pomelnice, icoane, colaci tăcuți la anumite sărbători, etc. .5.; Obiecte de joc ale copiilor. 6.
Obiecte în legătură cu credințele și superstițiile poporului ca: amulete, păpuși de vrăjit, secera
sau lingura ielelor etc.); 7. Medicina populară, O colecție de plante și medicamente întrebuințate
de popor la vindecarea bolilor Lamura nr. 1 -2, oct .nov. 1923, pp 49-55.
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Paralel cu activitatea Catedrei, al cărei cursuri se țineau în Clădirea
centrală a Universității, se desfășura activitatea Seminarului în localul din
biblioteca Muzeului Etnografic al Ardealului57 (Fig. 11).
Seminarul avea menirea de a da posibilitatea studenților să-și însușeas
că metodele de cercetare cu care să poată să întreprindă pe teren acțiunea de
salvare a mărturiilor civilizației populare și să-i inițieze în activitatea de valori
ficare științifică a materialului adunat. Pentru realizarea acestui scop în cadrul
Seminarului, R. Vuia, la începutul fiecărui an universitar, a căutat să-i familia
rizeze pe studenți cu metodele de cercetare de teren și tehnicile redactării
lucrărilor științifice, prin prezentarea unor teme de către specialiști care erau
urmate de discuții: „în ce privește modul cum înțelegem să conducem discuțiile
cu studenții, ținem să precizăm că aceste discuții au ca scop de o parte de a
constata dacă studentul care a prezentat lucrarea a adâncit problema ce i s-a dat,
iar pe de altă parte, din discuțiile celorlalți să vedem dacă au cunoștințe
suficiente de specialitate și cum văd ei problema pusă”.
în cadrul Seminarului s-au dezbătut următoarele teme: îndrumări la
culegeri de materiale etnografice și folclorice. 1926-1927; îndrumări la culege
rea de materiale folclorice 1927-1928; îndrumări privitoare la alcătuirea de
monografii sătești și monografii regionale 1928-1929; îndrumări la culegerea
de materiale etnografice și folclorice 1929-1930; îndrumări privitoare la
culegerea și transcrierea textelor de folclor. 1930-1931; îndrumări privitoare la
culegerea și transcrierea textelor de folclor 1933-1934; îndrumări cu privire la
alcătuirea unei monografii etnografice 1939-1940 Studenții erau îndrumați ca în
cadrul cercetărilor de teren să-și aleagă cu grijă informatorii, care trebuiau să fie
“ locuitori mai în vârstă, cu puțină știință de carte și mai puțin umblați pentru ca
să nu fi fost influențați din alte părți”
Studenții au prezentat în cadrul Seminarului lucrări de seminar privind:
Culegeri de materiale din: Mada jud. Hunedoara, Boteni, jud. Muscel; Tămășești,
Treznea jud.Sălaj; Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din: Săvăstreni, jud.
Făgăraș, Mijlocenii Bârgăului, jud. Năsăud; Lisa, jud. Făgăraș; Năsăud, Ragla,
jud. Năsăud; Bolintineni; Știrbei, jud. Romanați; Bistrița, jud. Vâlcea; Tohanul
Nou jud. Brașov; Obiceiuri de peste an din : Comlăuș, Arad, Slatina Timișului,
Caraș; Merciasia, Tîmava Mare; Negoiești, Bacău; Ruși, Mureș; Gura Râului,
Sibiu; Veza,Tîmava Mică; Bulzești, Dolj; Popești, Cluj; Șesul de Răsărit, Trei
Scaune; Obiceiuri legate de viața omului din : Rimetea, Alba, Jebuc, Cluj;
Nepos, Năsăud; Șendreni, Bacău, Bozovici, Caraș, Beclean, Năsăud; Războieni,
Turda; Ciugudul de Jos Alba; Portul popular din: Rimetea, Alba;Jebuc, Cluj;
Nunta din Ludișor, Făgăraș; Sătmar; Casa din: Poplaca, Sibiu; Alunis, Cluj;
Slatina Timișului; Caraș; întorsura Buzăului, Ciuboteni,Ciuc; Periam Timios;
57 Biblioteca, în anul 1928, deținea un fond de carte de specialitate cuprinzând 86 titluri și 0
bibliografie etnografică pe fișe analitice după autori și materii - Cf. Adresa din 28 noiembrie
1928 trimisă decanului Facultății de litere, Onisifor Ghibu.
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Cioboteni, Ciuc Poiana lui Iuraș cu, Roman; Șușba, Arad; Monografii sătești:
Enchioi, Izmail; Dridif, Făgăraș; Sic, Someș; Optași, Olt; Sânmartinul de
Câmpie, Mureș; Sate săsești din jurul Mediașului, Tara Bârsei; Medicină
populară din: Oprea Cîrțișoara, Făgăraș; Voitești, Gorj; Steza Cârțișoara,
Făgăraș; Săucești, Bacău; Păstoritul din: Verendin Severin; Brețcu, Covasna,
Petroșani, Hunedoara; Chisindia Arad; Munții Rodnei, Dumbrăvița; Olăritul din:
Turda; Băhănești, Bacău, Vâlcea.

10. Gruparea studențească Ardeleana
La 13 noiembrie 1941, prof. dr. Iuliu Hațieganu, Rectorul Universității
Ferdinand I din Cluj-Sibiu convoacă „pe toți studenții și studentele
Universității, în ziua de marți 18 noiembrie, orele 19, în sala mare a Facultății
de drept cu scopul de a forma o Societate pentru păstrarea portului, cântecelor
și dansurilor naționale”58. Rectorul Universității își exprima dorința ca fiecare
regiune să fie reprezentată în această Societate cu specificul ei, în care scop
invită pe studenții din toate părțile țării să participe la ședința de constituire. Cu
buna organizare a adunării a fost însărcinat titularul Catedrei de etnografie și
folclor, prof. R. Vuia (Fig. 12).
Ședința de constituire a grupării Ardeleana a avut loc în 18 noiembrie,
cu care ocazie a fost ales ca președinte al ei prof. R. Vuia, iar secretar studenta
Victoria Berchea.
Prima ședință de lucru șezătoare a Grupării a avut loc în 22 noiembrie
1941, în sala festivă a căminului studențesc ASTRA din strada Șaguna nr 8.
Pentru buna desfășurare a activității grupării în 4 decembrie 1941
R.Vuia cere Rectoratului fonduri pentru achiziționarea de costume pentru trupa
de călușari și grupul care prezenta obiceiurile de Crăciun, costume care vor
rămâne în proprietatea Societății”59
Prima ieșire a Societății Ardeleana a avut loc în Cantina universitară în
fața profesorilor și a personalului științific al Universității, în data de 13
decembrie 1941 cu prezentarea obiceiuri de Crăciun și dansuri naționale. în
ziua de 17 decembrie 1941, în sala Teatrului municipal Ardeleana, se prezintă
piesa populară Nașterea Domnului, piesă populară originala din Maramureș și
obiceiuri de Crăciun și colinde din Ardeal (Fig. 13).
în ziua de 19 ianuarie, Societatea își alege șefii celor patru secții: S.
Novac și I. Tuturuga - dansuri naționale; Gh. Stănescu - cântece populare,
Manole Precup - Teatru, Tănăsescu Cantemir - cor.
La 22 martie, cu prilejul prezenței Măriei Mareșal Antonescu la Sibiu,
Gruparea Ardeleana a prezentat pe scena Teatrului Municipal un program de
dansuri populare, Călușarii și Țărăncuța bucurându-se de succes deosebit.
Convocatorul 3469 din 13 noiembrie 1941.
9 Adresa 5/ 4 decd. 1941.
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în data de 25 martie 1942,cu ocazia decernării titlului de doctor honoris
cauza prof. univ. Riccardo del Giudice, subsecretar de stat la Ministerul
Educației Naționale de Universitatea Regele Ferdinand I, Gruparea Ardeleana a
prezentat, în sala Unicum, un festival studențesc60.
La începutul lunii mai, Gruparea a fost invitată la serbările interuniversitare de la București. La 8 iunie 1942, Rectoratul Universității anunță 3
premii de câte 3000 lei pentru premierea a 3 lucrări făcute în vacanța cea mare
pentru următoarele trei subiecte: 1. Pentru cea mai bună culegere de obiceiuri/
obiceiuri de peste an, obiceiuri de la naștere nuntă și înmormântare dintr-un sat;
2. Pentru cea mai bună culegere de literatură populară (cântece, basme,
ghicitori, proverbe etc.) dintr-un sat; 3. pentru cea mai bună descriere a portului
popular și a industriei casnice dintr-un sat cu fotografii și schițe. Informații
pentru felul cum trebuie alcătuite lucrările se vor primi de la Prof. R. Vuia și
personalul științific al Muzeului Etnografic”61.
în anul universitar 1942-43, Gruparea Ardeleana prezintă, în 17
decembrie 1942, în cadrul festivalului de datini și obiceiuri de Crăciun, piesele
populare Nașterea Domnului și Crăciunul în Ardealul de Nord, cântece de stea
și colinde din Ardeal.
Cea mai mare realizare a Grupării Ardeleana a fost turneu întreprins în
perioada 10-18 martie 1943 în localitățile: Turda (10 martie); Hunedoara (11
martie); Deva (12 martie); Arad (13 martie); Comloșul Mare (14 martie);
Timișoara (15 martie); Lugoj (16 martie ); Caransebeș (17 martie); Hațeg (18
martie), programul cuprinzând specificul etnografic în port, dans, cântece și
piesa istorică Serenada din trecut de Mircea Dumitrescu.
în cadrul acestui turneu, membrii Grupării Ardeleana au fost primiți cu
un entuziasm deosebit încă de la gară de cele mai înalte oficialități locale.
în urma turneului, Rectoratul Universității aprobă organizarea unui
concurs cu premii pentru: a. cel mai autentic cântec popular, b. pentru cel mai
original dans popular, individual, c. pentru cel mai original dans popular
perechi, d. pentru cel mai frumos costum femeiesc, e. pentru cel mai frumos
costum bărbătesc.

11. Parcul Etnografic Național

Ca urmare a primirii, la 8 iunie 1923, a imobilului din P-ța M. Viteazul
nr. 20, ca sediu pentru muzeu, R. Vuia s-a gândit ca în grădina muzeului (care
avea o suprafață de un jugăr și 122 stânjeni patrați)62 să transfere o biserică de
60 La 27 martie 1942, R. Vuia mulțumea public „tuturor membrilor grupării noastre care, pnrl
munca lor, au contribuit la reușita acestor serbări.
61 2160 din 8 iunie 1942.
62 „Consiliul orașului Cluj, întrunit în ședință în data de 8 iunie 1923, a hotărât să doneze cu
drept de proprietate veșnică și irevocabilă Fundației Culturale „Principele Carol” obiectul aflător
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lemn, o casă țărănească și o stână, în care obiectele să fie prezentate în contextul
lor natural pentru a întregii tematica Expoziției permanente. La chestionând Lista
obiectelor care trebuiesc colectate pentru Muzeul Etnografic13 a trimis răspuns
și preotul Vasile Ghițiu din Fildul de Sus63
64, care semnalează existența unei
biserici de lemn, în localitate, datată 1727, precum și dorința credincioșilor de
a-și construi o biserică de zid și de a o dona muzeului pe cea veche.
în urma excursiei de documentare la marile muzee vest europene
făcută în anul 1924, R. Vuia, deosebit de impresionat de cele văzute la
Skansenul suedez aici, plănuiește să realizeze un astfel de Parc ca „o grădină a
neamului” și în orașul Cluj, pe Cetățuia orașului. Pentru obținerea terenului
necesar înființării Parcului, în 5 mai 1926, R. Vuia declară monument
etnografic o locuință săpată în stâncile dealului Cetățuia65.
în anul 1928, R. Vuia, fiind informat că în primăvara anului 1929
Comisia de Ocol Urban din Cluj urma să decidă, conform art. 81 din Legea
agrară, asupra fostei moșii a Statusului romano catolic de la Hoia66, înființează
în Piața Mihai Viteazul No 20 și înscris în Cartea Funduară a orașului Cluj No 4018 Nr. top.
2878/1 și 2879 cu terenul aparținător”. Hotărârea No. 8268 din 8 iunie 1923 a Consiliului
orașului Cluj, Arhiva M.E.T.
63 Lista obiectelor care trebuiesc colectate pentru Muzeul Etnografic a fost publicată în revista
Lamura nr. 1-2, oct.-nov. 1923 și reprezintă prima încercare românească de stabilire a
domeniului etnografiei ca știință independentă. Lista cuprindea obiectele privitoare la: ocupațiile
locuitorilor, agricultură, păstorit, pescuit, vânătoare, stupărit; cultura materială așezări, case
mobilier și obiecte din casă, bucătărie și obiecte din bucătărie; industria tehnică casnică, portul,
; găteala capului, încălțăminte; cultura spirituală, artă populară, ceramică, ouă încondeiate,
j cusături și țesături, instrumente muzicale,obiecte în legătură cu diferite obiceiuri populare,
obiecte în legătură cu cultul religios, obiecte de joc ale copiilor, obiecte în legătură cu credințele
și superstițiile poporului, medicină populară. Nota care însoțea această Listă cuprinde
principalele puncte ale unei Fișe științifice.
Preotul Vasile Ghițiu a adunat din localitate și o colecție de obiecte pe care a donat-o
j Muzeului Etnografic al Ardealului.
„Se certifică că locuința subterană a locuitorului Antal Berki din strada Scara este declarată
monument etnografic și pusă sub protecția Fundației Culturale „Principele Carol” și a Muzeului
Etnografic al Ardealului. Fără știrea și autorizarea numitei Direcțiuni nu se va putea face nici o
i schimbare sau modificare a locuințelor. Autoritățile publice sunt rugate să dea binevoitorul lor
concurs spre a putea păstra pentru posteritate acest lăcaș atât de interesant din punct de vedere
etnografic”. Doc 47 din 5 mai 1926, Arhiva MET. în anul următor, în contextul realizării
proiectului de amenajare a dealului Cetățuia, R. Vuia solicită Consiliului orașului Cluj decla
rarea și protejarea, ca monumente etnografice, a tuturor locuințelor săpate în stâncă, „mărturii a
; celui mai vechi adăpost omenesc” și se angajează „să supravegheze lucrările de restaurare a lor,
deoarece muzeul mai are sub supravegherea sa o locuință, asupra căreia Consiliu a hotărât, în
Ședința din 31 mai 1926, să fie păstrată ca monument etnografic, pentru a salva o prețioasă
mărturie din trecut și a face un început pentru crearea unui Parc etnografic pe Cetățuie” Doc.
149 din 9 septembrie 1927, Arhiva MET
Moșia a fost preluată de stat cu ocazia reformei agrare și a fost păstrată pentru a fi atribuită
unor instituții culturale. Până în anul 1929 întreaga moșie a fost folosită de Academia Agricolă,
care avea pe ea o stână.
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Comisia Parcului Etnografic6' cu scopul de a-1 sprijini în acțiunea de obținere a
terenului pe care să se înființeze Parcul.
Susținut de această Comisie, R. Vuia, la începutul lunii decembrie
1928, prezintă un memoriu membrilor guvernului67
68, sosiți la Cluj, în care se
arăta importanța înființării unui Parc Etnografic Național.
Ca urmarea a memoriilor, semnate și de membrii Comisiei Parcului
Etnografic, trimise la Comisiunea agrară a Ocolului urban Cluj, Ministerului
Ardealului, Ministerului Agriculturii și Domeniilor și Președintelui Consiliului
de Miniștri la 12 aprilie 1929, Ministerul Agriculturii și Domeniilor trimite
Adresa Nr. 18.334, prin care se comunică cedarea terenului de la Hoia pentru
înființarea Parcului Național cu Muzeul Etnografic69.
La 1 iunie 1929, Ministerul Cultelor și Artelor, prin Decizia nr. 19955,
comunica Directorului: „Ca urmare la raportul d-voastră No 140/929, avem
onoare a vă aduce la cunoștință că Ministerul vă autorizează să luați în pose
siune, cu formele cuvenite, terenul de peste 100 jugăre ce vi s-a pus la dispo
ziție de către Ministerul de Domenii în vederea amenajării unui parc etnografic
național pe lângă Muzeul ce conduceți”70, recunoscând oficial înființarea
Parcului Național ca unitate culturală. Această Decizie este actul de naștere al
primului muzeu etnografic în aer liber din România.
La 26 iunie 1929, în urma cercetărilor făcute pe Valea Arieșului de
către R. Vuia, L.T Netoliczka și I.Chelcea, muzeul cumpără, de la Oficiul
Parohial Lupșa o troiță71 iar la 29 septembrie 1929, casa lui Dávid George a
Pucii din Vidra care sunt transferate în Parc. în anul 1929 R. Vuia a elaborat
67 Formată din: E. Racoviță, președintele Academiei Române, președintele Comisiei Parcului, E.
Hațeganu, rectorul Universității din Cluj, E. Ghiulea, prof, univ.,secretar general la Ministerul
Muncii, O. Ghibu, decanul Facultății de litere, I. Popescu Voitești, decanul Facultății de Științe,
I.P.S Ivan, episcopul eparhiei Clujului, I. Popa, prefectul jud. Cluj și E. Daianu, vicepreședintele
Comisiei Monumentelor Istorice.
68 Memoriul a fost înaintat lui Iuliu Maniu, Președintele Consiliului de Miniștri, I. Mihalache,
Ministrul Domeniilor și Agriculturii și V. Nițescu, Ministrul Ardealului.
69 „Domnule Director, Referindu-ne la Adresa Dvs. nr. 68/1929 avem onoarea a vă aduce la
cunoștință că prin Deciziunea Ministerială din 12 aprilie a.c. s-a aprobat să se cedeze Muzeului
terenul cerut din cel aflat azi în folosința Academiei Agricole din Cluj care va fi întrebuințat
pentru înființarea Parcului Național cu Muzeul Etnografic. Delimitarea terenului se va face după
schița de plan alăturată și marcată cu A.B.C.D. și E. Aprobarea a fost comunicată pentru
executare Consilieratului Agricol al județului Cluj și vă rugăm a da dispozițiuni delegatului Dvs.
să ia înțelegere cu dânșii în vederea luării în primire a terenului aprobat.
Predarea se va face prin dresarea de Proces verbal, din care unul din exemplare se va încredința
și delegatului dvs.” „Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Casa Centrală a Cooperației și
împroprietăririi Sătenilor. Direcțiunea Funciară”. Adresa Nr. 18.334, Arhiva MET
70 Decizia nr. 19.955 a Ministerului Cultelor și Artelor, Direcțiunea Artelor, Teatrelor și
Literelor. Arhiva MET
71 Adresa 176 din 26 iunie 1929,Ahiva MET.
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Planul Parcului Național (Fig. 14 ). Conform Planului, Parcul urma să cuprindă :
Clădirea Muzeului Etnografic; Locuința directorului; Locuința grădinarului;
Restaurantul Gaudeamus; Arena pentru serbări populare; 16 gospodării țărăneș
ti reprezentative pentru zonele: Hațeg, Munții Apuseni (Vidra), Bihor, Banat,
Munții Apuseni (Arieșeni), Cluj, Bistrița (români și sași), Câmpia Ardealului,
Mărginimea Sibiului, Secuime, Maramureș, Alba, Țara Bârsei, Dâmbovița și
Roman; șapte biserici de lemn; o clopotniță; cinci cruci de răspântii și troițe; o
stână; o lăptărie; două mori. Ca urmare a succesului deosebit al Expoziției
permanente deschise în Clădirea din Piața Mihai Viteazul, la 17 iunie 1928,
Ministerul Artelor și Cultelor a preluat Muzeul Etnografic al Ardealului de la
Fundația Culturală iar la 19 martie 1932, N. Iorga, Ministrul Instrucțiunii, al
cultelor și artelor, supune Parlamentului proiectul de lege întocmit de R. Vuia.
„LEGE Privitoare la organizarea Muzeului Etnografic și Parcului Național
.Regele Carol al Il-lea” din Cluj.
Art. 1. - Muzeul Etnografic și Parcul Național, întemeiate de M.S Regele
Carol al II-lea, vor constitui împreună o instituție culturală înzestrată cu personalitate
juridică.
Din punct de vedere administrativ va depinde de Ministerul Instrucțiunii, al
Cultelor și Artelor.
Art.2. - Scopul Muzeului Etnografic și al Parcului Național este aducerea și
păstrarea materialului etnografic privitor la poporul român și la popoarele conlocui
toare, spre a da astfel o icoană vie a vieții și civilizației poporului român și a patriei
românești.
în Parcul Național se pot aduce și reclădi în original exemplare din bisericile

noastre sortite pieirii, din gospodăriile țărănești și din alte clădiri caracteristice.
Art. 3.- Muzeul poate fi totodată și un institut de cercetări științifice, având ca
scop principal studiul vieții și civilizației poporului român și a popoarelor conlocui
toare. Pentru atingerea acestui scop Muzeul va fi prevăzut cu un personal având
corespunzătoare pregătire științifică.
Art. 4.- Directorul e încadrat cu grad de consilier ministerial
Art..5.- Conducerea științifică și administrativă a Muzeului și Parcului Națio
nal este încredințată Directorului. Numirea lui se face prin înalt decret regal, de
ministrul instrucțiunii, al cultelor și artelor.
Personalul științific, administrativ și tehnic, este numit de către ministru la
propunerea directorului Muzeului.
Personalul de serviciu este numit de director.
Art. 6. - Toate bunurile și imobilele care se găsesc în proprietatea și posesia
Muzeului și a Parcului, și anume: a. terenul și imobilul de la Nr.19 de pe Piața Mihai
Viteazul din Cluj, donate de către Consiliul municipiului Cluj Fundației “ Principele
Carol” cu destinația de muzeu etnografic; b. terenul de 129 iugăre de pe coasta numită
>JIoia” din apropierea orașului Cluj, destinate prin Decizia Ministerului de Domenii cu
nr. 136.536 din 19 iunie 1931 pentru Parc Național, trec în virtutea acestei Legi în deplina
proprietate a Muzeului etnografic și a Parcului Național și se vor înscrie ca atare.
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Art.7. - Toate terenurile și imobilele Muzeului și Parcului sunt scutite de taxe
și impozite către stat, județ și comună.
Art.8. - Fondurile Instituției se pot alimenta din:
a) Subvenții anuale și extraordinare ale statului și a altor autorități publice;
b) Veniturile întreprinderilor muzeului;
c) Donații.
Art. 9. - Directorul Muzeului întocmește anual bugetul pe care-1 supune spre
aprobare ministrului instrucțiunii, al cultelor și artelor.
Art. 10. Direcțiunea Muzeului și Parcului va elabora un regulament care va fi
supus ministrului instrucțiunii, al cultelor și artelor spre aprobare, prin înalt Decret Regal.
Dispozițiuni tranzitorii
Art. 11.- Personalul existent la promulgarea prezentei legi, întrucât are drepturi
legal câștigate, va fi menținut.
Art. 12. Un asemenea muzeu pe aceleași baze se va întemeia și la București.
Această lege s-a votat de Senat în ședința de la 19 Martie 1932 și s-a adoptat
cu unanimitate de șaptezeci și șapte voturi” Monitorul Oficial din 5 aprilie 1932.

In urma Diktatului de la Viena din 30 august 1940, Muzeul s-a refugiat
împreună, cu Universitatea din Cluj, la Sibiu, salvând întreg patrimoniul
cultural mobil, împreună cu bunurile Catedrei de etnografie și folclor. Bunurile
imobile din Parc n-au putut fi transferate la Sibiu, rămânând pe teritoriul cedat:
casa din Vidra, troița din Lupșa, casa (Fig. 15) și șura cu grajd din Telciu, șura
de lemn din Stana72; acestea au fost distruse în totalitate, în perioada 19401945, cu excepția casei din Vidra, care a suferit mari stricăciuni.
In vederea reluării activității în Parcul Național, încă din ianuarie 1945,
R. Vuia solicită introducerea în proiectul bugetului pentru anul bugetar 19451946 a două posturi, un șef de secție care să supravegheze partea științifică și
un administrator agricol care să supravegheze partea administrativă.
După pensionarea lui R. Vuia, pentru a face față „presiunilor din ultimul
timp pentru exproprierea terenului din Hoia”, G. Pavelescu, noul director al
muzeului, în anul 1948, înaintează un memoriu Rectoratului Universității, în
care sunt prezentate toate deciziile și actele juridice, inclusiv Legea din 1932,
prin care terenul a fost cedat Muzeului pentru organizarea unui Parc Națio
nal”73, iar pentru a se continua activitatea în cadrul Parcului, in anii 1948-1950,
o parte din terenul arabil a fost dat pentru a fi cultivat de membri sindicatului
Universității.
După trecerea Muzeului la Așezămintele Culturale a urmat o perioadă
întunecată și pentru Parcul Național; până în anul 1956 se fac primele transferări
de construcții în cadrul Parcului (casa din Imper, șteampul și șura din Buciumi).
72„ în 1939 urmau să fie transferate, cu ajutorul Comisiunii Monumentelor Istorice, bisericile de
lemn din Negrilești, jud. Someș, Fildul de Sus și Pâglișa, jud. Cluj”. Adresa 6 din 4 aprilie 1939,
Arhiva MET.
73 Memoriu din 5 mai 1948 Arhiva MET.
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Tot în acest an, la solicitarea Institutului Central pentru Proiectarea și
Sistematizarea orașelor și Regiunilor, planul tematic elaborat de R. Vuia se
restructurează, Parcul Național devine Secția în aer liber a Muzeului Etnogra
fic7475
, organizată pe 4 sectoare tematice: I. Tipuri zonale de gospodării și
monumente ale arhitecturii populare; II. Instalații tehnice țărănești și ateliere
meșteșugărești; IU. Sector etnobotanic în cadrul căruia să fie prezentate și
construcții agricole din hotarul satelor; IV. Sector etnozoologic în cadrul
căruia să fie prezentate și construcții pastorale din hotarul satelor .
în anul 1964, ținându-se seama de planul de sistematizare a teritoriului,
elaborat de autoritățile locale, s-a stabilit ca accentul să se pună numai pe
primele două sectoare, care au fost îngrădite și au fost amenajate aleile de acces
în interior76, renunțându-se la sectorul etnobotanic și la sectorul etnozoologic,
deoarece s-a apreciat că „permanența animalelor, ca și aceea a oamenilor, ar
grăbi distrugerea exponatelor, uzate în majoritatea cazurilor datorită vechimii”77.
Pentru prezentarea unor construcții din hotarul satelor specifice creșterii anima
lelor s-a rezervat partea de vest a Secției.
în anul 1993, în semn de omagiu adus întemeietorului Muzeului
Etnografic și al Parcului Național s-a adoptat, cu ocazia celei de a Vl-a Confe
rințe a muzeelor în aer liber din Europa, denumirea de Parcul Etnografic
Național „Romulus Vuia”.
74 Planul Secției a fost elaborat de T. Onișor, V. Butură și K. Kós. Ca șef al Secției în aer liber a
MET a fost numit Vaier Butură.
75
“ Urmare la Adresa Dvs nr.l5.583 / 19 XII 1956 vă facem cunoscut următoarele: Terenul
proprietatea Muzeului Etnografic al Transilvaniei este destinat Secției în aer liber a acestui muzeu.
Până în prezent pe această suprafață se găsesc un număr de 5 exponate: două case, o
șură, un șteamp și un teasc. Numărul exponatelor va spori în următorii 10 ani în așa fel încât
sectoarele destinate construcțiilor populare tipice din Transilvania! unități meșteșugărești,
instalații industriale țărănești) case și construcții obștești din diferite zone etnografice vor fi
complete.
Pe terenul din apropierea căii ferate vor fi sectoarele: pomicultura,grădini țărănești și
plante vechi (alimentare,cereale,oleaginoase) în culturi
In colțul de sud vest al Parcului se va amenaja grădina zoologică cu fauna și rasele
vechi de animale din Transilvania
In sectorul central al Parcului se va amenaja un amfiteatru pentru manifestări artistice
cu caracter popular, în aer liber.
Terenul urmează să fie îngrădit cu prefabricate de beton, porii de acces în Parc fiind
dinspre Tăietura Turcului, unde va fi cabina portarului și birourile administrative.
Toate sectoarele vor avea un circuit prin alei și cărări. împrejurul construcțiilor se vor
face amenajări pentru ca ele să apară într-un cadru natural cât mai apropiat de cel originar.”
Scrisoarea de răspuns trimisă la 28 XII 1956 Institutului Central pentru Proiectarea și
Sistematizarea orașelor și Regiunilor. Arhiva MET.
Proiectul de împrejmuire a Parcului a fost înaintat Sfatului Popular al Regiunii Cluj prin
Adresa 5569 din 13 mai 1964
Ibidem.
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în prezent, în cadrul Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” se
găsesc transferate 31 instalații tehnice țărănești, 6 case atelier, 12 gospodării
țărănești complete, 3 biserici de lemn, 3 troițe de răspântii, un pavilion de joc
țărănesc, o poartă de cimitir, o stână și o hodaie.
Pentru activitatea desfășurată, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost
distins de Președintele României cu Meritul Cultural Clasa I, cu ocazia
Sărbătoririi Semicentenarului (1972), cu Diploma de Excelență a Ministerului
Culturii cu ocazia împlinirii a opt decenii de activitate (2002), cu premiul
Comitetului Național Român I.C.O.M. pentru anul 2006 pentru tematica
expoziției Cultura tradițională din Transilvania sec XVIII-XX.
Expozițiile permanente ale Muzeului au fost vizitate și apreciate elogios
de doi regi: Carol al II-lea și Mihai I (Fig. 16), de un Președinte al României,
Ion Iliescu, de înalt Preasfințiții Mitropoliți: Bartolomeu Anania și Andrei
Andreicuț, de Preasfințiții Episcopi ortodocși: Vasile Someșan și Irineu
Bistrițeanu și Preasfințitul episcop greco-catolic Florentin Crihălmeanu.
Cu ocazia împlinirii a nouă decenii de activitate neîntreruptă a
Muzeului Etnografic al Transilvaniei se cuvine să ne exprimăm, și pe această
cale, cele mai alese sentimente de prețuire și respect față de înaintașii noștri:
Directori: Romulus Vuia 1923-1947; Gheorghe Pavelescu 1947-1951;
Gheorghe Dăncuș 1951-1956; 1959-1967; Teodor Onișor 1956-1959; Vaier
Butură 1967-1971; Viorica Pascu 1971-1979; Tiberiu Graur 1980-2001;
Simona Munteanu 2001-2011;
Șefi de secție: Constantin Băltaru; Tancred.Bănățeanu; Maria Bocșe;
Ion Chelcea; Nicolae Dunăre; Dumitru Irimieș; Karoly Kós; Tiberiu Moraru;
Ion Mușlea; Luisa T. Netoliczka; Aurelia Tița; Ioan Toșa; Boris Zderciuc;
Silvia Zderciuc;
Muzeografi: Ileana Bartos; Iuliana Blaga; Octavian Bour; Delia Bratu;
Oltea Cătineanu; Viorel Cioti; Ioan Gavrilă; Ileana Hodiș; Irina Kantor; Florica
Lorinț; Ion Maloș; Cristina Moraru; Pompei Mureșan; Luminița Neagoe;
Romulus Oșianu; Mircea Socaciu; Ileana Șuteu; Szabó Tamas; Teodor Tihan;
Eleonóra Vasilovschi; Monica Vasinca; Maria Văcaru; Octavian Vuia.
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Fig. 1. Jucării de copii. Colecția A. Orosz
Fig. 2. Obiecte din Colecția R.Vuia 1922
Fig. 3. Clădirea Muzeului Etnografic al Ardealului. P-ța M.Viteazul
Fig. 4. Vaier Butură într-o campanie de cercetări și achiziții
Fig 5. Obiecte din Colecția S. Leitner
Fig. 6. Materiale de conservare 1922-1951
Fig. 7. Mobilier expozițional și sisteme de expunere Expoziția din 1928
Fig. 8.1.Bianu, E. Racovită și R.Vuia în Expoziția din 1928
Fig. 9. Mobilier expozițional și sisteme de expunere Expoziția din 1959
Fig. 10. Din publicațiile MET
Fig. 11. R. Vuia, De Martonne și T.Moraru cu oamenii din Poiana Sibiului în curtea
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Fig. 12. Apelul lui R. Vuia
Fig. 13 Invitație la întrunirea Grupării Ardeleana din 13 dec. 1941
Fig. 14. Planul Parcului Etnografic Național
Fig. 15. R. Vuia, I.Chelcea cu studenții la un Seminar ținut lângă Casa din Telciu 1936
Fig 16. Vizita Regelui Mihai - 8 octombrie 2009

Notă:
Imaginile provin din Arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
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SEMNE ȘI SIMBOLURI PE MESELE-ALTAR DE LA TURDAȘ

Ioana Monica BÂDOCAN
Cluj-Napoca

Signs and Symbols on the Turdaș Altar-Tables
The significance of the altar results from the importance that people give to
fire, as a source of light and heat, with a key role in man’s evolution. The fire’s sacred
flame, with its specific movement, becomes for the prehistoric man a divine living
being, which creates all around it the community’s social, economic and spiritual unity.
Fire buming on the altar fortifies the social unity of families, clans or tribes, and
becomes a principie of Good in all religious systems. The symbol-signs found on small
altars reinforce the fire’s sacred significance, as a connection between Man and the
Divine.

Keywords: altar, symbol-signs, buming, rhombus, square, angle

Altărașele, în epoca neolitică, aveau o funcționalitate multiplă: pe lângă
iluminatul curent, se foloseau la păstrarea focului, ca lampă de veghe, în
ritualuri de ardere a ofrandelor și mirodeniilor, sau ca suport pentru idoli. în
neolitic, focul se păstra cu sfințenie în altarele sanctuarelor, devenind sursă de
lumină pentru altărașele casnice. în spațiul românesc au fost descoperite
nenumărate astfel de altărașe, aparținând cu precădere civilizațiilor neoliticului
dezvoltat și eneoliticului, în importante centre spirituale și economice. Prin
lumina și căldura degajată, focul devine prima manifestare a divinității în viața
omului și rămâne un simbol central
al cultului religios până în zilele
noastre (Bădocan, 2011: 376).
Tipologic, altarele pot fi
împărțite în mai multe grupe: cu
trei picioare, cu patru picioare, fără
picioare și sunt multe împodobite
cu diverse semne, cu o bogată
simbolistică (Maxim, 2006: 8).
Altarele cu trei picioare ne conduc
la simbolismul triunghiului și al
Fig, 1, Turdaș, Foto Sergiu Odenie, MNIT
cifrei trei. Triunghiul, prin cele trei
laturi, face legătura între Cer și Pământ prin asociere cu numărul trei, care este
un număr fundamental, cu conotații simbolice în toate religiile și sistemele
filozofice. La nivelul lui trei se petrece desăvârșirea manifestată din unu și
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reprezintă ordinea și unitatea în divin, cosmos și om, sinteză și reunire, o
depășire a rivalității. Simbolizează, atât cele trei Lumi: Cerni, Pământul și
Subpământul, cât și cele trei faze ale Existenței: Apariție (naștere), Evoluție
(creștere) și Distrugere (moarte) (Kernbach, 1989: 425; Chevalier, Gheerbrant,
1994, 3: 367, 383).
Pe unele altărașe sunt gravate, sau pictate, o serie de elemente deco
rative, dar și semne-simbol, mai ales în cazul în care nu se respectă simetria
(Lazarovici Gh., Lazarovici, C.-M., Merlini, 2011: 117).
Aceste semne-simbol sunt „însemne ritualice” folosite pentru a trans
mite un mesaj: o formulă de dedicație, o invocare sau pot reprezenta o alegorie.
Acest luciu se poate observa la altărașele din figurile 2 și 3. Aici apar o serie de
semne ca V, M, T. în figura 3, pe piciorul altarului sunt redate 7 linii paralele,
ceea ce poate reprezenta un simbolism numeric. In mitologia popoarelor mesopotamiene existau șapte zei cerești principali care aveau ca și corespondență șapte
planete și șapte divinități infernale (Kernbach 1989: 425, Evseev 1999: 446).

Dacă le comparăm cu simbolurile, constatăm că semnele sunt mai
stilizate și chiar apar asociate cu alte semne și uneori se repetă, astfel că unele
pot fi mesaje, sau părți ale unor mesaje “scrise”.
în neoliticul și epoca cuprului din sudul Europei Centrale, dar și în alte
zone ale Orientului Apropiat, sau Mediteranei, simbolurile “M”, “W”, “V” apar
frecvent pe idoli, altare, în sanctuare, pe tăblițe, fusaiole, vase de cult, sau
diverse obiecte ritualice (Lazarovici, 2002: 173-180).
După Harald Haarmann, semnele neolitice cu caracter abstract sunt
redate, de cele mai multe ori, prin motive geometrice (Haarmann, 1996: 20). In
neo-eneolitic, modelele geometrice, utilizate cel mai frecvent, sunt: triunghi,
romb, unghi, cruce, cerc, semicerc, spirala, linii paralele, săgeata, etc.
(Lazarovici, 2004: 63). Unghiul, ca element decorativ, sau parte a unui mesaj,
apare, mai frecvent, pe altărașele de la Turdaș (fig. 4, 5, 6).
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Fig. 4. (după Roska, 1941:
tab. XCVI/20)

Fig. 6. Picior, (după
Roska, 1941: tab.
XCVIIU13)

Fig. 5. Picior, (după
Roska. 1941: tab.
XCVIIU4)

Succesiunea, repetarea acestor semne poate fi cultică. Pe piciorul
altarului din fig. 6, sunt redate 4 unghiuri dispuse cu vârful în jos și 5 unghiuri
cu vârful în sus, unite la mijloc, astfel încât se formează un romb. Rombul este
un simbol feminin, reprezentând matricea vieții. In neolitic apare ca simbol al
Marii Zeițe, semnificând vulva, uneori fiind redată printr-un romb cu un punct
în mijloc. Rombul este considerat ca având puteri vindecătoare, iar prezența pe
altare are o semnificație apotropaică.
Aceeași semnificație, de suport al vieții și simbol al Marii Zeițe o poate
avea și reprezentarea de pe altărașul din fig. 7.

jrf ~

Fig. 7. (după Roska, 1941:
tab. XCVIU16)

Ăf

^01..... Illllllll<>"111-1

Fig. 8. (după Roska,1941: tab. CrV!5)

însă rombul, prin formă, reprezintă și unirea a două lumi: „Cea de Sus”
cu „Cea de Jos”, sau Cerul cu Pământul (Chevalier, Gheerbrant, 1994, 3: 169).
Acest simbolism este întărit în reprezentarea de pe piciorul altarului, de faptul
ca unghiurile sunt multiplicate astfel încât să redea două lumi diferite, separate,
însă unite printr-un „Punct”.
Pământul este imaginea în oglindă a Cerului, iar Omul este imaginea
Divinului: „ceea ce se află în înalt este la fel ca tot ceea ce este jos” spunea
Hermes (Aivanhov, 2004: 134; Evseev, 1999: 341).
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Aceeași semnificație o are și reprezentarea din fig. 8. Simbolismul
simetriei rezultă din semnificația acțiunii creatoare, adică realizarea unității
întregului prin sinteza opusurilor. Manifestarea multiplului nu face altceva
decât să-l scoată pe „unu” în relief, pentru că „unu” se află la originea și la
sfârșitul tuturor lucrurilor (Chevalier, Gheerbrant, 1994, 3: 229).
Dacă rombul, ca simbol, face legătura dintre cer și pământ, pătratul
simbolizează Pământul. Un altar de la Turdaș are incizat pe fund un ansdamblu
de patru pătrate înscrise (fig. 9: Roska, 1941: tab. XCVin/12).
în toate culturile, patru este
cadrul vieții: spațiul este împărțit
în patru orizonturi, timpul este
împărțit în patru anotimpuri, există
patru vânturi, patru stâlpi care
susțin Universul, patru mări care
delimitează lumea, patru elemen
te, sau stihii (Kembach. 1989:
425). Patru, ca simbol terestru,
întruchipează totalitatea celor
create, delimitarea lumii materia
le, dar sugerează totodată univer
sul lucrurilor trecătoare (Chevalier, Gheerbrant, 1994, 3: 29).
însă această lume materială, reprezentată aici prin pătrat, este sacralizată
prin ardere, care aduce lumină, căldură, fum (fumigatio). Fiecare dintre aceste
„produse” are și un caracter sacru: lumina e înțelepciune, cunoaștere; căldura
înseamnă viață, bunătate; fumul transportă gestul de ofrandă prin miros și prin
ridicare la cer, spre zei. Prin uleiul, grăsimea sau vegetalele ce sunt sacrificate și
arse, se întreține viața, lumina și căldura, dar în același timp amintesc de originea
divină a uleiului. în afară de această simbolistică a lui patru, redat aici prin
incizare, trebuie să atragem atenția asupra formei altarului care e tot patrulater,
întărindu-i astfel semnificația.
I<

te
€ ,0

Fig. 10. (după Roska,
1941: tab.XCVIIH14

Fig. 11. după Roska,
1941: tab. XCVIIU3

Fig. 12. (după Roska,
1941:tab.XCVIII7
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Un alt simbol redat pe altarele de la Turdaș este cel al zborului redat
prin aripă (fig. 10-12). Aripa reprezintă simbolul eliberării, elanul sufletului,
mișcarea ritmică, planarea.
Pasărea simbolizează reînnoirea, viața, pentru că pleacă toamna și se
întoarce primăvara. Pasărea a fost pusă în legătură cu natura-mamă, cu riturile
agrare și implicit cu fertilitatea și fecunditatea. Este o epifanie a Marii Zeițe. De
asemenea, regăsim în cultura Vinca reprezentări ale Marii Zeițe cu mască de
pasăre (Gimbutas, 1984: fig. 120-121), iar „V”-ul este, după Marija Gimbutas,
tot un simbol al Zeiței Pasăre (Gimbutas, 1989: 79). Totodată, pasărea
simbolizează legătura dintre cer și pământ.
Altarul devine astfel suportul pe care se îndeplinește o misiune sacră, un
sacrificiu care are nevoie de „zbor” pentru a se împlini.
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CATEGORII DE STATUETE ANTROPOMORFE ARHAICE ȘI
INTERRELAȚIONAREA ACESTORA CU CONȚINUTUL
CONCEPTULUI DE SIMBOL

Andrei FLÓRIAN
Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

Categories of Archaic Anthropomorphic Statuettes and Their Interrelation
with the Content of the Symbol Concept
The article approaches systematically the types of anthropomorphic
representations in the archaic statuary in its entire size rangé, and attempts to set
subjective categories of criteria for structuring the representation’s objectual patrimony.
The illustrated supporting text establishes the categories of the anthropomorphic
representation based on the following criteria: size, motivation, representation contents
and stylistics, and it highlights the continuity of aii sculptural representation species in
the historical ages. The second part of the text describes in detail and gives an applied
definition of the Symbol concept, through the philosophicai, psychological,
anthropological, historical and cultural conclusions of well-known theorists, pointing
out and justifying the major differences between the archaic age man and the
contemporary man’s ability to decode symbols.

Kevwords: statuary, charm, spirit, motivation, signification, functionality, symbol,
cultural space, evocation

Parcurgerea bogatului patrimoniu de imagine documentară și a
comentariilor unora din cei mai avizați și recunoscuți istorici, etnologi,
antropologi și exegeți ai segmentului specializat în decodarea semanticii
arheologiei reprezentării statuariei antropomorfe simbolice din epocile arhaice și
a profundei sale conectări cu specificul cultural al diverselor civilizații umane, ne
determină să facem o încercare de sistematizare a rolului, motivațiilor apariției și
conținutului simbolic al acestui gen de reprezentare. Am constatat în acest periplu
ideatic, eludând intenționat diferențele specifice firești decurse din marea distanță
în timp, asemănări indiscutabile de ordin cultural și motivațional în întregul areal
al artei reprezentării antropomorfe, începând de la micul obiect simbolic „la
purtător”, menit a deservi necesități individuale de ordin cultual, spiritual sau
religios, până la marea statuarie omagială, dedicată, de recunoaștere a calităților
deosebite ale unor personaje-lider, ce privește comunitatea în ansamblul ei.
Statueta idol, amuleta

Idolul este de regulă o statuetă de dimensiuni mici (amuleta) sau medii
(de la 5 la 25 cm, dar care pot atinge uneori și cote mult mai mari), închinată
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zeității ce patronează un anumit segment al vieții umane din epoca sa și cu un
profund conținut simbolic. Ea servește ca „unealtă” în ritualuri diverse, închina
te maternității, vânătorii, recoltei, etc., atribuindu-i-se în general rolul de vehicul
al protecției divine permanente asupra purtătorului individual sau grupului ce o
utilizează. Schematică, dar de cele mai multe ori extrem de expresivă, această
specie de obiect artistic nu conține trăsături identificabile ale personajului întru
chipat, acestea fiind foarte vagi, generice sau transferate total conținutului simbo
lic global al reprezentării, definind-o ca entitate și, în orice caz, ca reprezentare
umană. In unele cazuri, idolul sau amuleta are tendințe descriptiv-naturaliste
mai accentuate. Privit global, patrimoniul reprezentării acestui tip de statuetă de
dimensiuni reduse cuprinde o plajă de abordare stilistică și de tratare extrem de
largă, începând de la un naturalism admirabil meșteșugit, cu elemente narativdescriptive foarte fidele realității (il. 1) și până la reprezentarea sintetic-formală
și abstractă, de mare rafinament a detaliului și finisajelor.
Apogeul sintezei reprezentării antropomorfe a fost atins prin realizarea
celebrei serii de idoli cicladieni (il. 2), ale căror torsuri de o rară frumusețe
armonică sunt formalizate în decupaje perfect simetrice în formă de „vioară”.
Admirabilul concept decorativ-sintetic cicladian, culminând cu eliminarea defini
tivă a detaliilor inutile, evidențiază tocmai jocul curat al volumelor realizate. 0
astfel de atitudine caracterizează definitoriu maturitatea artistică a realizatorilor
acestei serii de obiecte. Descoperirea acestor mici statuete a avut un mare
răsunet, ele devenind adevărate modele de referință pentru creația artistică a
unor importanți creatori ai secolului al XX-lea.
Statueta comandată
Este tipul de statuetă de dimensiuni medii și mari, în realizarea căreia
este evident că se urmărește copierea cât mai fidelă naturii. Fiind o reprezentare
evocatoare dedicată unei entități anume, asemănarea cu personajul reprezentării
(membru al familiei sau conducător al comunității) avea o importanță covârși
toare. In realizarea majorității acestor statuete se presupune că artistul a lucrat
după model sau cel puțin acesta i-a fost foarte bine cunoscut. Acest tip de
statuetă este de factură pronunțat realist-descriptivă, proporțiile și detaliile
anatomice ale reprezentării fiind foarte atent și fidel realizate. în puține cazuri
obiectul reprezentării este o imagine generică, aparținând lumii imaginare (unui
idol sau unui zeu protector) pentru care se îndeplineau anumite ritualuri.
Acest gen de statuete, înfățișând personaje reale sau imaginare (il. 3),
erau comandate în scopul amenajării unor altare sentimentale sau de rugăciune
ale familiei sau ale unui grup restrâns, într-un spațiu al casei de locuit în care era
posibilă adunarea acestora în vederea participării la îndeplinirea ritualului. Alta
rele de acest gen, proprii mai ales locuințelor familiilor sau clanurilor egiptene
și sumeriene, aveau statuete de dimensiuni variate ce ajungeau până la mărimea
personajului real.
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Statueta-funcțională

Aceasta este o specie de reprezentare antropomorfă bifuncțională, în
care obiectului de utilitate funcțional-rituală sau strict funcțional-decorativă coti
diană (bol, ulcior, mâner, unealtă, etc.), având dimensiuni specifice utilității sale, i
se transferă elemente anatomice generice sau personalizate. Prezența acestor
elemente în mintea utilizatorului - dominată de prezența spiritelor specifice
culturii spirituale și religiei epocii respective sau a imaginii unor personaje fami
liale adorate, apropiate și reale - se metamorfozează în entități-simbol palpabile,
cu care el stabilește un contact fizic benefic, ocazional sau cotidian (il. 4).
Populațiile vastului areal precolumbian, în care este cel mai frecvent
întâlnit obiectul de uz cotidian cu aparență antropomorfă, aveau convingerea că
simplul contact fizic, conștient, cu obiectul atrăgea asupra lor efectele magice
benefice, de o intensitate direct proporțională cu frecvența repetării lui,
asigurându-le astfel eficiența maximă a protecției din partea entității evocate
prin acest transfer.

Statuia monumentală de elogiere

Varietate de prim rang a statuariei antropomorfe, statuia monumentală a
apărut ca mod de a slăvi și recunoaște importanța unor zeități în viața spiritualreligioasă a unor mari comunități sau a elogierii unor personaje, personalități
marcante sau eroi care au amprentat prin calitatea acțiunilor lor parcursul vieții
reale a comunității. Acest gen statuar de dimensiuni reale, mari, monumentale
sau chiar colosale, apărut în vechile civilizații (sumeriană, persană, egipteană,
greacă și romană) popula piețele, sanctuarele sau era înglobat ansamblurilor
arhitectonice dedicate divinizării respectivelor statui, într-un mod foarte asemă
nător celor din prezent (il. 5). Dimensiunile statuilor variau direct proporțional
cu cele ale respectului real sau impus maselor prin cultivarea exercitată
continuu de către puterea politică sau religioasă a epocii.
Niciunul dintre aceste genuri ale reprezentării antropomorfe nu a
dispărut sau încetat a fi mereu actual, de la momentul consacrării sale inițiale
până în prezent. Formele de reprezentare au căpătat valențe multiple, simbo
listica înglobată acestora suferind în timp mutații și modificări multiple, dictate
de cerințele adaptării continue la noile exigențe culturale, spirituale ritualice,
estetice sau de utilizare.
Simbolul
Teoretic, simbolul este un concept extrem de complex și este definit în
Dicționarul explicativ al limbii române ca „semn convențional folosit în diverse
discipline științifice și practice, care reprezintă sume, cantități, noțiuni, opera
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ții, etc., - procedeu expresiv prin care se sugerează o idee sau o stare sufle
tească și care înlocuiește o serie de reprezentări în literatură și artă.’' în
interiorul acestui concept, legătura semnificat-semnificant face apel la un meta
limbaj ce îmbogățește sensul propriu cu un sens figurat. Aducem în discuție
conceptul de simbol ca fiind o parte importantă, un conținut inseparabil al
reprezentării statuariei antropomorfe arhaice indiferent de categorie, atât ca
semn sau complex de semne realizate prin incizie sau modelare, cât și ca
informație exprimată prin atitudinea, situația sau atmosfera degajată de aceasta.
El conține prețioase date suplimentare, traductibile numai prin intermediul unor
principii de decodare specifice.
Termenul, provenind din grecescul symbolon, desemna la origini un
element ce putea fi rupt în două, fiind folosit apoi ca semn de certificare evidentă
a legăturii celor doi deținători. După cum afirmă J. Jaques Wunenburger
„raportul între simbolizat și simbolizant ține de o unitate bazată pe sciziune"
(Wunenburger, 2004: 256), iar pentru C. G. Jung simbolul este într-o strânsă
legătură cu misterul: „simbolul desemnează o entitate necunoscută, greu de
surprins și, în ultimă analiză, cu neputință de definit până la capăt’’ (Jung, 1997:
55). în exprimarea opiniei sale, Wemer Hoffman conchide: „Conceptul de
simbol este factorul prin intermediul căruia estetica conținutului poate fi ajutată
să obțină victoria asupra formalismului estetic” (Hoffman, 1977: 81), iar într-o
formulare extrem de sintetică aparținând lui Fr. Creutzer, acesta definește
conceptul de simbol ca fiind „incongruența dintre esență și formă... bogăția
conținutului în raport cu expresia lui” (Creutzer, 1821: 59).
Exprimarea unei idei abstracte cu ajutorul unui obiect, pe baza unei
analogii, este un procedeu stilistic rezultat din operarea creativă cu simboluri.
Exegeze valoroase lasă să se înțeleagă faptul că una dintre cele mai înalte
năzuințe pe care și le poate fixa spiritul uman ar putea fi cunoașterea procesului
de formare a simbolurilor, descifrarea mecanismului care a declanșat tot acest
proces complex. Dacă arta imitativă reprezintă apropierea de natură și tendința
obiectivării sensibile, arta simbolică semnifică depărtarea de natură, fiind
însoțită de o tendință puternică de abstractizare. Din împletirea și gradarea lor
multiplă rezultă dinamismul specific al artei, deoarece dacă, așa cum se spune,
„o imagine face cât o mie de cuvinte”, simbolurile alcătuiesc un limbaj care ne
ajută să înțelegem trecutul, aceasta determinând dezvoltarea unor abilități
indispensabile cu ajutorul cărora putem înțelege obiectiv prezentul.
O trăsătură importantă a reprezentărilor artistice simbolice constă
tocmai în polivalența conținutului și multitudinea modalităților lor de forma
lizare care fac posibilă trezirea în mentalul receptorului a infinite reprezentări
imaginare. Această pluralitate a sensurilor, caracteristică artei simbolice, nu
redă rezultate directe ale percepției. Ea este prezentă pentru prima dată în forma
lizarea reprezentărilor artei primitive. Numeroasele reprezentări obiectuale
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(antropomorfe, zoomorfe sau aparținând lumii biologice) vin să ilustreze
sugestiv și să susțină temeinic aceste afirmații (il. 6).
Cum separăm adevărul de credință, cum ne scriem propria istorie
personală sau culturală?... și cum, pentru a ne defini, răscolim prin secole de
deformare inerentă și de cele mai multe ori voită a istoriei pentru a afla
adevărul? O preocupare majoră a arheologilor, istoricilor și antropologilor, cu
precădere a oamenilor de cultură și de artă, este cercetarea lumii semnelor și a
simbolurilor, a semnificațiilor acestora pentru trecutul și prezentul nostru. La
aceste întrebări fundamentale se caută perpetuu răspunsurile corecte dublate de
o temeinică argumentație, menite să decripteze mecanismele reale ale nașterii
parcă dintotdeauna a acestui misterios cod de comunicare nonverbală.
„Adevărul, atunci când este vorba de o imagine vizuală, își atinge cel
mai sigur țelul, dacă este concentrat în clipita unei priviri și în miezul incandes
cent al instantaneității și al evidenței” (Dittmann, 1988: 122). Acesta este
efectul definitoriu, secvențial, concentrat și dens, pe care trebuie să îl dezvolte
rezultatul reprezentărilor vizuale umane, cu calități artistice reale, la trecerea
fugară a privirii asupra lor: „Veritabilele simboluri nu sunt semne de recu
noaștere, nu sunt mesageri ai Prezenței, ci mesageri ai Absenței și ai Distanței.
Tocmai de aceea ele vin la noi și nu noi suntem cei care pornim spre ele.”
(Jacobi, 1960: 177).
Prin simbol se înțelege tocmai sfera de pure semnificații, non-vizuală și
eliberată de senzorialitate. Imaginea artistică ne înfățișează obiecte perfect
recognoscibile, a căror relație - fiind situată în afara lumii reale - este transempirică, conexiunea lor constând în existența unor semnificații și a unor
legături spirituale (il. 7). Simbolistica este, în opinia lui Volkelt „o formă
permanentă, psihic necesară, general umană, întemeiată pe esența fanteziei...
acest demers general uman al simbolizării, are în comun cu formele acelei
anumite trepte de cultură, elementul obscur, aflat dincoace de conștiință și
voință, acea certitudine și intimitate a întrepătrunderii dintre imagine și
conținut.” (Volkelt, 1876: 25, citat de Dittmann, 1988: 132).
Arta simbolică, având un caracter de scriere în imagini, trebuie lecturată
și interpretată, așa cum rezultă din opinia gânditorului german Schleiermacher,
ca un dat prin care cunoaștem un altul, nefiind vorba nicidecum despre o
anumită formă exterioară a obiectului, ci despre un act de voință din partea celui
care îl percepe. Din toate acestea se conturează concluzia că disponibilitatea
omului primitiv exersată în percepția simbolurilor era mult mai mare decât cea
a omului modem. în epocile arhaice, anterioare apariției limbajului articulat,
comunicarea era bazată exclusiv pe simboluri. Prin evoluție, datorită apariției și
perfecționării limbajului și codurilor de comunicare scrise, omul nu a mai fost
constrâns să comunice prin intermediul simbolurilor. El nu mai comunică
cotidian prin imagini, ci prin intermediul unui cod grafic convențional și
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unanim acceptat, alcătuit din semne simplificate, ce nu mai sunt reprezentări de
obiect sau imagini obiectuale în sine.
Dacă omul începuturilor situa întreaga lume fenomenală într-un larg
context de simboluri, concluzia evidentă nu poate fi decât aceea că receptarea
trimiterilor simbolice sau metaforice depinde în mod direct de atitudinea noastră
spirituală în fața realității. „ Gândirea și sentimentul, sensul și intuiția participă
la aceasta și nu se întâmplă niciodată ca una din aceste funcții să se actualizeze
prin excluderea celorlalte." (Wunenburger, 1998: 30). Fiecare operă de artă
este un simbol sau un complex simbolic. Chiar arta imitativă acționează
simbolic, oferindu-ne imaginea unei aparențe prin care recunoaștem altceva.
Egiptul, „țară a simbolului", (il. 8) își asumă sarcina spirituală de
autodescifrare a spiritului. Tocmai prin instinctul și impulsul, nesatisfăcute, de a
exprima artistic această strădanie, de a da interiorității formă și de a dobândi
conștiința propriei interiorități (ca și a interiorității în general) doar cu ajutorul
unor figuri exterioare analoage, simbolul are aici dimensiunile unui univers cu
totul aparte. Ordinea interioară a imaginilor sale poate fi pătrunsă cu dificultate.
Așa cum spunea Baudelaire: „...simbolurile ne privesc; atunci când le simțim
privirea, avem impresia unei prezențe care n-a putut să vină dintr-un loc
reperabil. Tocmai de aceea simbolurile anunță mult mai mult decât enunță”
(Brun, 1985: 81- 82). Operele artei egiptene, cu simbolistica lor secretă, sunt ele
însele niște enigme sau, poate, enigma obiectivă însăși. Sfinxul, simbolul
suprem al acestei semnificații specifice a spiritului egiptean, este un simbol al
simbolicului. O analiză a acestui gen de compoziții, alcătuite din elemente
figurate cu mijloace relativ simple, aproape schematice, pune în evidență faptul
că, dacă există o diferență între capacitatea imaginativă a omului perioadei în
discuție și aceea a omului contemporan, aceasta este foarte greu de cuantificat.
„Condiția unei înțelegeri simbolice rezidă deci mai puțin în buna confi
gurație a imaginii înseși, deși aceasta condiționează anamneza, cât mai ales, în
dispoziția interioară a aceluia pentru care se dezvăluie un sens. Cucerirea
planului simbolic... se bazează... pe o lumină interioară care dezvăluie, după un
unghi și o intensitate proprii, profunzimea simbolului” (Wunenburger, 1998:
28). Acest tip de lectură a mesajului transmis de imaginea plastică dă naștere
unei întregi și nuanțate narații, de subtilă complexitate. Pentru fiecare enunț
figurativ sau clișeu cvasi-figurativ exista - în mult mai mare măsură decât în
timpurile actuale - o largă sferă imaginativă, care se completa cu siguranță în
mintea privitorului (imaginativ) din acea epocă: „ Căci profunzimea simbolică a
imaginilor este inseparabilă de o tonalitate psihică, de o aură afectivă, care
solicită totalitatea Eului” (Wunenburger, 1998: 30).
In încheierea acestei comunicări în care am încercat definirea cât mai
cuprinzătoare a conceptului de SIMBOL, amintesc ca pe o observație finală
enunțul filosofului francez Paul Ricoeur, elaborat în cartea sa „Finitude et
culpabilité”, în care acesta afirmă: „niciodată interpretul nu se va apropia de
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ceea ce spune textul său, dacă nu vede aura sensului interogat.” (Ricoeur,
1957: 327).
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il. 1.Idoli (variante stilistice).
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il.3. Personaje reale și zeități.

il.4. Vase antropomorfe precolumbiene, (cultura Cienarga-Argentina, 500-250 DC).
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il.5. Statui monumentale de elogiere (Sumer și Egipt).

il.6. Amulete purtătoare de simboluri falice.
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il.7. sau antropomorf-zoomorfe.

il.8. Câmpuri gigantice vibrate cu elemente simbolice, decorații în arhitectura egipteană.
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VASE PENTRU TRANSPORTUL SAU PĂSTRAREA SLATINII DIN
CULTURA STARCEVO-CRIȘ?1
Gheorghe LAZAROVICI
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Comelia-Magda LAZAROVICI
Institutul de Arheologie din Iași

Vessels for Transporting or Storing “Slatina” (Liquid Salt) of
Starcevo-Cris Culture?
The authors make an ethno-archaeological investigation in the world of salt,
focusing on the way of transport and storage since the early Neolithic. The study
presents vessels that were carried on the back or on the head, wicker baskets and
other containers for the liquid salt (slatina) or the solid salt (rock or lumps). The interdisciplinary study also approaches the discoveiy of salt sources, and salt exploitation.

Keywords: Ethnoarcheology, salt, sources, prehistory, customs, legacy.

Noi, dar și alți cercetători, am subliniat, adesea, motivele unor migrații
din lumea sudică spre nord, prin nevoia de sare, desigur alături și de alți factori.
Faptul că unele etape ale proceselor de neolitizare din România sunt legate de
sursele de sare, care poate fi chiar unul din factorii esențiali, ne-au detrerminat
să urmărim și posibilitățile transportului, nu doar cele legate de folosirea sării.
Desigur sunt bine cunoscute procedeele de uscare și modelare a calupurilor de
sare, prin uscare (brichetare2), semnalate și răspândite în literatura arheologică
românească (*
Sarea. .., 2006: 208, cat. 50,71; Buzea, (Chiricescu) Deák, 2008:
69, pl. VII). Aceste brichezaje apar la noi mai târziu, în faza Cucuteni B. Sunt
mai multe ipoteze anterioare, cu privire la procedeele de uscare, unii colegi
presupun și alte tipuri de vase mai puțin frecvente în neolitic, dar care apar în
stațiuni din zonele de sare (Schuster et al ii, 2010 din zona Govora - Ocnele
Mari). Mai toate migrațiile sudice, din neoliticul timpuriu, au stațiuni principale
în zona unor surse de sare. Migrația I este atestată în zonele Râmnicu Vâlcea,
Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, iar a Dl-a și a IV-a migrație în zonele Râmnicu
Vâlcea, Focșani, Piatra Neamț (Lazarovici, 1996; Lazarovici, Maxim, 1995:
1 Dizolvarea sării în apă și transportul slatinii face aproape imposibilă demonstrația prezenței
sării în unele recipiente. Cu anumite tipuri de vase era posibil și foarte probabil se fie
transportate și alte lichide, nu doar slatina.
2 Termenul de brichetaje nu este chiar corect, deoarece operațiunea presupune și presare, ceea ce
nu se petrece în cazul sării, aici fiind vorba de evaporare, dar recunoaștem că reprezintă cel mai
apropiat sens.
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migrație, p. 4, 41-43, 49, 140, 156, 165, 169, 184, 195). Există și locuiri sezo
niere, sau secundare, care cu greu pot fi încadrate exact în etapele cronologice
stabilite până acum, deoarece acolo nevoile sunt determinate de funcționalitate
și mai puțin de modă, dar, din păcate, sunt materiale puține, iar săpăturile sunt
de mici dimensiuni, sau incomplete. Numeroase stațiuni mici sunt pe cap de
vale, în vecinătatea unui izvoare cu zone prielnice pășunatului, așa cum le
observăm astăzi, mai dificil de identificat pentru epoca neolitică timpurie,
pentru care nu există date privind relația pădure - pășune. Totuși, la umplutura
bordeielor de culoare închisă și cu adâncimi mai mari de 60 cm se păstrează un
sol închis cu mai mult humus, pe care vegetația nu l-a epuizat. în acele stațiuni
există puțină ceramică, ce are aspect monocrom, dar starea fragmentară a
ceramicii datorată arderii slabe nu a permis reconstituri de forme și încadrări
mai exacte, de unde necesitatea unor date și analize statistice pentru încadrări
mai exacte și pentru a cunoaște dinamica diferitelor categorii ceramice (fig. 1).
Fig. 1. Cultura Starcevo-Criș (SC), tabel cronologic cu frecventa unor
categorii ceramice.
Monocrom Pictat Nepictat
la/faza
Nr.
Precizări
Frag.
tehn.,
decor

Neprecizate

416

267

149

69
1286

28 *
810

41
434

182
550
1286
8333
372
7496
185
278
6625

134
430

41
122
434
433
63
337
35
31
565

267

**

SC IA *
SC
IB,
IC....
SC IB
SC IBIC
SC IB-IIIB
SC IC
*
SC IC
sc ic nA
sc î-n
SC IHA
SC III...

90

7910
372
5500

2021
22
1494

26

158
189

Aceste date statistice ne permit să facem unele observații, mai ales
pentru acei colegi care, dacă sunt unele date C14, sunt tentați a plasa mai de
timpuriu locuirile neolitice.
Datele arheologice de multe ori sunt vagi, uneori încadrările sunt
eronate (au la bază sisteme cronologice vechi, perimate, materialele sunt publi
cate selectiv, avându-se în vedere ceea ce a părut important pentru acea
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stațiune, sau încadrarea într-o anumită fază.) Alteori sunt publicate mai multe
date radiocarbon decât materiale.
In tabelul cronologic alăturat am prezentat din baza de date peste
30.000 de înregistrări, din Sudul Europei Centrale până în Balcani.
în prima coloană sunt precizate etapele de evoluție (uneori clare, alteori
vagi din cauza publicării incorecte sau insuficiente). Am făcut unele precizări
privind modul de publicare: datări vechi, globale, nu pe complexe; materiale
vechi fără precizări sau detalii, stațiuni secundare; materiale puține, fără
complexe închise. Noi am precizat în mai multe studii, sau lucrări de sinteză,
legături cronologice și culturale cu zonele sudice, cel mai adesea migrațiuni dar
și difuziuni.

Migrația I-a este mai mult postulată, nefiind suficiente materiale din
complexe închise, dar observațiile stratigrafice arată că sunt mai timpurii față
de cele din bordeiul Bl de la Gura Baciului (neolitizarea: Lazarovici, 1996;
2000b (Bulgaria); 2006 (volum M. Garasanin); Lazarovici, C.-M., Lazarovici,
Gh. 2006, capitolul I și bibi). Descoperiri recente, făcute de colegii de la Sibiu,
arată că începând cu prima migrație și continuând cu celelalte, în zona Sibiu Miercurea Sibiului sunt numeroase stațiuni neolitice timpurii: Miercurea
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Sibiului patru stațiuni: Cristian (pare cea mai timpurie), Ocna Sibiului, toate
aflate în zona unor surse de sare; la acestea se adaugă descoperirile din zona
Clujului (Gura Baciului, Fundătura, Vultureni). Aceste așezări indică migrații
care au loc prin Valea Oltului cu drumuri spre sud, pe la Copăcele - Valea Răii,
Cârcea spre Balcani, dar și spre Banat și Câmpia Pannonică, pe marile râuri
(Donja Branjevina, Szarvas - ob. 23 și altele), spre sud pe Valea Moravei
(Grivac, ș.a.). Publicarea acestor informații vor schimba opiniile și datele
statistice actuale. Menținerea unor locuiri din etapa SC IA până în IIIB,
continuând apoi cu Vinca A, arată nu doar căi de pătrundere, dar și posibile
„drumuri neolitice” ale sării, pe drumurile oierilor.

Metode de transport și schimb ai sării
Din studiile etnografice, cercetările arheologice și istorice sunt cunos
cute, sau au fost precizate numeroase mijloace, metode, tehnici, procedee de
exploatare și transport ale sării.

Brichetarea
Metodologia este dovedită în regiunile noastre printr-un număr foarte
mare de exemplare, aflate în zona unor surse și exploatări foarte vechi de sare,
ce permite transportul la foarte mari distanțe, dar care servea și ca monetă de
schimb, sau element de prestigiu (Lunca - Oglinzi, Solea, Cacica și altele:
*Sarea ...2006; *Sarea... 2008; *
Archaeology and Anthropology of Salt, 201J;
Munteanu, 2006a; 2006b; 2008; Munteanu, Garvăn, 2008: 196; Andronic,
1989; Ursulescu, 1977; 1995).
Brichetarea este dovedită în Moldova începând din faza Cucuteni B, din
Epoca Cuprului, într-o perioadă de maximă dezvoltare (Monah, 1991; 1991a;
2002; Dumitroaia, 1987; 1994; Dumitroaia, et al. 2002; 2003; 2004; 2008;
Monah, et al. 2011 și bibi.; Monah, Dumitroaia, 2011), vreme în care este
asociată cu alte meșteșuguri și ele producătoare de bunuri de prestigiu: cuprul și
aurul.
O serie de vase de formă conică, cu fundul ascuțit au interiorul conic,
ceea ce ne amintește de unele brichetaje din care se obțin conurile de sare, cum
este mulajul de la Răucești - Munteni (* Sarea... 2006: 73, 202, fișe Roxana
Munteanu).
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V.
a
Fig. 2. Cultura Starcevo-Criș, faza IVA, vase cu fund ascuțit: a) Cluj - Stăvilar;
b) Ostrovu Golu.

• <

♦

* 1
'

c
c) Pericei, cultura Zau.

< '

d
d) Cucuteni B, Mitoc-Pârâul lui Istrati, după
Cucuteni-Trypillia: cat. nr. R71.

Nu putem garanta că asemenea vase erau brichetage, dar orificiile
prezente la unele permit atâmearea și păstrarea (lichide sau prafuri) unor bunuri
prețioase, cum este sarea, dar și uleiuri. Fiind atârnate, conținutul vasului era
protejat. La Lunca - Poiana Slatinii apare un asemenea vas cu găuri pe buză (*
Sarea...2006: 202, Roxana Munteanu, cat. 196) în neoliticul timpuriu. Conside
răm necesar să mai semnalăm asemenea buze de vase și în alte stațiuni din
neoliticul timpuriu, la Seușa, în locuința LI, tot în zonă cu sare, cum sugerează
denumirea maghiară (so = sare; sos-viz = apa sărată, Valea Seușei, zona TureniMicești: Ciută 2000: fig. 25/1; toponime constatate de noi la Bădeni și Deleni;
despre toponimie și date lingvistice vezi Poruciuc, 2008; 2011), dar apar și în alte
stațiuni neolitice timpurii din zona carpato - balcanică, în Serbia, și România (în
stațiuni cu ceramică pictată cu alb sau cu buline: Vaksevo: Cohadiev, 2001: fig47/2, 4; Lepenski Vir: Perisic, Nikolic, 2004: fig. II/6; Cuina Turcului I, H:
Păunescu, 1979: fig. 20/5; Lazarovici, Gh. 1979a: fig. V/B5; Aiman: Staljo, 1986;
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Fig. 3a. Copăcele, vase pentru brichetaj,
tă Schuster et al., 2010.
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Fig. 3b. Hallstatt, vas pentru briche
>ă
lom of Salt 2009: 86.

Lazarovici, Gh. PB: fig. IL18a.3; Pesterica: Kitanoski, 1976: fig. VII/10; Obre
I, III: Benac, 1973: fig. 30/10). O caracteristică a acelor brichetaje este marcată
de prezența fundului cu picioare largi ce permiteau așezarea lor pentru uscare
(noi credem că uscarea era naturală, la soare) și a unui interior conic ce permitea
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scoaterea conținutului în formă de con (fig. 4e: potrivită pentru transport, dar mai
ales pentru răzuirea peste bucate)3.
La Hallstatt brichetajele sunt reprezentate de vase scunde, largi, cu
fundul plat (fig. 3b), forme comune mai multor epoci, care dacă sunt în zone cu
dovezi ale exploatării și prelucrării sării, ar putea fi considerate brichetaje.
Unele studii identifică ca brichetaje și vasele cu interior conic, găsite în
zona surselor de sare de la Govora - Dealul Săpunarului (fig. 3a), din vremea
culturii Starcevo-Criș (Schuster et al., 2010: vase din zona Govora - Dealul
Săpunarului).

Fig. 5. Hallstatt, rucsac pentru transportul sării din mină
(după Kingdom of Salt 2009: fig. 61a).

Asemenea vase cu interior conic, pentru sare sau altă funcționalitate, au
fost descoperite la Cluj-Napoca - Stăvilar din etapa SC IVA (fig. 2a)(sit aflat pe
drumul sării spre Câmpia Pannonică, situat la 5-7 km de zona saliniferă de la
Someșeni - Apahida: Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2011). O piesă
similară ca formă provine de la Ostrovu Golu (fig. 2b), iar alta din cultura
Cucuteni, de la Mitoc - Pârâul lui Istrati (fig. 2c: Cucuteni-Trypillia, 2008: 93,
208). Stațiunele de la Ostrovu Golu, Lepenski Vir, Cuina Turcului nu aveau în
apropiere surse de sare, dar aveau nevoie de sare pentru conservarea și afumarea peștilor. Dar cum spuneam probarea unor asemenea ipoteze e greu de făcut.

3 Din copilărie (Gh. Lazarovici) îmi aduc aminte că bunica (în satul Milcoveni, jud. CarașSeverin), răzuia din drob de sare sau drob de zahăr pe care le ținea pe poliță, la fel ca în basmul
.Soacra cu trei nurori”.
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Trasportul slatinii de la izvoare
Analogiile etno-arheologice arată că era transportată atât slatina, drobul
de sare sau sarea huscă. Transportul se făceau cu animale (în car sau pe
animale), pe plute, dar sarea era cărată și de oameni.
Există numeroase dovezi și documente privind aceste transporturi din
vremea romană spre noi (Marc, 2006: 155). Unele exemple actuale arată
folosirea controlată a surselor de sare.
Există unele inconveniente determinate de controlul asupra slatinii de
comunitatea locală sau autoritatea locală ori zonală (exemplul de la Filea de
Jos, județul Cluj)4.
Alteori sunt reglementate zilele în care se exploatează sare de către o
comunitate (Marc, 2006: 153-155).
Colectarea individuală a slatinii din gropi (în formă de pâlnie, similare
cu minele, dar mai mici, având baza de circa 3 m și adâncimea de 1,80 m) din
afara zonei exploatate recent, dai' cu surse bogate de sare (cazul Uioara de Sus,
lângă sursele de la Ocna Mureș: Lazarovici Gh., Cristea, 1979: 431-446).
Valeriu Kavruc consideră că numeroase albieri și gropi din zona
izvoarelor sărate de la Figa s-ar datora unor exploatări mai vechi, anterioare
celor de Epoca Bronzului.
Ne-am propus să analizăm unele tipuri de vase, în special din neoliticul
timpuriu (Dudeștii Vechi, Sővenyháza, Csátalia, Ókécske, Kotocpart, Maöiari,
Vrsnik, Stence ș.a.) sau din neoliticul dezvoltat și târziu (Vinca, Turdaș, Cioka),
care prin forma lor asimetrică, dar mai ales prin forma toartelor permiteau a fi
legate și transportate în spate sub forma unui rucsac. Prin forma lor, gâtul
îngust, poziția toartelor erau potrivite pentru transportul lichidelor în spate pe
distanțe mari, motiv pentru care ne-am gândit la transportarea saramurii.
Folosirea unor bagaje de spate (un fel de rucsacuri) o avem documentată din
Epoca Bronzului, când pe un menhir de la Ciceu - Corabia (fig. 7: Baia de Criș,
trei exemplare amintite de Teglas, 1884; 1885; Floca 1966: apud Glodariu, *
Enciclopedia 1994: 152 și bibi.; Wollmann, 1996: pl. VII, XXVII.3) pe spate
este redat un rucsac îngust și lunguieț. Menhirul era amplasat la gura unei văi și
a unor creste marcând poate rute care duc spre munții Gutái, zonă în care sunt
zăcăminte de cupru, dar și centrul unor zone de sare (Dej, Figa). Asemenea
piese sunt cunoscute și în Munții Aspuseni la Baia de Criș (fig. 6a-c), fiind
atribuite Epocii Fierului, după alții începutului Epocii Bronzului (Alexandrescu,
1963: 148), opinie la care subscriem și noi pentru piesa de la Ciceu-Corabia.
Acele piese precum și una din Spania din Epoca Bronzului au un rucsac pentru
transportul minereului (fig. 6d).
4 Informatorul nostru din satul Filea de Jos (jud. Cluj), Chirilă Popa ne pomenea de grija de a nu

se vărsa slatină pe drumurile de acces de la slatină.
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Fig. 6a. Baia de Criș A, după O.
Floca 1966.

Fig. 6b. Baia de Criș B, după O.
Floca 1966.

Fig. 6c. Baia de Criș A, cu ham și
rucsac după O. Floca 1966.

Fig. 6d. Spania, menhir cu colier și
rucsac în spate.

*

■ - -

La Muzeul din Deva, din colecția Zsófiéi Tonna de la Turdaș provine
un fragment de idol ce poartă în spate un vas (piesă inedită).
Nu trebuie să uităm nici rucsacurile descoperite în minele de sare de la
Hallstatt făcute din piele cu care era transportată sarea la suprafață, piese datând
din Hallstatt (fig. 5); dar sunt și reprezentări mai vechi, din Epoca Cuprului, de
idoli feminini cu rucsac în spate, ce provin din așezarea de la Scânteia
(Cucuteni A3, fig. 7c: * Kindom of Salt, 2009: 60-61; pentru Scânteia:
Lazarovici C.-M. et al., 2009: 80, fig. 13 fața; aici s - a descoperit partea
superioară a unui idol similar, dar nepictat, inedit).
Aminteam mai sus o serie de vase pentru transportul slatinii, dar nu
excludem nici posibilitatea ca ele să fi servit și pentru apă. Stațiunile neolitice
din câmpie pe care le-am pomenit mai sus sunt situate pe râuri mai mici sau
mai mari. Pe râurile mici care aparent nu au curs de apă sau un debit foarte slab,
țăranii săpau gropi la 1-2 m de marginea pârâului pentru filtrarea apei, gropi pe
care le acopereau apoi, fiind folosite ocazional5. La fel, la marginea râurilor

5 Observație din copilăria noastră (Gh. Lazarovici) din satul Milcoveni, unde pe pârâurile
Săliștiuță și Crivaia, groapa practicată de bunic purta numele de știubei.
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mari erau izvoare în mal sau la gura brațelor vechi (alimentate la inundație) ale

Motivele migrației spre nord sunt determinate de mulți factori:
încălzirea și procesul de deșertizare din sud, formarea unui optim climatic în
regiunile dunărene, bogatele surse de sare bune pentru animale și conservarea
cărnii, locuri prielnice agriculturii și creșterii animalelor.
Aceste date ne permit să susținem clar o asemenea migrație, fără a
putea deocamdată defini extact locul de unde a pornit. Momentul a fost definit
de către S. Dimitrijevic. Pentru Ungaria (Ykers R. W. et al., 2009: apud
http://arheologie.ulbsibiu.ro/radiocarbon/2007.htm și bibi) și sudul Câmpiei Româ
ne sunt date noi C14, care arată posibilă o migrațiune în etapa SC IIIA, dar sunt
prea puține materiale publicate și nu pe complexe pentru a putea opera analitic.
După o primă răcire a vremii petrecută pe la 6400-5900 B.C., un climat
optim pentru păstori este pe la 6100 - 5900 CAL B.C., când avem primele date
C14 de la Gura Baciului, Ocna Sibului, când aceștia pot folosi câmpia
primăvara și toamna, iar muntele vara (fig. 8).
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Fig. 8. Evoluția climatului în raport de datele C14 și cronologia din Bulgaria (după
H. Todorova și I. Vajsov 1993).

Pentru agricultori și păstori, în vremea etapelor SC IC/IIA începe un
climat mai blând, petrecut după 5800 B.C., când are loc o extindere a
procesului de neolitizare în Neoliticul timpuriu.
Observăm că stațiunile se grupează pe marile râuri, de-a lungul cărora
sunt și căi de comunicație mai ușoare, dar și culmile alpine sunt favorabile
păstorilor în sezonui cald.
Urmează o nouă migrație în etapa SC IfA-IIIA. Acestei perioade îi
corespund materiale din stațiunea de la Endröd, cele mai multe complexe
ținând de un SC IIIA și IIIAB (Makkay, Stamini, 2008: fig. 206-300;
Lazarovici, Maxim, 1995: SC IIIA: 51, 58, 73, 82, 93-96, 113); cât de mult
merg în IIIB este greu de spus, fiind o evoluție locală. în unele complexe apar
importuri Szatmăr (.Makkay, Stamini, 2008: în G9, S XIX, fig. 281/8).
Asemenea orizonturi nu au fost săpate sistematic în România, materiale
sunt doar la Dudeștii Vechi: datele C14 se grupează în jur de 5800 CAL B.C. la
Dudeștii Vechi, Foeni-Gaz, Șeușa, ș.a. (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh.,
2006:
83, pl. 11.23;
Lazarovici C.-M., 2006;
Suciu, Luca:
http://arheologie.ulbsibiu.ro/radiocarbon/2007%2010%20ian%da.htm).
Materialele de la Gilvăz I și II arată clar că merg până în SC IIIB. Unele
din formele ceramice de la Endröd corespund cu cele din Bulgaria. Dar mai
multe detalii nu se pot da fără un studiu analitic din baze de date.
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Fig. 9. Extinderea procesului de neolitizare în SC I-IIA în sudul Europei Centrale
(3 pătrățele reprezintă mai multe puncte concentrate într-o zonă).

Fig. 10. Dudeștii Vechi (Beșenova Veche), vas pentru transportat în spate,
după I. Kutziân, 1944.
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Fig. 11. Vase pentru transportat în spate: a) Kotocpart - Vata; b) Sővényhaza Baja; c) Csătalja, după I. Kutziân 1944.

La Dudeștii Vechi (fig. 10), stațiunea se afla pe marginea unui curs de
apă. din centrul stațiunii până la apă nu erau mai mult de 100 m. Dacă vasele pe
care le discutăm erau pentru transportul apei atunci era neceesar ca în mai
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multe case să întâlnim asemenea recipiente, cu câte patru orificii verticale
dispuse două câte două, la partea inferioară și superioară a vasului.
Acestea permit introducerea unor funii groase din fibre, lână, care le
făceau comode pentru a fi transportate la distanțe mari. Forma arcuită și mai
plată a spatelui permite unei femei de înălțime mică (cum erau cele de tip
mediteranian din cultura Starcevo-Criș) să așeze perfect vasul pe curbura șirei
spinării.
Piesele din Macedonia, de la Madgiari mai aveau un orificiu care
permitea legarea și a gâtului vasului, ceea ce reducea legănatul în timpul
mersului și pierderea contținutului.
Asemenea vase sunt întâlnite în număr foarte mare în multe din
stațiunile din Ungaria, din Neoliticul timpuriu, la Kotocpart - Vata (fig. 11a),
Sővényháza - Baja (fig. 11b); c) Csătalja (fig. 11c), Szentes, Ókécske (fig. 12a:
Kutziân, 1944: pl. XVni/2, XIII/15a-b).
Toate au patru toarte orientate vertical, toate sunt asimetrice, toate au gâtul
îngust, iar una dintre ele are patru piciorușe, ceea ce îi asigură o stabilitate mai
mare (fig. 11: Kutziân, 1944: pl. I, XI, XXV).

Fig 12. Amfore asimetrice cu toarte: a) Okécske, b-c) Vinca, dupăl. Kutziân,
1944.

Același gen de vase cu toarte largi perforate vertical sunt și în etapele
următoare din Neoliticul dezvoltat din cultura Vinca din mai multe stațiuni
(Kutziăn, 1944: pl. LVH) la: Vinca (fig. 12), Cioca și Cmokalacka Bara (fig. 13).
Desigur acestui tip de vas nu i s-a acordat prea multă atenție, mai ales că sunt
numeroase amfore. Trebuie să precizăm că doar cele cu patru toarte verticale
asimetrice sunt pentru transport la distanță, pentru a fi purtate în spate. Mai
există unele amfore cu trei toarte, tot cu gât îngust, care se potriveau la transport
cu cobilița.
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Fig. 13. Cioca, cultura Vinca,
amforă asimetrică cu toarte
verticale, după I. Kutzidn, 1944.

Asemenea vase au fost descoperite la Zorlențu
Mare, Liubcova în cultura Vinca (Lazarovici,
1979: pl. XVI F33; XVII A34). Desigur
cunoscând situația izvoarelor de apă de la
Zorlențu Mare, care se află în pantă la circa
50-100 m diferență de nivel față de stațiune ni
se pare firesc a folosi asemenea amfore pentru
transportul apei cu cobilița. Intr-un sanctuar
din neoliticul timpuriu din Macedonia, din
vremea culturii Anzabegovo, la Madgiari au
fost descoperite zeci de vase mari (Angeleski,
2012: 224, tip Aki, Ak2, pl. 2, 47/1, 48a),
multe din acestea reconstituite au o formă
asimetrică și cinci toarte (fig. 12) (Sanev,
1988: 9-10; Kitanovski et al., 1990: 107-112,
fig. 1-7; Lazarovici Gh. et al., 2001: 238,1.1).

Fig. 14. Vase - rucsac, pentru transportul sării sau lichidelor la distanțe mari: ac) Madgiari, d) Stence, Neolitic timpuriu, după Angeleski, 2011.
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Toate au patru toarte verticale, groase, pentru introducerea unor funii și
mai au o toartă pe gât, în partea opusă, ce permite asigurarea vaselor pentru un
transport mai îndelungat (fig. 14).
Prezența lor în templul neolitic timpuriu de la Madgiari (Kitanovski et
al., 1990: 107-112, fig. 1-7; Sanev, 1988: 9-10; Lazarovici Gh et al., 2001: 270;
Angeleski, 2012: 224, pl. 2, 47/1, 48/a, tip Akl, Ak2), alături de alte elemente
arată importanța pe care membrii comunității respective au acordat-o conținu
tului acestor vase și rolul religios al sării. Pe de altă parte se pune întrebarea
firescă ce era depus în aceste vase în număr atât de mare și care produs a fost
adus de la mare distanță. Răspunsul nostru este sarea. Aceasta era necesară, dată
fiind lipsa sării în Balcani (Monah, 2008: 125, după Tasic, 2002; Gaydarska,
2003). De altfel, diferiți arheologi au scris adeseori despre conexiunile etnoculturale dintre regiunea dunăreană (în special Oltenia-Transilvania și nu doar
acestea) și Macedonia - Grecia, legate de diferitele etape ale proceselor de
neolitizare (Garasanin D., 1959; Roden, 1962: 285, Makkay, 1965: 8; 1966: 58;
Dumitrescu, 1987-1988: 30; Vlassa, 1972; 1972a; 1980: 692, 694-695; Nica,
1976; 1977; Garasanin M„ 1979: 83-84, 90-92, 132-133, fig. 9/5-6, pl. XHI/1,
4; Lazarovici, 1986: 3, 11; 1996: 22; 1998; 2000b; 2006; Paul, 1995: pl.
XXVIII/1-4) în care, desigur, păstoritul și sarea au jucat un rol important.

Dacă pornim din prezent spre trecut, fără a intra prea în amănunt,
observăm că drumurile sării au rămas aceleași cu drumurile pe care străvechile
comunități din sud au ajuns în regiunile dunărene. Dramurile sării - fie că a fost
transportată pe apă cu plute sau nave, fie că era dusă cu carele, fie în spate sau
în cap - au fost de-a lungul marilor căi de circulație. De altfel și procesele de
neolitizare urmează aceleași dramuri.
Un studiu de etno-istorie al lui Dorel Marc preciza date referitoare la
transportul sării pe plute din Transilvania spre nordul sau sudul Câmpiei
Pannonice, din Transilvania spre Oltenia până la Dunăre, în Moldova pe
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Bistrița și Șiret și de acolo mai departe spre sud. Pentru Transilvania sunt unele
studii ce vorbesc despre plutărit și transportul sării în droburi pe plute, cu
animalele sau cu spatele. Cu atât mai mult pentru preistorie transportul uman
era un lucru firesc (fig. 15).
Documente medievale din Moldova (Vitcu, 1987; Ciobanu, 2011; Istrati,
2008:1: 97,103,245-246,310, 362; II: 105,142,271,461,573; HI: 35; Alexianu
et al., 1992; 1993; 2007; 2008; Monah, 2008: 13) vorbesc de explotarea și
transportul sării spre Balcani, spre răsărit (Ucraina), spre nord (Polonia), spre
sud (Grecia și Turcia).
Pentru Transilvania sunt documente, stampe, diferite studii referitoare
la sec. XVII-XIX (fig. 5); înapoi în timp ajungem fie prin primele documente
medievale timpurii care reglementează exportul și vămile de sare (Marc, 2006),
dar și din cele ce se referă la epoca romană (Wollmann, 1996: 240) când
exploatarea și transportul sării erau bine organizate, de altfel cu funcții, vămi și
localități (Wollmann, 1996: 240 și bibi, veche; Wollmann, Ciugudean, 2005;
Cavruc et al., 2006a; 2006b).
Nu putem să neglijăm nici exploatarea sării din perioada prefeudală
(goți, gepizi, huni, avari, slavi), dacă ar fi să amintim doar tezaurele de la
Apahida, descoperirile de cimitire și piese de aur (Cluj, Fundătura, Turda, Cluj
- Pólus: *
Polus, 2008: 38-49), situate pe drumurile terestre ale sării (Mureș,
Arieș, Someș fig. 15), care controlau sarea spre Câmpia Pannonică.
In Epoca Medievală timpurie interesul pentru sursele de sare l-au
manifestat și primele state, ca de pildă regatul Moravian, iar apoi ungurii ridică
cetăți pe drumurile sării unde erau fortificații (Dăbâca, Cluj-Mănăștur,
Moldovenești și altele), care controlau sau vămuiau sarea de la Apahida,
Cojocna, Dej, Turda; este posibil ca și comunitățile neolitice (Iclod, Fundătura)
să fi controlat la vremea lor drumurile sării spre Cîmpia Pannonică sau centrul
Transilvaniei (Pascu et al., 1968; Rusu, 1977; Wollmann, 1996: 240;
Chiricescu, 2006; vezi și studiul nostru cu analize comparative privind
intensitatea de locuire în diverse perioade istorice în zonele de sare - Lazarovici
Gh., Lazarovici C.-M., 2008b și bibliografia).
Mai apoi regii maghiari reglementează transportul, vămile de sare,
beneficiarii unor asemenea vămi (mănăstiri, regalitatea), cavalerii catolici
(teutoni, care beneficiază de unele drepturi din partea regalității maghiare în
schimbul pazei drumurilor sau a unor trecători) pentru zonele de sud ale
Transilvaniei (Mureș și Olt) și altele (Cavruc, Chiricescu, 2006; Chiricescu,
2006 și bibi.; Marc, 2006; 153-154 și bibi).
Continuând călătoria înapoi în timp pentru a vedea interesul exploatării
sării, localități, băi, zonele cu sare, avem numeroase dovezi, funcții, vămi pe
marile râuri din Epoca Romană care arată interesul și intensitatea exploatărilor
studiate de diferiți colegi (Wollmann, 1996: 240 și urm. și bibi, veche; Cavruc
et al., 2006; 2006a; 2006b; Harding, Cavruc, 2006).
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Despre exploatările dacice avem informații din descopeririea de la
Valea Florilor (Wollmann, 1996: 243; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M.,
2008b: 2-4, 10, 22; Cavruc, 2012: 3-12, în special p. 5) din județul Cluj, precum
și cele ale dacilor liberi din Maramureș din Epoca Romană și chiar mai timpurii
(Wollmann, 1996: 243; Kacsó, 2006; Dăncuș, 2006).
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Fig. 18. Barcă, culturaZau, dupăLazarovici, Kalmar, 1987:fig. 10121.

Fig. 19. Barca de la Parța, Neolitic, foto Gh. Lazarovici.

Cercetările recente de la Figa, cercetări complexe, cu analize, datări,
analize dendrocronologice aduc informații și date deosebit de importante pentru
modalitățile de exploatare a sării în sistem de minerit din Bronzul târziu
(Cavruc et al., 2006: voci: 7, 33, 41, 50, 213-216; Cavruc, 2012: 6) sau unele
puțuri din Bronzul timpuriu (Cavruc, 2012)6 și adevărate mine din Bronzul

6 La Figa este un puț în care s-au găsit fragmente ceramice decorate cu măturicea.
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târziu, arată noi dimensiuni ale cercetării, dar și a exploatării sării. Nu putem să
neglijăm nici faptul că unele dintre cele mai mari depozite de bronzuri din
Europa, de la Uioara, Șpălnaca și alte depozite mari (Wollmann, 1996: 241, n.
7, după A. Popa, ing. Chiriță Radu) sunt în zona exploatărilor saline, cu
descoperiri din Neolitic până în perioada medievală timpurie (Wollmann, 1996:
242-244; Petrescu-Dîmbovița, 1977: 336-337).
Se știe despre proprietățile curative ale sării (haloterapie), de impor
tanța religioasă a sării, cunoscute foarte de timpuriu. încă în Biblie (Leviticul,
2.13) se amintesc obiceiuri și practici legate de sare (Monah, 2008: 122).
Dat fiind rolul deosebit pe care îl joacă sarea în viața oamenilor și
animalelor considerăm că aceste vase au putut servi la manipularea saramurii.
Prezența acestor vase în sanctuare arată marea importanță care li s-a
acordat pentru hrană, dar și pentru calitățile terapeutice ale sării și saramurii
(Alexianu et al., 2007: 103,112-123).
Cele cu corpul de formă ascoidală prin curbura interioară, cea în care se
află și toartele pot fi la rândul lor legate și transportate în spate distanțe mari.
Toate acestea ne arată că nu trebuie să ne mire prezența unor vase pentru
transportul sării în Neolitic.
Transportul blocurilor de sare este greu de demonstrat pentru această
epocă, dar nu trebuie să uităm că avem încă de atunci dovada folosirii marilor
râuri, ca și căi de comunicație nu doar cele pedestre, dar și cu bărci sau monoxile.
Exemplul este oferit de piesa de la Cluj-Napoca, a celei mai timpurii
bărci publicată de N. Vlassa (Vlassa, 1970; 1976: 170); dar autorul menționat
susținea că și alte tipuri de vase ar prezenzenta bărci („tigăile de pește” de la
Turdaș), unele cicladice, minoice, mesopotamiene (Vlassa, 1970; 1976: 170172, n. 28 și altele, vezi și problematica).
La acestea se adaugă modelul de la Parța, ca și prezența unor
reprezentări similare în alte stațiuni neolitice (Korbovo: Saric J.,
http://www.ai.sanu.ac.yu/~jsaric/boat/) din cultura Precucuteni sau din Epoca
Cuprului (Poduri, Isaiia, Mărgineni: Monah, 2005; Höckmann, 1985;
Radunceva, 2003: fig. 155-2157; inedită de la Zorlențu Mare, cultura Vinca)
care ne duc la concluzia că astfel de bărci și monoxile permiteau și
transportarea blocurilor de sare.
Pentru blocurile de sare și exploatarea sării trebuiesc căutate însă și
uneltele și urmele acestora, care necesită studii specializate în zonele cu sare
(Vlassa, 1976: 170). Putem aminti o serie de topoare de tip Walzenbeil de foarte
mari dimensiuni provenind dintr-o colecție particulară din Cluj; un topor foarte
mare de acest tip (inedit; sunt mai multe topoare de acest tip) avea peste 2 kg,
fiind dificil de folosit ca „sceptru”, dar era suficient de greu pentru desprinderea
unor blocuri de sare. Desigur trebuiesc căutate asemenea piese mari și în zonele
cu sare.
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Fig. 20 Sec. XX, coșuri cu diferite produse purtate de femei și bărbați,
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Fig. 21. Vase sau statuete antropomorfe cu vas pe cap: a) El-Ghassul (cultura
Ghassulian) after Al. H. Joffe et al., 2001), b-d) cultura Gumelnifa, Gumelnița,
Glina,foto Gh. Lazarovici.

Dovada folosirii surselor de apă sărată o avem din Neoliticul timpuriu,
iar unele date C14 arată că era posibil ca ea să fie exploatată și de comunitățile
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anterioare, mezolitice (Ne gândim la datele C14 de la Lunca - Poiana Slatinii:
Dumitroaia, 1986; 1987; 1994; 2000; Weller, Dumitroaia, 2005 WEB; Weller
et al., 2005; Dumitroaia et al., 2005; Cavruc, 2012: 3-12: unde datele C14 sunt
mai timpurii decât cea mai timpurie ceramică de acolo: Traore, 1993;
Lazarovici, Maxim, 1995; 1996; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2006).

Transportul pe cap.

Transportul pe cap este o
ultimă problemă pe care dorim să o
punctăm, fără a o dezbate, care este
susținut de numeroase exemple
etno-arheologice. Este extrem de
importantă cunoașterea funcționa
lității acestor recipiente și nu trebuie
scăpată, chiar dacă nu este legată
direct de sare, dar ridică o serie de
probleme de etno-religie și dăinuire.
Pornind din prezent spre
trecut, mijlocul cel mai sigur este de
a reconstitui funcționalitatea, proble
mă trecută adesea sub „tăcere” de
arheologi din dorința de „a nu greși”
cu lucruri care nu se pot demonstra
direct.
De altfel transportul la
distanțe mari în spate sau pe cap al
lichidelor (lapte) sau a altor produse
(rufe de la spălat, coșuri cu legume,
fructe etc.) era până nu de mult
intens folosit, purtătorii fiind atât femei cât și bărbați7.
Muzeele etnografice au numeroase documente și imagini, de aceea o
privire etno-istorică nu trebuie neglijată.
Avem din imaginile vremurilor noastre negustori ambulanți care
transportă pe cap coșuri cu alimente, femei care aduc de la spălatul pe marginea
râurilor cofele cu haine spălate.
Transportul pe cap este o ultimă problemă pe care dorim să o punctăm,
fără a o dezbate, care este susținut de exemple etno-arheologie.
' In Reșița în vremea anilor 1950 era o practică obișnuită „abonarea la lapte” care era adus de la
Țârova (4 km) sau Tâmova (7 km) pe cap cu coșuri sau cântă de lapte: tot astfel se mai aducea
smântână sau urdă.
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Funcționalitatea acestor recipiente este extrem de importantă și nu
trebuie scăpată, chiar dacă nu este legată direct de sare, dar ridică o serie de
probleme de etno-religie.
De altfel termenul de cofa este vechi și apare în diferite limbi balcanice,
după cum reiese dintr-o variantă a DEX-uluis.
Pe numeroase vase antropomorfe din cultura Gumelnița (Voinea, 2005:
63-72, pi. 109) capul personajelor este redat purtând vase pe cap (fig. 21b, 21d).
Un exemplu de alt tip de vas, ovoidal cu mânere laterale, cu fundul mic,
îngust, modelat pe capul unei statuiete, provine din cultura Ghassulian, Israel
(fig-21a).
Un asemenea mod putea fi folosit și la transportul lichidelor (apă,
saramură, uleiuri ș.a.) pe distanțe mari.
Trebuie doar de urmărit cum trebuie să fie baza vasului pentru
stabilitate, dar pentru menținerea stabilității era folosit un colac sau suluri de
pânză făcute colac.
Termenul prin care este tradus recipientul de cărat este acela de putină,
iarăși un cuvânt cu forme și sensuri largi între limbile de origine indoeuropeană
după exemplele din DEX9.
Această formă de vas (fig. 21a) este caracteristică civilizației, fiind redată
atât pe vase antropomorfe cât și pe cele zoomorfe, considerată a fi folosită pentru
prepararea brânzei; forma apare la Beer-Seba, Azor, Teleilat El-Ghassul (MtillerKarpe, 1968: 433, Kat. 67, 69, 71, Taf. 106/18, 107/20, 108/17-18.
8 Apud DEX online: cofa (cofe), s. f. -_L (Trans., înv.) Strachină, blid. -2. Găleată de lemn. -3.
Măsură de capacitate înv., pentru lichide, în valoare de 1,33 litri. - Mr. cofă, megl. covă. Cuvînt
care apare în multe limbi, pare a fi intrat în rom. pe mai multe căi în același timp; bg., sb. kova,
kofa, ngr. xcupa „coș”, te. kova, alb. kofé, rut., mag. kofa. Pare a fi vorba de gr. xútpivo^. de unde
arab, quffa și de aici lat. med., sp. cofa, it. coffa (Battisti, II, 1002), germ. Kufe (săs. Kof). în
rom. poate proveni din bg., sb. sau mag., sau din toate trei dintr-o dată. Pare cuvînt identic cu
cof, s. n. (albie, coastă, parte), puțin folosit; cf. și cofer, s. n. (găleată, coș de nuiele; polonic;
mistrie), pe care DAR îl pune în legătură cu germ. Küfer. Cf. cufăr. Der. cofar, s. m. (persoană
care face sau vinde găleți), după ipoteza improbabilă a lui Cihac, II, 492, provine din mag. kufár;
cofari, vb. (a vinde cu bucata, mai ales alimente); cofăriță, s. f. (femeie care vinde fructe de
pădure); cofaș, s. m. (Munt., mincinos, înșelător) trebuie explicat prin expresia a prinde cu cofa
„a descoperi minciunile cuiva”, a duce cu cofa „a amăgi” (explicația din DAR, plecîndu-se de la
cofar, pare greșită); covă, s. f. (borcan, cană), provine din tc., ca și în megl
Apud DEX online: pdtină (pútini), s. f. - Bute, poloboc. - Mr., megl. butin, megl. putină.
Origine obscură. Pare să trimită la gr. irvrivr] „damigeană” (Philippide, Principii, 147; Candrea,
Conv. Lit., XXXIX, 431), dar proveniența nu este clară; după Candrea, prin intermediul unui lat.
*putina; după Tiktin, prin v. germ, butinna, cf. germ. Butte; după Diculescu, Elementele, 450,
direct din gr. Pascu 55 (și Pascu, Beitrăge, 35), preferă să pornească de la un lat. **buttina, de la
buttis, cf. butnar. Dwer. din sl. (Cihac, II, 301) nu este probabilă, și cu atît mai puțin dintr-un
idiom anterior indoeurop. (Lahovary 320). Der. putinei, s. n. (vas de lemn pentru abate laptele),
probabil sing. s-a refăcut după pi., în locul dim. *putinel (după Diculescu, Elementele, 460,
dintr-un gr. mmvriiov). Din rom. provine sb. putunja, ceh. putina, rut. putyno, putna, putena, pol.
putnia, putyra, mag. putina, puttón (Miklosich, Wander., 18,22: Candrea, Elemente, 401).
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http://apd.farli.org/the-southem-levanl/rhe-Chalcoliihic-Period/ghassulian-pottery;
Al. H. Joffe et al., 2001) din perioada de trecere de la Neolitic la Epoca Cupru
lui, datată între 4700-4300 C/AL B.C. Respectivul idol după interpretările date
atributelor prezentate în imagine (sânii, sexul, pântecul, ombilicul) evocă o
variantă a Marii Mame, o divinitate simbol a sexualității, dar și a maternității
(Joffe Al. H. et al., 2001: 18). După datele CK civilizația este contemporană cu
Gumelnița A 2 (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2007: 82). Din Epoca
Bronzului avem o reconstituire a unui personaj feminin ce transportă pe cap un
vas (fig. 22), la acestea adaugându-se și alte descoperiri asemănătoare (fig. 21c).

în epoca metalelor sunt unele reconstituiri după inventarul funerar
privind modalități de transport ale vaselor (fig. 22). Pentru Epoca hallstattiană
sunt mai multe dovezi privind modalitățile de transport pe cap. Astfel la
Hallstatt, prin prisma analizelor antropologice, colaboratorii lui Anton Kem
(conducătorul investigațiilor actuale de aici) au sesizat unele deformări ale
vertebrelor determinate de osteo-artroze sau deformări pe vertebrele gâtului,
acestea fiind mai evidente în special la copii (Pany-Kucera et al., 2010: fig. 3-7)’•
Mulțumim și cu această ocazie colegului Marius Alexianu. care ne-a oferit cu amabilitate
informații suplimentare referitoare la transportul pe cap sau pe spate a unor produse în diferite
spații geografice și cultural.
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Tot aceștia oferă și unele analogii etnografice privind transportul sării
sau altor produse pe cap. Există și unele reprezentări pe situle din epoca
hallstattiană, cum este situla de la Certosa (fig. 23) din care se poate observa
cum se făcea transportul unor recipiente pe cap, dar sunt și alte modalități,
ilustrate de date etnografice sau etno-istorice cu care putem face analogii.
De exemplu în Austria în zona Hallstat până nu de mult sarea era
transportată pe cap dar și cu sprijin pe umeri iar pentru echilibrare și fixare de
corp aveau și un brâu, ceea ce ne amintește de vasele din Neoliticul
Macedoniei, de la Anzabegovo sau cel din Starcevo-Criș (fig. 12-14).
Alte analogii sunt legate de datele etno-istorice din Portugalia (fig. 26ab) sau de cele etnografice din Nepal (fig. 25: Pany-Kucera et al., 2010: fig. 1017). La începutul secolului XX în Portugalia la descărcatul vapoarelor pentru a
avea mâinile libere pentru menținerea echilibrului, pe puntea vasului sau pe
puntea de legătură cu țărmul erau transportate pe cap coșuri sau baloturi cu
diferite produse, la fel ca femeile din Oltenia sau alte provincii românești ce
transportau pe cap coșuri, tărgi sau vase (fig. 20). Un asemenea transport oferea
posibilitatea ca mâinile să fie libere sau erau folosite pentru a căra alte lucruri.

Abb 10. Kinder transportieren Holz mit li.lfe vu>
Stirntragbândem, Rolwalmg, Nepal tnach l.t.Mank 2008. 19)

Fig. 24. Hallstatt, transport de
sare pe cap cu sprijin pe umăr
(sec. XIX), după Pany-Kucera et
al., 2010.

Fig. 25. Copii transportând lemne în spate și
având o bandă de sprijin pe cap, după PanyKucera et al., 2010.
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Fig. 26. Transportul unor bagaje, coșuri sau baloturi în Portugalia la începutul
sec. XX, după Pany-Kucera et al., 2010.
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Drumurile sării în Neolitic (fig. 15)

Toate descoperirile neolitice timpurii din Transilvania, cele din vremea
migrației a D-a și a Policromiei sunt situate în zone bogate în surse de sare,
cunoscute și exploatate în primele migrații ale Neoliticului timpuriu (Lazarovici,
Maxim, 1995; Lazarovici Gh., 2001; 2005; 2006; Ciută, 2001; 2002; 2005;
Lazarovici Gh., Lazarovici C.- M., 2006) în marile stațiuni precum Miercurea
Sibiului, Ocna Sibiului, Șeușa, Gura Baciului (fig. 28), chiar și în zone cu stațiuni
sezoniere (fig. 27) sau în vremea migrației Calcoliticului Balcano-Anatolian
(Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, zona Râmnicu Vâlcea la Copăcele (Valea
Răii), care au dus la neolitizarea Moldovei, ca de ex. Lunca - Poiana Slatinii
(Dumitroaia, 1986; 1987; Monah, 1991; Alexianu et al., 1993), deși după unele
date C14, locuirea ar începe mai de timpuriu (Weller, Dumitroaia, 2005: WEB),
dar ceramică aparținând acestei etape nu există sau nu a fost încă publicată). La
Poiana Slatinii există un puț căptușit cu lemne din vremea culturii Starcevo-Criș.
In vremea migrației a Ii-a în zonele cu sare in Transilvania are loc o extindere
rapidă a unor comunități mici cum sunt cele de la Țaga - Valea Mileului,
Vultureni, Fundătura, Moruț, Suceag pornite din migrația a II-a de la Gura
Baciului, în locuri potrivite pentru păstori (Lazarovici Gh., 2006).
Sarea circulă la distanțe foarte mari, fiind chiar exploatări de sare mai
târzii, în cultura Cucuteni la marginea răsăriteană a ariei (Chapman, Gaydarska,
2003).
Problema sării în Europa și în România a constituit și constituie prilejul
unor expediții sistematice (Weller, Dumitroaia, 2005; * Sarea, 2008; Cavruc.
Harding, 2008; * Archaeology and Anthropology of Salt, 2011) și a unor
simpozioane11 sau a unor monografii, expediți sau studii (Lazarovici C.-M,
Lazarovici Gh.,Tmka G„ 2006-2010; Nikolov et al., 2008; * Provadia, 20052007; Petrova, 2011).
Astăzi există o bogată documentare pentru România privind sursele de
exploatare a sării din Neolitic și până în Epoca Modernă existând mai multe
proiecte, finalizate sau în curs de derulare, în special pentru Moldova (Weller,
Dumitroaia, 2005; * Sarea..,. 2008) și Transilvania (* Sarea..., 2006; Cavruc,
Harding, 2008).
Migrația a IV-a în Moldova se leagă tocmai de sursele de sare de pe
teritoriul României, comunitățile purtătoare ale orizonturilor policrome caută
aceste surse de sare. Din harta de mai jos se poate vedea localizarea acestor
surse (simbol S) și stațiunile neolitice cu plocromie din zona lor (simbolul N).

11 Piatra Neamț 21-24 octombrie 2004, rezumate la p. 85-112; Simpozioanele referitoare la sare,
Iași 2008:2012.
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Sarea
Sarea a jucat un rol important în procesele de neolitizare, fiind unul din
bunurile transportate la distanță ca slatină. în Neoliticul timpuriu apar vasele cu
toarte găurite vertical, asimetrice, considerate de noi ca fiind folosite la translortarea sării și lichidelor (vezi mai sus). în literatura arheologică sunt mențio
nate uneori ca torți în bandă (Milojcic, 1949a: 288, fig. 2/12; Berciu, 1961: 30).
Asemena vase au apărut în fazele târzii ale culturii Starcevo-Criș la Perieni,
Trestiana (Popușoi, 2005: fig. 148/7), Dudeștii Vechi (fig. 2.82b), Idjos și
altele, toate din SC III-IV. Desigur, unele cu trei sau patru toarte cu găuri mai
mici puteau fi transportate cu cobilița. Adesea am vorbit de interesul comuni
tăților neolitice pentru folosirea sării atât pentru oameni cât și pentru animale.
Desigur, oile preferă să lingă sarea din drob, dar ling și pământul amestecat cu
sare (Lazarovici Gh., Lazarovici C.- M., 2011: fig. 9). Țăranii din satul Coasta
(jud. Cluj), sat situat aproape de Valea Someșului, în zona zăcămintelor de sare
de la sud de satul Sic aveau o făntână cu slatină. în vecinătatea ei au deschis un
bazin pentru băi libere, unde copii din satele din jur îl folosesc ca ștrand, dar vin
și adulți și fac baie, iar alții fac băi de sare și nămol. Slatina din zona bazinului
unde sunt două-trei izvoare este folosită la amestecul din hrana animalelor din
gospădărie, unii țărani la două-trei zile împrospătându-și proviziile de acest fel12.
De altfel în partea de vest a Câmpiei Transilvaniei, într-o zonă deluroa
să cu terenuri propice păstoritului dar și agriculturii, cuprinsă între Valea
Someșului între Bonțida și Gherla pe Soeș, spre est zona Țaga (fig. 27 partea de
la est de Someșul Mic), în zonă fiind numeroase stațiuni neolitice. Unele stațiu
ni sunt legate de primele migrații din vremea culturii Starcevo-Criș I (Livada,
Țaga -Valea Mileului), sau din fazele IV (Iclod - Doroaie, Țaga - La Hrube:
Lazarovici, 1984: 69-70; 1985: 69; Kalmar, 1981: nr. 283; 1983; 1987; 1990:
18; Maxim (Kalmar), 1989: 138). în acea zonă sunt sursele de sare din vestul
Câmpiei Transilvaniei (fig. 28).
în Neoliticul dezvoltat din Câmpia Transilvaniei, s-au făcut săpături în
mai multe așezări ale culturii Zau (fostă CCTLNZIS) la Iclod, Fundătura, Țaga,
Cluj - Napoca, Cheile Turzii. In jurul lor au fost identificate și semnalate un
număr mai mare de stațiuni neolitice. Unele sunt amplasate în zone de sare
(Lazarovici Gh., Lazarovici C.- M., 2011) sau în imediata vecinătate a lor.
Astfel la Gherla - Combinat este cea mai apropiată stațiune a culturii Zau de
sursa de sare de la Bunești, la fel locuirea de la Cheile Turzii - Petreștii de Jos
este apropiată de sursa de la Micești. Alte stațiuni sunt de pus în legătură cu
anumite toponime, precum Slătinița (RepCluj, 1992: 447; Maxim, 1999: 286287; Rusu, 1971; Lazarovici et al., 2009).
12 Oservațiile autorilor care au folosit băile de sare și nămol, precum și slatina pentru propriul uz
gospodăresc.

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

Vase pentru transportul sau păstrarea slatinii

285

în cercetările noastre recente de etno-arheologie am constat preferința
comunităților recente pentru folosirea saramurii de izvor în locul sării geme la
conservarea produselor, activitatea fiind foarte intensă în luna decembrie, la
Ignat, la tăiatul porcilor, când oamenii transportă slatina la zeci de kilometri
distanță cu căruțe, tractoare (Lazarovici Gh., Lazarovici C.- M., 2011: fig. 711). La Coasta unii sătenii, când trec pe lîngă bazinul de scaldă (în vecinătatea
lui au apărut noi izvoare) iau slatină la câteva zile, în peturi de plastic (două-trei
sticle rămase de la cei care fac baie) pentru a pune în mâncarea pentru porci.
Deși în vecinătate este fântâna cu apă sărată, ei preferă noile izvoare unde apa
sărată este mai proaspătă și conține o concentrație mai mare de sare.

Fig. 27. Vestul Câmpiei Transilvaniei: zăcăminte de sare (glben cu hașur și marcaj
cu Sa); stațiuni din neolitic (vezi legenda).

Pe vremuri, membrii comunităților din fiecare sat erau programați
pentru accesul la izvorul cu apă sărată pentru a se evita aglomerarea mai ales în
luna decembrie, înainte de Ignat, la tăiatul porcilor. Astăzi obiceiurile s-ai
pierdut, uneori puțul de sare spre seară este epuizat (situație întâlnită de noi la
Bunești, lângă Gherla).
Credem că și în Neolitic era transportată slatina: acela era rostul marilor
amfore de la Lepenski Vir, dar mai ales trebuie să avem în vedere vasele cu
toarte late, unele asimetrice (Kutziăn, 1944: pl. XXV/6a, XXVI/2, XXX/2)
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potrivite pentru a fi duse în spate și cu găuri late, verticale, ce se pretează a fi
înhămate, cum este cazul cu exemplarul de la Dudeștii Vechi și alte vase cu
toarte late (fig. 10).
Asemenea vase au fost găsite și în sanctuarul de la Madiari, Skoplje
(fig. 14: Angeleski, 2011: tip Aki, Ak2, pl. 224, 47/1), dar și în alte numeroase
așezări din pusta ungară unde sarea era foarte necesară, așa cum o
demonstrează multe descoperiri din cultura Kőrös, publicate de Ida Kutzián:
Sővényháza, Csátalja - Baja, Okécske - Kecskemét, Devavanya, Szentes Nagytőke, Kotokpart - Vata, Kopancs - Zsoldos (Kutzián, 1944). Prezența ín
număr mare în Ungaria a acestui tip de vase (fig. 11-12) trebuie legată fără
îndoială de nevoile de sare din Câmpia Pannonică în Neoliticul timpuriu.

Ida Kutzián prezintă analogii pentru descoperiri din sud de la Vinca, dar
și mai departe până în Molfeta, unde sunt materiale identice cu cele din regiunea
dunăreană din perioada SC III-IV (Kutzián, 1944: pl. LVIII/1-2, LXXIULXXIV). Migrația a IV-a se leagă tocmai de sursele de sare de pe teritoriul
României, comunitățile purtătoare ale orizonturilor policrome caută aceste surse
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de sare. Din harta din fig. 23 se poate vedea localizarea acestor surse (simbol S
sare) și stațiunile neolitice cu plocromie din zona lor (simbolul N neolitic).
Prezența unor vase în sanctuare (la Madgiari, fig. 14) despre care noi
credem că erau pentru transportul lichidelor și în special al sării arată impor
tanța cultică a acestui mineral. Numeroși specialiști au scris despre calitățile
curative ale sării, dar și despre ritualuri, precum cel de la nașterea copiilor și
altele, care au trecut peste timp din preistorie în zilele noastre, de la informațiile
biblice la cele contemporane (Monah, 2008: 117-131).

Fig. 29. Topoare neolitice din stațiunea eponimă Hallstatt (după Kingdom of Salt
2009, p. 44).

Mai dorim să atragem atenția asupra unor tipuri de topoare descoperite
în vecinătatea celebrelor exploatări de sare de la Hallstat (Kingdom of Salt,
2009: 44), piese ce se regăsesc în numeroase zone de exploatarea sării de la noi,
asupra cărora trebuie să reflectăm. Trebuiesc verificate la Țaga unele toponime
(Mârza, 2009: 63; Lașonți, 2009: 487, 492): Sós Dombom (Șoșdămbu) cătun
Ghiolț, precum și vecinătățile lacului sărat de la Sântioana, Sântejude (pârâu cu
două fântâni, actual lac sărat: rom. Sărătura = magh. La Széréture, poate
Șugău, Lâ Teusare, magh. 1828; magh. 1796-1797 Teusallye, Kitre Téusaré din
română Către tău [cu] sare și altele).
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DESPRE CÂTEVA „SATE” ȘI „CETĂȚI” NEOLITICE
TRANSILVANE

Zoia MAXIM
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

About Several Neolithic Transylvanian “Villages” and “Cities”
The interdisciplinary research on the Románián Neolithic, with elements of
cultural anthropology and ethnoarchaeology. supported by new non-destructive
magnetometric site scanning technologies, allowed us to issue some working
hypothesis and to look, írom a different perspective than the strictly archaeological one,
humán community life in the late Neolithic and the early Copper Age. In this work we
studied “villages” and “cities” on the Someșul Mic Valley, including Fundătura, Iclod
and Țaga.

Keywords: ethnoarchaeology, villages, fortified towns, Neolithic, houses, fortifications

Cercetările arheologice interdisciplinare efectuate în ultimul timp au
adus date noi despre viața comunităților neolitice din interiorul arcului carpatic.
Primele dovezi pentru susținerea existenței unor așezări înfloritoare, cu un
bogat palmares de realizări în toate domeniile de activitate, ne parvin, încă din
secolul al XIX-lea de la prima femeie doctor în arheologie din lume, Zsófia von
Torma, căreia, în anul 1899, Universitatea din Cluj i-a conferit titlul de Doctor
Honoris Causa. Această distinsă cercetătoare a avansat ideea existenței la
Turdaș (Maxim-Kalmar, 1991; Luca, 1995; 2001) a unei așezări extrem de
importante, afirmând acest lucru în scrisorile trimise lui Heinrich Schliemann,
care efectua, atunci, săpături la Troia. Mai târziu, în 1903, Márton Roska,
efectuând săpături la Iclod, îi scrie directorului Muzeului din Cluj, Posta Bela,
că a descoperit o așezare ce nu este cu nimic mai prejos de cea de la Turdaș.
Meritul incontestabil al Zsófiéi Torma este că s-a aplecat „interdisciplinar”
asupra obiectelor, căutând analogii etnografice în zona învecinată descoperirii atât în semnele decorative ale ceramicii, cât și în materialele folclorice și
etnografice adunate -, chiar afirma că există continuitate în motivele decorative
de pe ceramica neolitică, până în contemporaneitate, de asemenea, unele
obiceiuri și datini mitice (călușul, roata de foc, etc.) se păstrează din neolitic,
când putem vorbi deja de cristalizarea religiei. Aceste idei publicate cu diferite
ocazii, sau susținute la conferințe ne determină să o considerăm prima femeie
„etnoarheolog” (Thorma 1879).
La cumpăna dintre secolele XIX-XX, au loc marile descoperiri arheolo
gice din Moldova și după ce lumea științifică a luat contact cu neoliticul
•'î ■

'
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transilvănean, este rândul culturii Cucuteni să uimească și să extazieze prin
formele decorate ale ceramicii și mai ales prin „zestrea” așezărilor de tip
„fortăreață”. Au urmat săpăturile de la Cucuteni, Frumușica, Hăbășești,
Trușești, Poduri (Dumitrescu, 1979; Nandriș, 1987; Petrescu-Dîmbovița, 1999;
Monah, 2003), etc. și primele reconstituiri arhitectonice de așezări și case, cea
mai reușită fiind de la Hăbășești.
Noul secol a fost sub semnul intensificării cercetărilor arheologice în
toate zonele țării, ducând la descoperirile de la Hamangia (Hașotti, 1997),
Căscioarele (Dumitrescu, 1986; Godea, 2007: 89-90), Radovanu (Comșa,
1990), Tărtăria (Lazarovici, Kalmar, 1991), Petrești (Paul, 1992), Paria
(Lazarovici, Drașovean, Maxim, 2001), Uivar, Suplacu de Barcău (Ignat, 1998;
Lazarovici, Lazarovici, 2006) și altele, care împreună cu cele anterioare, au
relevat existența unui neolitic și eneolitic (epoca cuprului) foarte bogat, cu o
viață intensă (Monah, 2001), bine organizată din punct de vedere administrativ,
politic, religios, economic și mai ales militar, existând, deopotrivă, „sate” (unități
predilect agricole) și orașe-cetăți (unități teritoriale complexe cu dimensiuni
variabile, având dotări meșteșugărești - Trușești cu „cartierul” olarilor (Maxim,
2010) -, ansambluri de clădiri arhitectonice cu funcții comunitare, comerciale,
politice, culturale și mai ales religioase (Paria, Trușești, Căscioarele), apoi nu
trebuie să uităm de cele cu caracter militar și administrativ care aveau menirea
să apere cetatea și să întrețină sistemul de fortificație. în jurul cetăților gravitau
așezări mai mici, întocmai ca pe Cer, unde în jurul unei stele luminoase se află
o puzderie de stele mici („precum în cer așa și pe pământ”). Aceste orașe-cetăți
aveau o mare influență economică, organizatorică și militară asupra zonei
înconjurătoare unde se aflau satele ce le aprovizionau cu produse agricole și
deserveau orașul (cetate, târg), poate și prin muncile prestate la construirea
sistemelor de fortificație (Țaga este pe mijlocul văii ce face legătura dintre
Bazinul Hidrografic al Someșului cu Bazinul Mureșului - și azi este considerat
„drum strategic”-, iar în jur sunt locuiri deschise, mai mici, ce au terenuri
agricole pentru cultivarea cerealelor, pentru fân, pășunat, păduri și iazuri).
Munca de cercetare prin săpătură (fără fonduri) este anevoioasă,
suprafețele decopertate sunt insuficiente pentru a ne face o imagine coerentă și
certă despre o așezare! Dar, iată, secolul al XXI -lea a venit cu tehnologia nondistructivă, prin care se poate scana întreaga suprafață a sitului și se poate
vizualiza „grosso modo" cum arăta așezarea, ce elemente arhitectonice și de
apărare avea, ușurând, nespus de mult, munca de cercetare arheologică. Primele
prospecțiuni magnetometrice, la noi în țară, au fost efectuate de echipa condusă
de prof. dr. Vasile V. Morariu, de la Facultatea de Fizică Atomică și Institutul
de Tehnologie Izotopică și Moleculară, în anul 1983, la Iclod (Lazarovici,
1987) și Paria (Morariu, 1996), precum și în alte situri din mai multe epoci
(Sarmizegetusa Regia, Capidava, etc.), însă suprafețele prospectate erau limita
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te, fără a oferii o privire de ansamblu. Baleiajul magnetometric a fost secondat
de măsurarea rezistivității electrice a solului și de analiza topometrică. Imagini
le obținute prin aceste scanări sunt impresionante, oferă specialiștilor un tablou
complet asupra vestigiilor ce se ascund sub pământ, fiind vizibile edificii, gospo
dării, sisteme de fortificație cu șanțuri, palisade și gropi, deosebit de importante
mai ales unde situl a fost locuit de o comunitate aparținând unei singure culturi
și epoci.
Interpretarea acestor date, și mai ales reconstituirea grafică și de facto
nu ar fi posibilă dacă, pe lângă săpătura arheologică, nu am apela la analogii
etnografice și la cercetarea de teren cu echipe mixte pentru a „simți” mediul
geografic și a „percepe” tehnicile de construcție folosite în diferite și pentru
anumite scopuri. In acest demers se încadrează și proiectul româno-englez de
cercetare a zonelor înalte (1983-1996: Nandriș, Maxim, 2008), publicarea unor
monografii etnografice (Butură, 1978; Goia, 1982; 2012), a unor dicționare și
elaborarea unor lucrări de doctorat pe teme de analiză și sinteză etnografică,
precum și etnoarheologia experimentală (cum ar fi cele de la Poduri - Monah,
2004), Cucuteni, Bucșani, Vădastra, Țaga), unele proiecte soldându-se cu
construirea unor Parcuri arheologice în care s-au reconstituit case la mărimea
celor descoperite în săpăturile arheologice, având inclusiv mobilier și inventar
casnic, pentru a reface atmosfera din neolitic (Țaga, 2009: Parcul
Etnoarheologic de la Țaga).

Intre anii 2007-2008, Institutul de Pre- și Protoistorie a Universității
Kiel și Institutul Arheologic German (DAI) împreună cu Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei din Cluj (Zoia Maxim), Institutul de Arheologie din Iași
(Magda Lazarovici) și alte instituții (Gh. Lazarovici), au demarat un prim proiect amplu de scanare a siturilor neolitice din mai multe zone ale României,
după care a urmat al doilea proiect ce viza scanarea totală, sondarea și
delimitarea siturilor din Iclod și Fundătura.
în cadrul celor două proiecte (coordonate de Mischka Carsten), pentru
zona someșană, au fost întocmite hărți magnetometrice, identificându-se o
așezare deschisă de tip sat la Fundătura (fig. 1) și două așezări de mari dimen
siuni, fortificate cu șanțuri și palisade, de tip cetate, „oraș întărit”, la Iclod (fig.
2) și Țaga (fig. 3), după cum este scris și în Biblie „cetățile sunt întărite și foarte
mari (Biblia 2001: Num. 13.28).
Stațiunea neolitică de la Fundătura a fost descoperită de prof. Aurel
Bulbuc și sondată în anul 1995 de o echipă de arheologi condusă de Gheorghe
Lazarovici (Lazarovici, 1996). Prospectările magnetometrice din primăvara
anului 2010 au vizat scanarea platoului de la Poderei, platou ce domină Valea
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Someșului, fiind o terasă înaltă, plată, cu pământ negru, de tip cernoziom
propice pentru cultivarea plantelor și cerealelor. In vecinătate sunt terenuri bune
pentru fân și pășunatul animalelor. Pe harta magnetometrică (fig. 1) se pot
distinge clar 19 case cu două și trei încăperi de diferite dimensiuni, după cum o
sugerează dispunerea gropilor de stâlpi din substrucția pereților. în apropierea
acestor case se pot observa anomalii magnetometrice ce ar putea indica
prezența unor anexe gospodărești, de tip grajd și depozit de alimente și furaje.
Casele sunt dispersate, grupându-se spre marginea platoului. Se constată, pe
centru, existența unei piațete unde, probabil, se desfășurau activități comunitare
de tip economic, administrativ, religios, aici fiind și „bătătura” pentru horă. în
această zonă se distinge și o construcție de formă patrulateră, cu un spațiu mai
mare în jur, care închide această piațetă. Bineînțeles că toate aceste afirmații
sunt de domeniul ipotezelor de lucru - situația reală se poate cunoaște doar
după efectuarea săpăturilor arheologice - deoarece unele din aceste complexe
vizibile pe harta magnetometrică pot să nu fie total contemporane, deși în sit
este doar un singur strat de cultură identificat în urma săpăturii din 1995.
Stațiunea de la Iclod a fost sondat de Márton Roska în anul 1903, a fost
redescoperit în 1973, iar din anul 1978 a început cercetarea arheologică siste
matică printr-un complex de secțiuni ce vizau centrul așezării și cimitirul A de
pe malul Someșului (Lazarovici, Kalmar, 1990; Lazarovici, 1991). în timpul
acestor investigații s-au descoperit resturile unor construcții de suprafață, gropi
rituale (C.92), morminte care alcătuiau cimitirul B, precum și un sistem de
fortificații (magnetometric în 1983, arheologic în 1985) format din trei șanțuri,
două porti și palisade (Lazarovici, 1991; săpătura de salvare din 2005 cu ocazia
introducerii conductei de gaz pe marginea stângă a șoselei DN1, Cluj - Gherla).
Din lipsă de fonduri pentru săpături, s-a continuat cercetarea interdisciplinară,
astfel în 2007-2008 și 2010 au fost făcute măsurătorile magnetometrice care au
dus la obținerea unor rezultate, de-a dreptul șocante! în 1903, Roska amintea de
fragmente mari de chirpici și mult material arheologic. în timpul săpăturilor
noastre (1978-2005), care nu au dus la descoperirea unor astfel de construcții,
ne-am tot întrebat - unde a săpat Roska? - și am încercat să identificăm locul din descrieri, părea să fi fost în marginea sitului! Doar harta magnetometrică
(fig. 2), realizată în 2010, ne-a lămurit - Roska a săpat în „zona rezidențială”
situată „extra muros", deci în afara fortificației, între șosea și calea ferată!
A fost ceva unic să descoperim, la Iclod, existența unor construcții
dreptunghiulare, de mari dimensiuni, dispuse radial față de centrul așezării, care
se aflau în exteriorul fortificației, între aceasta și Dealul Șușee, un adevărat
„complex rezidențial” format din 20 de edificii dintre care șapte sunt de
dimensiuni mai mici, alcătuind două șiruri paralele cu șanțul exterior al
fortificației. O altă grupare de edificii de mari dimensiuni, formând un fel de
stradă, se află la intrarea în fortificație, în dreptul porții de acces, fiind formată
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din cinci construcții pe stânga și trei pe dreapta drumului ce intra în „cetate”
(fig. 2b). Una din aceste edificii a fost sondată și, într-adevăr, este o construcție
solidă, cu ziduri masive din chirpici și cu un cuptor ce a fost folosit intens.
Acest mic „cartier” ne duce cu gândul la organizarea socio-economică a cetății,
la acele „hanuri și bodegi” ce aveau menirea să găzduiască oamenii și să
aprovizioneze cu produse de strictă necesitate, până „se deschid porțile cetății”.
Bineînțeles toate acestea sunt ipoteze de lucru, situl de la Iclod încă nu ș-a
dezvăluit tainele! Sistemul de fortificație are trei intrări spre Valea Someșului și
doar una, cea spre Gherla, are o astfel de amenajare în exterior, ceea ce ne face
să considerăm că doar această poartă era de acces „laic”, celelalte având un
caracter strategic. Arheologii și săpăturile viitoare vor lămuri enigma acestei
„cetăți” neolitice aparținând „grupului Iclod” cu o suprafață de aproape 11 ha și
vor putea să alcătuiască un grafic evolutiv și, mai ales, să definească tipul,
caracterul și scopul înființării unui astfel de sit, care iese din tiparele celorlalte
așezări cercetate până în prezent.
Parțial contemporan cu stațiunea de la Iclod este cea de la Țaga,
descoperită de Mihai Wittenberger în anul 1995 și cercetată prin săpături
arheologice de salvare și sistematice (Lazarovici, 1997; Țaga 2009) până în
prezent. Situl, aparținând tot „grupului Iclod”, cu influențe ale culturii Petrești,
se află în interiorul Complexului de Exploatare și Comprimare a Gazului, ceea
ce face aproape imposibilă prospectarea arheometrică totală datorită faptului că
terenul este „brăzdat” de cabluri electrice, conducte de gaz și apă, singura zonă
„liberă” este în partea de est a sitului, cea dintre șoseaua Țaga - Sucutard și
Lacul Mare. în timpul celor șaptesprezece ani de cercetare au fost descoperite
locuințe și porțiuni din sistemul de fortificație format din șanțuri și palisade,
împrejmuind o suprafață de 13,5 ha. în 2007-2008 a fost scanată magnetometric zona dinspre Lac, pe porțiunile unde ne-a permis vegetația (aici fiind
proprietăți particulare) și pe harta întocmită (fig. 3) se pot vedea: sistemul de
fortificați format din șanț, două palisade, Poarta de Est și un șanț dublu cu o
palisadă; tumul de Poartă; locuințe și alte constmcții, dintre care una circulară
(măsurători efectuate de Dorel Micle de la Universitatea de Vest, Timișoara,
2008). Cercetarea din ultimii ani s-a axat pe decopertarea zonei de intrare
dinspre Lac, unde se poate observa și un sistem de „șicane” străjuit de un masiv
Turn de Poartă. Aceste săpături au relevat existența unui plan ingenios de
construcție - fortificația se află la baza unei pante de 45°, intrarea este într-o
porțiune mai joasă față de laterale pe care sunt ridicate palisadele, Poarta de Est
are un sistem de „coloane” cu socluri circulare (diametru de 1.3 m) din piatră
(gresie), șanțuri oblice care flancau drumul de acces, - ceea ce conferea o
imagine impunătoare, masivă, măreață și totodată misterioasă! Cum am mai
afirmat, acest sit era o „cetate” aflată pe mijlocul văii ce face legătura dintre
văile Someș și Mureș, acolo unde Valea Fizeș se îngustează și este traversată de
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drumul dinspre Lechința. Această cetate avea rol strategic și administrativoreligios pentru întreaga zonă.
Orașele - cetăți de la Iclod și Țaga, la fel ca cea de la Cluj-Napoca din
aceeași perioadă, au fost ridicate cu efortul conlucrat a tuturor comunităților din
zonă, după un plan bine definit, lucrările fiind coordonate de o echipă de
„meșteri” care au conceput și realizat aceste fortificații în jurul cărora gravi
tează „sate” cu „putere economico-agrară” ce alimentau „orașul” cu produse
agricole și meșteșugărești. Nu trebuie să uităm că viața într-o astfel de cetate se
desfășura după anumite reguli precise, bine stabilite și controlate, mai ales că
aici era și „forța militară” ce avea menirea să apere și să supravegheze atât
cetatea cât și împrejurimile. în aceste „cetăți”, pe lângă forța militară, se
concentra și puterea religioasă, care împreună coordonau administrativ tot ce
era cu caracter economic și social. Considerăm că religia a jucat un rol impor
tant în cadrul comunităților, fiind cea care putea să stabilească reguli de condu
ită, să le facă acceptate prin justificări pertinente pentru acea vreme, multe
dăinuind vreme îndelungată, devenind cutume, să supravegheze respectarea lor,
având deseori și atribuțiuni cu caracter juridic (în adevăratul sens al cuvântului).
Chiar și azi, în unele sate „arhaice” s-a păstrat și se manifestă o gândire cu o
dominantă magico-religioasă puternică care impune o anumită disciplină și
ordine (Bemea, 2005: 130). Toate regulile aveau drept scop menținerea ordinii
sociale, a relațiilor economice și a unor legături intercomunitare amiabile.
Acestea presupun existența unei puternice „pături conducătoare”, care veghea
la bunul mers al vieții cotidiene și păstrarea „rânduielii” - în societatea lor
nimic nu era întâmplător, de la întemeierea familie, procreare, moarte, până la
construirea caselor, gospodăriei, sisteme de drenaj, apa curentă, încălzire, etc. atât a celei familiare, cât și comunitare, sau intercomunitare. Toate dovezile ne
determină să considerăm existența unei societăți deja polarizate social și econo
mic, așa - zisa „diviziune socială a muncii” a generat o globalizare a proceselor
de super-specializare și de organizare teritorială. Trebuie să amintim aici și
rolul acestei clase conducătoare în „politica” externă, în relațiile (de orice natu
ră) dintre triburi, sau uniuni de triburi: stabilirea contactelor; negocieri; stabili
rea regulilor; menținerea și întreținerea legăturilor economice, sociale, cultura
le, religioase și militare; supravegherea acestor contacte, iar după caz, rezolva
rea unor conflicte ce puteau degenera: fie prin război, prin tratat de pace.
Prezența unui astfel de personaj este la Iclod, atestat de „obiectele de prestigiu”
din mormântul unui „luptător”, constând din mărgele din scoici și un dinte de
ren - pandantiv. Tot în necropolele de la Iclod sunt și cele mai frumoase vase
depuse ca inventar funerar din tot arealul neolitic transilvănean, ce ne duce cu
gândul la o categorie de populație înstărită.
Dispunerea construcțiilor într-un spațiu dat în cadrul unei așezări, fie de
tip sat, sau cetate, nu se făcea oricum. Se alegea un loc „curat” și „bun”, se
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purifica și se respectau regulile de orientare și mărime a construcției, după
„rangul” proprietarului, un loc important ocupând și „vecinătatea”, care în
tradiția populară (Bemea, 2005: 40) este un fel de extindere a relațiilor
familiare cu vecinul care nu este de același sânge, dar face parte din aceeași
categorie socială sau economică, formând o „unitate” în cadrul comunității,
contribuind împreună la menținerea „rânduielii” prin toate faptele lor. „Vecină
tatea” este un fenomen complex care s-a menținut de-a lungul timpului și se
manifestă prin raporturi economice, sociale și spirituale, formând „unitatea
socială” dintre familie și „sat” și influențează viața și comportamentul, fiind un
„index al calității” oamenilor ce o compun. Astfel, au luat ființă „cartierele” și
„străzile”, care se pot observa și pe planurile unor așezări neolitice (Iclod - fig.
2; Radovanu - Godea, 2007: fig. 100; Hăbășești - Godea, 2007: fig. 78-81;
Trușești - Petre scu-Bîmbovița, 1999).
Cu această ocazie putem să vorbim și de o altă noțiune din filozofia
populară: aceea de drum drept, fără șerpuiri (primejdii), care inspiră încredere și
siguranță, fiind „bun” deoarece poate fi controlat. Poate, astfel de credințe stau
la baza sistematizării spațiului din cetățile neolitice de la Iclod și Radovanu.
Dacă am vorbit de drum trebuie să amintim și de „răscruce”; unele dintre
așezările fortificate neolitice sunt poziționate la întâlnirea mai multor drumuri,
cum este și cea de la Țaga unde drumul principal se întâlnește cu drumul ce
vine din zona Bistriței și trece spre Sic, la Țaga fiind un loc de întâlnire, odihnă
și închinare, pentru refacerea forței fizice și spirituale necesare continuării
drumului și încheierea unor tranzacții. Dacă tot suntem la drumuri, poate ar
trebui să ne gândim mai adânc la originea și semnificația expresiei „drum de
țară”! Emest Bemea (2005: 102) spunea [„Țara” în înțeles de pământ al strămo
șilor este (...) o substanță originară și permanență etnică], fiind un spațiu larg,
deschis, cuprinzător, concret, eterogen, omogen, perceput și folosit conform
unor rânduieli universal acceptate. în acest spațiu, de multe ori strămoșii și
relațiile de rudenie nu sunt numai cele sanguine, definesc „locul” de baștină, și
mai degrabă o intimitate cu spațiul originar, cu țara, cu satul, cu casa.
Orașele - cetăți (fortărețe) neolitice erau, după părerea noastră, puterni
ce centre tribale, bine organizate și coordonate, care prin extrapolare făceau
parte din „uniunea” de triburi denumită de arheologi „grupul Iclod”, sau mai
bine-zis „Țara Iclodului”. Considerăm că „Țările” au fost și sunt unități
complexe teritoriale și economice care-și au rădăcinile în neoliticul dezvoltat,
dăinuind, cu inerente modificări, în unele locuri, până-n zilele noastre. Triburile
neolitice din „Țara Iclodului” controlau exploatare, transportul și „comerciali
zarea” „Aurului Alb”, tot acest teritoriu stă și azi pe un zăcământ de sare ce
izvorăște sub formă de „slatină”, iar cetățile de la Cluj-Napoca și Iclod sunt pe
artera principală al „drumului sării”, paralelă cu Someșul Mic, în timp ce Țaga
făcea legătura cu stațiunile din centrul Transilvaniei. Aceste așezări, fie întărite
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sau nu, au dus mai departe tradiția neoliticului timpuriu, în zonă fiind atestate
arheologic mai multe situri puternice (Iclod - La Doroaie; Livada; Țaga Hrube; - Valea Mileului; -Coada Lacului) care s-au dezvoltat, poate, chiar din
cauza „exploatării” sării (Lazarovici,Gh. Lazarovici, 2012).
Siturile neolitice de la Iclod, Țaga, Cluj-Napoca, la fel ca și cele de la
Tărtăria și Turdaș (Maxim, 2009), au trăsăturile caracteristice „Orașului Cetate”, adică: sistem de fortificație; arhitectură; guvernare administrativă și
religioasă; artă; meșteșuguri; negoț, instrucție; justiție și legislație.
Toate acestea se întâmplau la Iclod și Țaga între anii 5300 - 4850 CAL
BC, după datări cu C14.
Nu trebuie să uităm, sau să trecem cu vedere că „complexul sistem
ideologic și economic cunoscut sub numele de neolitic se află încă la baza
civilizației noastre modeme” (Monah, 2010: 162).
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Fig. 1. Satul neolitic de la Fundătura: a) harta magnetometrică; b) planul a două
locuințe care au în spate probabil anexe gospodărești; c) dispunerea caselor (autor
Mischka Carsten)
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Fig. 2. „Orașul - cetate” neolitic de la Iclod: a) harta magnetometrică; b) dispunerea
cartierelor cu mari edificii, plasate în afara fortificației (autor Mischka Carsten)
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Fig. 3. „Orașul - cetate” neolitic de la Țaga: zona Porții de Est (după Mischka Carsten)
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RESTAURAREA UNUI CEAS DE PERETE CU PENDUL
Dana BENKARA, loan BUTNARIU
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

The restoration of a wall clock with regulator
The paper describes the restoration of a Schwarzwald wall clock with
regulator (pendulum), dated around the year 1900. After a few introductory words,
general data are presented such as the description of the wall clock component parts,
especially of its painted wooden shield, and the preservation state at the moment we
took contact with the object. The interventions of restoration that were made are also
described in the paper. The case it’s interesting due to the beauty and the rarity of this
objects nowadays (painted wall clock with pendulum) and a bit of a challenge was
added from the diversity of materials we had to deal with (paint, wood, metal). The fact
that the clock’s mechanism was still funcțional, made the work on this obiect even
more pleasant.

Keywords: wall clock, Schwarzwald, pendulum, painted shield, restoration.
Datarea: Aproximativ 1900
Autor: Necunoscut
Dimensiuni: Scut pictat: 21 x 15 x 0.8 cm
Cutie: 8 x 11 x 0.5 cm
Spate: 14 x 10 x 0.5 cm
Școala/ Atelier: Ceas Schwarzwald (Pădurea Neagră), Germania, fabricat probabil în
atelier meșteșugăresc rural
Deținător: Colecție particulară
Funcție: Utilitar-decorativă
Ceasul are funcția suplimentară de a bate orele (alarmă)
Stare de conservare: Relativ bună
Restaurare anterioară: Intervenție de fixare a panoului pictat (scutul) de cutia cu mecanism

îl vedem în muzee, sau poate îl avem acasă pe perete și rămânem impre
sionați de sunetul gongului, care indică ora exactă sau fracțiuni dintr-o oră. Poate
că nu se compară cu ceasul modem, care se folosește de vibrația unui cristal de
quartz, fiind astfel extrem de precis, însă putem spune pe bună dreptate că
ceasul cu pendul are un farmec aparte. De-a lungul secolelor, pentru a pune în
practică descoperirile fizicienilor, pentru a folosi o parte din calculele mate
maticienilor și pentru a utiliza aliajele metalurgiștilor, ceasornicarii au depus
întreaga lor iscusință. Confecționat din materiale diverse (lemn, metal, marmu
ră, sticlă, etc.), ceasul cu pendul a fost foarte răspândit în Europa în seco
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lele XVIII-XIX, ornamentația sa variind în funcție de comunitate și de atelierul
unde era fabricat.
Conceptul de ceas cu pendul îi este atribuit lui Galileo Galilei, care a
studiat mișcarea pendulului încă din 1582. Acesta a reușit să deseneze o schiță a
unui ceas cu pendul, însă nu a reușit să-l construiască în timpul vieții sale. în
1656, Christiaan Huygens, om de știință olandez a construit un mecanism cu
pendul, cu o perioadă constantă de oscilație. Acest ceas putea funcționa câteva
ore, cu o eroare de o secundă la aproximativ trei ore de funcționare, ceea ce era
remarcabil pentru acea vreme. Ceasul realizat de Huygens utiliza un pendul ale
cărui oscilații erau întreținute prin căderea controlată a unui corp (greutăți). între
ținerea oscilațiilor se făcea automat (oscilații autoîntreținute), pendulul însuși,
printr-un angrenaj ingenios compus din rotițe dințate și pinioane, comandând
transferul de energie eliberată prin căderea corpului. Precizia oferită de ceasul lui
Huygens a făcut posibilă, pentru prima dată, adăugarea acelor care să indice
minutele și secundele (până atunci, ceasurile mecanice aveau doar acul orar).
Ulterior pendulul gravitațional a fost înlocuit cu balansierul - un pendul
elastic cu resort în spirală, având o mișcare oscilatorie de rotație - ceasurile
mecanice fiind în continuă perfecționare; ele au devenit extraordinar de precise
(având erori de ordinul secundei, pe durata câtorva ani) și foarte compacte
(putând fi purtate cu ușurință la încheietura mâinii).
Așadar putem spune pe bună dreptate că ceasul cu pendul stă la baza
realizării ceasurilor mecanice de mână. Ceasurile cu pendul au trecut proba
timpului, multe dintre ele funcționând foarte precis peste 100 de ani, dacă sunt
bine întreținute.
Descrierea obiectului
Ca toate ceasurile de acest tip, indiferent din ce parte a Europei provin,
sau în ce secol au fost produse, elementele esențiale din care se compun sunt:
mecanismul ceasului închis într-o carcasă de protecție (ce poate să fie din metal
sau din lemn), scutul (la fel ca și carcasa, poate să fie fabricat din lemn sau din
metal, sub diferite forme și mărimi), pendulul, greutățile și lanțul de acționare.
Ceasul de tip Schwarzwald ce face subiectul acestui articol (Fig.l), are
mecanismul de funcționare fixat pe un schelet de lemn închis într-o carcasă de
asemenea din lemn (Fig.2-3), prevăzută cu o pereche de uși laterale ce permit
accesul la mecanismul din interior (dimensiunile cutiei: ușile laterale, mobile: 8
x 11 x 0.5 cm; partea superioară și cea inferioară a cutiei: 8 x 9.5 x 0.5 cm;
spatele cutiei: 14 x 10 x 0.5 cm). Scutul ceasului (Fig.3) este realizat dintr-o
singură planșă de lemn de formă pătrată, cu coroană semicirculară în partea
superioară și decorat prin pictare (dimensiuni: 21 x 15 x 0.8 cm). Fixarea
scutului la cutia de protecție se face prin intermediul axului orizontal al celor
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două limbi de ceas (din alamă) și o pereche de cârlige metalice din fier, existen
te în partea superioară și inferioară a cutiei, ce se prind în lăcașe săpate direct în
planșa scutului (Fig.5). In partea superioară a carcasei există mecanismul de
alarmă, format dintr-un clopot din fier atașat printr-un cui metalic cu șurub; în
partea din stânga a mecanismului, pe o axă orizontală, este fixat ciocanul de bătut
ora (din alamă), ce lovește exteriorul cupei clopotului (Fig.6). în partea inferioară
a cutiei de protecție există cinci orificii: patru de formă rotundă, cu diametrul de 1
cm și un orificiu de formă dreptunghiulară (1x7 cm), ce permit inserarea lanțului
de alamă cu cele două greutăți din plumb și a pendulului la mecanismul din
interior (Fig.7). Acesta din urmă, pendulul lung, este realizat sub forma unei
lentile din alamă cu diametrul de 5 cm, fixată pe o tijă cu lățimea de 0,5 cm; prin
modificarea lungimii tijei, poate fi reglată perioada de oscilație a pendulului.
Ceasul se suspendă pe perete din partea din spate a carcasei, puțin mai
înaltă decât celelalte laturi (dimensiuni: 14 x 10 x 0.5 cm) și prevăzută cu un
orificiu de suspendare (Fig.8).
Scutul ceasului este decorat, așa cum am spus prin pictare; aceasta s-a
făcut în tehnica tempera pe un strat inițial de preparație. Central, prin pictare
este sugerat discul ceasului (cadranul), de culoare albă, mărginit de trei cercuri
concentrice alăturate, în culorile verde, roșu și negru, prevăzut cu indecși de oră
sub formă de cifre romane și puncte, precum și diviziuni egale pentru marcarea
minutelor, pe care se citește deplasarea limbilor indicatoare. Colțurile scutului
sunt decorate cu motive geometrice, linii vălurite și puncte în cromatica roșu,
galben, albastru și degradeuri ale acestora. Partea superioară în formă de
coroană semicirculară, este decorată cu motive vegetal-florale: două flori mari,
boboci și frunze stilizate, în cromatica: roșu, galben, galben-ocru, verde,
albastru, pe fond negru și încadrate de o linie semicirculare de culoare albă,
întreaga compoziție este mărginită de un chenar de culoare neagră.
Starea de conservare a ceasului înainte de restaurare
Ceasul se prezintă într-o stare de conservare generală relativ bună,
purtând semne evidente de uzură funcțională și de intervenție anterioară de
fixare a scutului pictat la cutia cu mecanism, realizată de o persoană necunos
cută într-o manieră neprofesionistă, prin intermediul a trei cuie metalice
introduse dinspre fața pictată a scutului pentru fixarea acestuia de latura supe
rioară (printr-un cui) și de cea inferioară (prin două cuie) a cutiei de protecție.
Această intervenție a dus la deteriorarea suprafeței pictate a scutului în cele trei
zone de inserție a cuielor (Fig.9-10). Altă intervenție de acest fel este sesizabilă
și pe verso-ul cutiei de protecție a mecanismului, unde cuie metalice noi au fost
adăugate sau au înlocuit cuie mai vechi, pentru o fixare mai bună a spatelui
cutiei (Fig. 11).
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întreaga suprafață a ceasului este acoperită cu depuneri superficiale de
praf și murdărie organică aderentă ce a dus la o întunecare a suprafețelor; zona
decorativă pictată înregistrează și o diminuare a intensității culorilor și
îmbrunirea, neuniformă, a filmului de venii (Fig. 12).
Elementele metalice (fier, alamă) sunt acoperite cu un strat de oxid
uniform și stabil (de culoare negru-gri la elementele din alamă), iar soneria din
fier prezintă depuneri neuniforme de oxid de fier de culoare roșu-brun, ce poate
deveni activ în condiții de umiditate ambientală crescută.
Din punct de vedere constructiv, panoul pictat al scutului este debitat
dintr-o singură bucată de lemn ce prezintă o ușoară curbură, aproape nesemni
ficativă, orientată cu concavitatea spre cutia cu mecanism; acest fapt face mai
dificilă fixarea scutului de cutie, cele două cârlige metalice prevăzute pentru
acest scop în partea superioară și în cea inferioară a cutiei ne mai îndeplininduși cu succes rolul, datorită distrugerii fibrei lemnoase în zona lăcașelor de
prindere săpate pe verso-ul scutului. Pe fața pictată a scutului, în partea sa
superioară, este prezentă o zonă lacunară cu amplitudine până la suportul de
lemn (Fig. 13), de formă neregulată și relativ extinsă ca mărime, marginea
inferioară a lacunei prezintă tendință de desprindere; alte lacune de acest fel,
mai reduse ca amploare, se găsesc și pe marginea din dreapta a panoului pictat.
De asemenea, cele trei cuie metalice ce străpung scutul, deasupra cifrei „XII” și
alte două înjumătățea inferioară a cadranului, lângă cifrele „V” și „VII”, au dus
la deteriorarea atât a stratului pictat împreună cu preparația, cât și a suportului
de lemn; de la orificiile produse de aceste cuie pornesc două fisuri fine în fibra
lemnoasă, ce se dezvoltă pe o lungime de aproximativ 3.5 cm, până la marginea
inferioară a panoului. Lacuna din partea superioară a scutului, datorită pierderii
complete a stratului de preparație, face vizibilă o fisură în fibra lemnului, ce
străbate întreaga grosime a panoului și se dezvoltă pe o lungime de 1,5 cm
pornind de la marginea superioară a panoului (pe verso-ul scutului, această
fisură este vizibilă pe o lungime de 7 cm).
Lacune ale stratului de culoare, de mici dimensiuni, sunt prezente pe
întreaga suprafață decorativă a scutului, iar marginile acestuia prezintă eroziuni
ale picturii (chenarul negru). De asemenea, eroziuni ale stratului pictat se găsesc
în jurul orificiului central al cadranului, ce permite axului orizontal să facă legă
tura între limbile ceasului și mecanism.
în partea superioară a cadranului, în dreptul orei „XI”, există o zonă
neregulată, cu suprafață aproximativă de 12 cm2, de strat pictural cu tendință de
desprindere (sub forma unei lacune oarbe, antrenând și stratul de preparație);
zona este conturată de fisuri neregulate, cel mai probabil este că această
deteriorare a survenit în urma unei lovituri mecanice (Fig. 14).
în afara acestor deteriorări, întreaga suprafață pictată este acoperită de
fisuri fine de diferite lungimi și forme, și de cracluri de bătrânețe ce aparțin
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deopotrivă stratului de culoare și celui de verni și au ca factori determinanți
modificarea dimensională a lemnului, condițiile improprii de păstrare și mani
pulare, pierderea calităților adezivo-coezive ale cleiului utilizat la preparație și
liantului culorilor.

Etapele restaurării ceasului pictat cu pendul
După desprăfuirea întregului ansamblu și îndepărtarea, cu o pensulă, a
depunerilor de murdărie neaderentă, și după extragerea celor trei cuie metalice
ce străpungeau fața pictată a scutului, prima operație necesar a fi efectuată a
fost consolidarea profilactică a celor două zone fragile de strat pictat și prepa
rație cu tendință de desprindere, localizate în jumătatea superioară a scutului
(Fig.15). Având aderență relativ bună la suport, nu au fost necesare operații
ample de consolidare a întregului strat pictat. Pentru cele două zone deteriorate
s-a folosit o soluție apoasă de clei de pește în concentrație de 6% aplicat la cald
și presa rece (peste folia intermediară de melinex) până a doua zi; înaintea
aplicării cleiului și a foiței japoneze, s-a efectuat o degresare și o curățare
ușoară a desprinderilor cu soluție hidro-alcoolică pentru o mai bună penetrare a
soluției de clei aplicată peste hârtia japoneză ce va proteja stratul pictural și va
ajuta la readerarea acestuia la suport.
Această etapă fiind parcursă, s-a continuat cu conservarea elementelor
metalice exterioare (fiind exclus mecanismul - care este funcțional). Acolo
unde a fost posibil, aceste elemente au fost detașate de ansamblul ceasului în
vederea conservării - precum clopotul soneriei, pendulul și greutățile din plumb
- în ce privește cele două limbi de ceas, lanțul de acționare și ciocanul soneriei
au fost conservate, după protejarea prealabilă a celorlalte elemente ale ceasului,
pe pozițiile lor funcționale (Fig. 16-17). Astfel, elementele din alamă (limbile
ceasului, lanțul de acționare, pendulul) au fost curățate chimic (cu o pastă pe
bază de acid fosforic și acid citric, aplicată cu o perie moale, urmată de
neutralizarea pieselor prin clătiri repetate în apă distilată, iar la final în alcool
etilic 95%) și mecanic, cu ajutorul lânii de oțel, acolo unde a fost cazul. Clopo
tul soneriei, din fier, a fost curățat mecanic, cu ajutorul MTS-ului și a diverslor
perii și elemente abrazive; după curățarea depunerilor de oxizi, s-a efectuat și în
acest caz o degresare cu alcool etilic. Pentru protecția finală a tuturor elemen
telor metalice, s-a aplicat un strat de Paraloid B72 diluat în toluen (Fig. 18).
Odată încheiată și această etapă, s-a putut avansa, după îndepărtarea cu
apă caldă cu ajutorul tampoanelor de vată, la curățarea umedă și chimică a
suprafeței pictate a scutului. Aceasta s-a făcut cu soluție pe bază de emulsie de
ou, amonic și ulei de in crud, cu soluție hidroalcoolică și cu soluții apoase de
Contrad 2000. Vemiul de protecție a fost îndepărtat în totalitate, păstrându-se
însă patina originală a picturii (Fig. 19-20).
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Cele trei orificii vizibile după extragerea cuielor metalice din panoul
pictat au fost obturate folosind mici bucățele de câlți îmbibate în soluție de clei
de pește. Completările stratificate ale zonelor lacunare au fost executate cu chit
clasic, obținut dintr-un amestec de praf de cretă și clei de pește 6%, fără a
depăși zona lacunară, pentru ca la finisare să nu fie lezată pelicula de culoare
sensibilă la solvenți (Fig.21). De aceea, chiar înainte de uscare, am îndepărtat
surplusul de chit cu mici tampoane de vată (anterior aplicării grundului propriuzis, au fost aplicate două straturi de lapte de chit pe zonele curățate și degresate
ale lacunelor, iar în partea superioară a scutului, în zona lacunei ample a fost
aplicat un mic petec din pânză de bumbac, peste care a fost apoi aplicat chitul,
pentru a preveni crăparea ulterioară a acestuia datorită fisurii existente în acea
zonă în fibra lemnoasă a suportului - Fig.22).
Pe zonele chituite a fost executată o integrare cromatică în tehnica
velaturii, cu acuarelă, pentru lacunele mai extinse, și o integrare imitativă
pentru suprafețele reduse de culoare lipsă.
Verso-ul scutului și carcasa de protecție a mecanismului au fost
curățate cu un amestec compus din apă (50%), alcool etilic (45%) și amoniac
(5%), iar micile depuneri au fost îndepărtate sau subțiate cu ajutorul bisturiului
(Fig.23).
Pentru îmbunătățirea modului de fixare a scutului la cutia de protecție a
mecanismului, în locul lăcașelor săpate pe verso-ul scutului, s-au fixat în aceste
zone două belciuge de mici dimensiuni, ce permit o mai bună fixare a cârligelor
de prindere. Au fost asamblate și celelalte elemente metalice conservate, iar la
final, pentru protejarea peliculei de culoare, au fost aplicate două straturi
diluate de verni: de retuș, pentru zonele integrate, și dammar 8% peste întreaga
suprafață (Fig.24-25).
Recomandări pentru conservarea ulterioară a obiectului

Este indicat ca obiectul să fie manipulat cu atenție, nu doar sensibili
tatea mecanismului din interior impunând acest lucru, dar și suprafața decora
tivă a scutului, proaspăt restaurată. Păstrarea ideală a ceasului este în poziția lui
funcțională, adică verticală, suspendat pe perete prin orificiul prevăzut în acest
scop pe spatele cutiei de protecție, iar condițiile microclimatice ideale recoman
dă valori de temperatură, pe cât posibil constante, încadrate în intervalul 18209C și o umiditate ce e bine să nu depășească 60 de procente. Până la uscarea
completă a vemiului, este indicată evitarea expunerii ceasului proaspăt restaurat
în atmosfere ce conțin mult praf.
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Legenda fotografiilor
Fig.l - Poză de ansamblu înainte de restaurare
Fig.2 - Cutie de protecție a mecanismului. Accesul la mecanism de face printr-o pereche de
uși laterale.
Fig.3 - Ușă laterală a cutiei de protecție
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Fig.4 - Scutul ceasului, decorat prin picture
Fig.5 - Sistemul de fixare a scutului de cutia de protecție - cârlig metalic ce se prinde într-un
lăcaș săpat în verso-ul scutului
Fig.6 - Soneria ceasului
Fig.7 - Partea inferioară a cutiei de protecție, cu orificiile pentru pendul și lanțul de
acționare
Fig.8 - Spatele cutiei de protecție cu orificiul pentru suspendare pe perete
Fig.9 - Cui metalic introdus în panoul pictat
Fig. 10 - Deteriorare a picturii datorată cuielor metalice
Fig.l 1 - Cuie metalice și orificii de cuie pe spatele cutiei de protecție
Fig. 12 - Diverse degradări ale stratului pictat și depuneri de oxizi pe elementele metalice
Fig. 13 - Detaliu de degradare (zonă lacunară până la suport, cu marginea inferioară cu
tendință de desprindere)
Fig. 14 - Detaliu de deteriorare a stratului pictat, survenit în urma unei lovituri mecanice
Fig. 15 - Detaliu din timpul consolidării
Fig. 16 - Detaliu din timpul curățării elementelor din alamă
Fig. 17 - Detaliu din timpul curățării clopotului din fier al soneriei
Fig. 18 - Clopotul soneriei după conservare
Fig. 19 - Test de curățare
Fig.20 - Scutul pictat al ceasului după curățare
Fig.21 - Scutul ceasului după finalizarea chituirii
Fig.22 - Petec de pânză lipit înainte de chituire peste fisura din fibra lemnoasă
Fig.23 - Cutie de protecție după curățare (ușă laterală)
Fig.24 - Scutul ceasului după integrare cromatică
Fig.25 - Ceasul de perete cu pendul și greutăți, după restaurare
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RESTAURAREA ICOANEI PE PANOU „BOTEZUL DOMNULUI”

Daria OLTEAN, Maria JURAVLE
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

The Restoration of the “Baptism of the Lord” icon on wood
This article presents, shortly, restoration stages of a wooden icon, painted in
tempera technique, from the Ethnographic Museum of Transylvania’s treasure. We
present the preservation state, diagnosis and the restauratory interventions we made as
well.

Keywords: restoration, icon, Baptism, Ethnographic Museum of Transylvania
treasure

Icoana este un reper fundamental în viața spirituală a țăranului creștin,
fiind un obiect cultic prezent atât în spațiul sacru al bisericii, cât și în cel profan
al locuinței. Una din cele mai valoroase colecții din patrimoniul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei este cea de icoane, muzeul deținând 511 icoane pe
sticlă și 109 icoane pe lemn. Prima icoană pe lemn a intrat în patrimoniul
muzeal în anul 1923, colecția îmbogățindu-se ulterior prin donații și achiziții.
Conform fișei analitice de evidență, icoana al cărei proces de restaurare îl vom
prezenta a intrat în patrimoniu în anul 1966, prin achiziție. Autorul este anonim.
Tema este Botezul Domnului.
Are următoarele dimensiuni: L =32,7 cm, 1 =22,7 cm, grosimea panoului =2,6 cm.
Tehnica de execuție este tempera cu ou, pe suport din lemn de paltin (acer
platanoides), grunduit cu clei animal și cretă de munte, pictat cu pigmenți și
liant. A fost considerată prioritate în restaurare pentru că desprinderile stratului
pictat sunt evolutive, iar acest proces de degradare trebuia oprit.

Descrierea icoanei:

Icoana pe care am propus-o spre restaurare îl înfățișează pe Iisus
Hristos, înfășurat cu perizomă roșie, cu mâinile împreunate la piept; Iisus
Hristos este reprezentat central, pe o piatră, în mijlocul Iordanului. De-a dreapta
Lui, înaintemergătorul îl binecuvântează cu mâna dreaptă. Deasupra, din cer se
coboară Sfântul Duh în chip de porumbel. In stânga lui Iisus sunt prezenți doi
îngeri, care au mâinile sub îmbrăcăminte.
Pe fondul albastru este prezentă inscripția B(O)GOIAVLENIE (=
ARĂTAREA LUI DUMNEZEU), cu caractere chirilice.
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Starea de conservare:
Icoana Botezul Domnului este realizată pe suport din lemn, dintr-un
singur blat. Rama este din grosimea panoului. Panoul este grunduit cu clei de
origine animală și materiale de umplutură (cretă de munte sau ipsos). Este
pictat în tehnica tempera (pigment cu ou).
După o atentă examinare cu ochiul liber și cu lupa, în lumină directă și
razantă, putem descrie starea de conservare. Aceasta a fost condiționată de
existența mai multor factori: îmbătrânirea materialelor, pierderea proprietăților
adezive și coezive ale cleiului, folosirea drept agățătoare a unui element metalic
necorespunzător, uz liturgic, ungerile repetate cu grăsime, variațiile de
temperatură și umiditate.
Suportul:
Debitarea panoului s-a făcut transversal, pe sfert (raportat la cercurile de
creștere), astfel că deformările sunt minime. Suportul prezintă urme ale unui
atac foarte slab al insectelor xilofage (Anobium punctatum), inactiv în prezent.
Galeriile nu afectează structura de rezistență a lemnului. Pentru montarea unei
agățători din sârmă, lemnul a fost perforat. Suportul a fost impregnat cu
parafină.
Stratul pictat (grund, peliculă de culoare și vernis):
Stratul pictat s-a pierdut în locul antrenat de agățătoare, în colțul din
dreapta sus și pe latura inferioară a chenarului.
Sunt pete de ceară pe himationul îngerului, pe veșmântul din jurul
coapselor lui Hristos, pe rama profilată din sipet, pe tunica Sf. Ioan și pe fundal.
Ceara fierbinte de la lumânări a deteriorat ireversibil, pe porțiuni foarte mici,
pelicula de culoare.
Depunerile ancrasate de murdărie prezente pe toată suprafața icoanei
(fum, peliculizări repetate cu grăsimi vegetale și animale) îngreunează citirea
imaginii.
Craclurile de vârstă acoperă toată suprafața picturii.
Specifice picturii pe panou sunt și micile desprinderi sub formă de
acoperiș, în două ape.
Pe mici porțiuni, stratul pictat s-a desprins până la suport, creând lacune
de mici dimensiuni pe întreaga icoană.
Stratul de preparație prezintă diverse tipuri de degradări, imputabile
comportamentului liantului cu care s-au făcut grundurile. O formă de degradare
a preparației se datorează sărăcirii liantului. Proteina din cleiul animal, care ar
trebui să susțină preparația, își pierde proprietățile prin îmbătrânire. Materia de
umplutură din preparații (charges), creta de munte în cazul nostru, este sensibilă
la apă. Sensibilitatea are la bază structura micro-cristalină. în prezența apei,
aceste cristale rețin o parte din apă, se solubilizează și cresc. Această preparație
s-a gonflat, cauzând desprinderea culorii aferente.
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Intervenții de restaurare:

Curățarea pe verso s-a făcut în două etape.
Ceara minerală a fost înlăturată cu toluen.
Pentru îndepărtarea murdăriei aderente am folosit apă distilată și alcool,
în proporție de 1:1. Am emoliat petele roșii de vopsea de ulei folosind soluție
formată din apă distilată 50%, etanol 45% și amoniac 5%.
Pentru a curăța canturile icoanei, am urmat aceleași proceduri ca și la
verso.
După uscarea perfectă, s-a peliculizat un amestec termoreversibil de
ceară cu colofoniu, încălzit în prealabil în baie de aburi, diluat cu esență de
terebentină. Amestecul conține 50% colofoniu, 50% ceară de albine, care au
fost topite separat, apoi unite (ceara la 60°, iar colofoniul la 130°). Impregnarea
la cald are drept scop stabilizarea higroscopică a suportului și refacerea
aspectului estetic original. Elementul metalic folosit ca agățătoare a fost
înlăturat.
Curățarea stratului pictural a fost efectuată cu prudență, urmărindu-se
conservarea patinei. Cu o pensulă moale am desprăfuit ușor, apoi am verificat
statica picturii. Depunerile de ceară au fost curățate mecanic, cu bisturiul, după
emolierea prealabilă cu toluen, pentru a se evita desprinderea unor pelicule din
stratul original. Am făcut microteste de solubilizare și am decis că depunerile
de murdărie vor fi curățate cu soluțiile lui Filatov, alternând 1 cu 3 (etanol;
esență de terebentină;ulei de in crud; amoniac). Reacțiile chimice ulterioare au
fost neutralizate cu dibutilftalat.
Curățarea s-a făcut înaintea consolidării stratului pictat pentru a se evita
impregnarea cerii în profunzime în timpul aplicării presei calde și a se asigura o
pătrundere cât mai bună a consolidantului. Sub stratul de culoare desprins am
injectat alcool etilic absolut, pentru a deschide porii. Pentru consolidarea
propriu-zisă, am aplicat foiță japoneză pe întreaga suprafață, folosind clei de
pește, soluție apoasă 10%, cu adaos de fiere de bou ca tensioactiv și preventol,
conservant. Operația de consolidare urmărește crearea unei noi aderențe la
substrat a componentelor stratului pictural, a acestora între ele și la suport.
Cleiul are rolul de a regenera liantul original degradat. Saturarea stratului pictat
se face prin adiție la cald. Se aplică presă caldă cu spatula electrică, insistând pe
micile desprinderi și utilizând ca protecție suplimentară folia antiaderentă de tip
melinex. întreaga execuție urmărește emolierea stratului pictat, urmată de
refacerea aderenței prin presare alternativă cald-rece (spatula electrică și săculeț
cu nisip). Aceste alternări au rolul de a scoate apa, pentru a rămâne doar cleiul.
Intre stratul pictat acoperit cu foiță japoneză și folia antiaderentă melinex am
pus hârtie de filtru pentru a absorbi apa. După uscare, foița japoneză a fost
înlăturată cu tampoane de vată umezite în apă caldă și stoarse bine. Am curățat
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orice urmă de clei folosit la consolidare, pentru a nu se contrage și a antrena
stratul pictat.
Am degresat zonele lacunare folosind soluție alcoolizată, apoi am
chituit cu o pastă formată din clei de pește 7% și cretă de munte. Șlefuirea am
efectuat-o cu dop de plută umezit în emulsie de ou (1:4), fără a depăși zona
lacunară.
După îngrășarea grundului cu emulsie de ou, am trecut la integrarea
cromatică, imitativă, realizată în acuarelă.
Pentru vernisare am folosit rășină dammar 8%, dizolvată în esență de
terebentină, la care am adăugat ceară de albine, pentru a obține o peliculă mată
de vemi.

Recomandări cu privire Ia modul de conservare și expunere:

Recomandăm ca icoana să fie depozitată sau expusă într-un mediu cu o
umiditate relativă cuprinsă între 55-65% și o temperatură de 18-20°C, iară
variații mari sau bruște ale acestor valori. Pentru transportul icoanei, suprafața
pictată va fi protejată cu foiță japoneză și apoi învelită în pânză sau hârtie.
în prezent, icoana este păstrată în depozitul Ocupații al muzeului, în
condiții optime.
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1. Ansamblu față înainte de
restaurare

3. Deteriorări: uzură funcțională,
pierderea peliculei cromatice

2. Deteriorări: pierderi de strat pictat,
lemn perforat

4. Test de curățare
până la grund, decolorări
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5. Presă rece

7. Ansamblu după consolidare

6. Presă caldă

8. Integrare cromatică
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9. Ansamlu față după vernisare

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

RESTAURAREA UNUI TABLOU PICTAT
ÎN ULEI PE SUPORT TEXTIL
Mioara Mihaela SÎNTIUAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Restoration of an Oii Painting on Textile Support
The study describes the state of conservation of an oii painting, presents the
degradation forms and describes the restoration stages, characterized by specific
techniques and materials. The picture painted by V. Niculescu is a copy after the work
“Matemity” of the painter Nicolae Henri Verona.

Keywords: conservation, restoration, oii painting, “Matemity”, V. Niculescu

Lucrarea aleasă pentru restaurare este o pictură semnată de V. Niculescu,
copie după tabloul „Maternitate” al pictorului Nicolae Henri Verona, și a fost
realizată în anul 1912. Tabloul face parte dintr-o colecție particulară și a fost
restaurat în cadrul practicii pentru obținerea atestatului de restaurator pictură
ulei. Este vorba de o pictură în ulei pe suport textil cu strat de preparație, pânza
fiind întinsă pe un șasiu de lemn. Tabloul este de formă dreptunghiulară și
prezintă următoarele dimensiuni: 64,8 cm x 50,5 cm, lățimea baghetei atașate
pe cantul inferior al șasiului având 2,2 cm. Rama e profilată în trepte și este de
culoare neagră.
Tema tabloului este inspirată din viața de familie, accentul căzând
asupra personajelor ce se decupează compozițional de fundalul vibrant al
tabloului realizat în tonuri de brun, verde, oranj.
Compoziția tabloului se desfășoară în jurul a trei personaje. In prim
plan apare un personaj feminin surprins în idilismul spațiului rural, reprezen
tând portretul tipologic al femeii ce se bucură de maternitate. Ea își privește
blând copilul pe care îl ține în brațe și este reprezentată cu capul înclinat spre
partea dreaptă a imaginii. Gesturile personajelor atrag atenția privitorului către
elementele de interes ale compoziției: pe de o parte mâna, element de expresie
plastică, având în pictura de față un dublu simbol: oferă atât hrană cât și
protecție; pe de altă parte, figura umană care relevă starea de spirit a persona
jelor reprezentate.
In stânga celor două personaje amintite este pictat un colț de masă pe
care sunt așezate o strachină cu mâncare și o sticlă reprezentată doar parțial. In
plan secundar apare al treilea personaj, un copil mai mare, care bea dintr-o
cană. Cromatica tabloului se compune din tonuri de gri, albastru, alb, ocru, roz,
brun, negm, verde, galben și oranj.
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Starea de conservare a operei înainte de restaurare

Prima operație, absolut necesară, ce trebuie îndeplinită înaintea oricărei
intervenții de restaurare asupra unui obiect de artă o reprezintă verificarea
detaliată a stării de conservare. Atât natura factorilor de degradare (fizici, chimici,
biologici) și a acțiunii combinate a acestora, cât și cunoașterea materialelor și a
tehnicii sunt necesare în vederea stabilirii unui plan eficient de restaurare.
La nivelul suportului textil întâlnim următoarele degradări:
• pierderea planeității, aspect ce poate fi observat în special în colțul dreapta
sus și în partea de jos a compoziției;
• zone de mici dimensiuni de pierdere a suportului: ~ 0,3 x 0,5 cm - pe
haina pruncului și o împunsătură de 0,2 cm în partea de jos a compoziției
- ca urmare a unor manevrări inadecvate;
• depuneri masive de praf și murdărie pe verso;
• depozit de murdărie și praf în spațiul format dintre șasiu și pânză;
Stratul pictural prezintă următoarele degradări;
• zone lacunare de mici dimensiuni ale peliculei de culoare, pe alocuri
ajungându-se la pierderea stratului pictural până la suport;
• zgârieturi din loc în loc la nivelul peliculei de culoare;
• murdărie aderentă, superficială, depuneri de praf, excremente acide de
insecte;
• îmbătrânirea și brunisarea vemiului.
Un strat de murdărie aderentă la pelicula de culoare poate fi observat și
la nivelul ramei.
în partea de jos, pe cantul șasiului, e prinsă o baghetă de lemn vopsită
cu negru pe care e scris cu roșu: „Renoit L. V. 1942 (1 ?)”

Intervențiile de restaurare efectuate
5

Prin procesul de restaurare se înțelege: „orice intervenție menită să
repună în eficiența sa un produs al activității umane” (Brandi, 1996: 33), iar
intervenția „trebuie să fie cea optimă... ea trebuie să se fundamenteze pe cea
mai vastă argumentație științifică” (Brandi, 1996: 37).

Atât studiul materialelor constitutive, cât și cunoașterea tehnicii de
execuție au dus la alegerea unui tratament eficient. Astfel, s-au executat
următoarele operații de restaurare:
• îndepărtarea temporară a baghetei de pe cantul inferior al tabloului;
• desprinderea pânzei de pe șasiul original;
• curățire prin desprăfuire a versoului și curățire mecanică prin răzuire fină
cu bisturiul în vederea pregătirii pânzei pentru dublare;
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• pânza pentru dublare s-a întins pe un șasiu nou, de dimensiuni mai mari
decât cel original și s-a încleiat cu trei straturi de clei de pește în
concentrație de 12%. Alte trei pelicule de clei, de aceeași concentrație și
cu un adaos de conservant, au fost aplicate și pe spatele tabloului. Când
ultimul strat de pe versoul tabloului era încă umed, au fost suprapuse
pânzele și s-au călcat cu spatula caldă. S-a alternat presa cald - rece în
vederea eliminării apei prin metoda condensului (Knut, 1999: 123);
• pentru curățirea stratului pictural, am folosit un gel format din apă amoniacală și carboximetilceluloză. Subțierea stratului de vemis s-a făcut prin
alternarea soluțiilor standard (alcool etilic absolut, esență de terebentină,
ulei de in crud și amoniac) și, pe alocuri, am folosit acetona, fiind un bun
solvent pentru rășinile naturale și sintetice (Leahu, 2006: 46);
• excrementele acide de insecte au fost înmuiate în prealabil cu o soluție
formată din apă distilată, alcool etilic absolut și amoniac, intervenind
mecanic cu bisturiul pentru îndepărtarea acestora;
• degresarea cu alcool etilic absolut și apă distilată în proporție egală a
lacunelor de la nivelul stratului pictural. Lacunele au fost chituite cu un
chit format din clei de iepure (concentrație 8%) și cretă micronizată.
Șlefuirea și aducerea lor la nivel s-a făcut cu tamponul de vată umed stors
foarte bine;
• integrarea cromatică ce a completat unitatea imaginii tabloului s-a
executat cu culori pe bază de apă și emulsie din gălbenuș de ou prin retuș
cromatic în tehnica ritocco;
• vernisarea s-a făcut cu vemis damar și terebentină în concentrație de 10%,
alegere datorată proprietății rășinii de damar de a fi înlăturată cu ușurință
(Istudor, 2007: 175). In zonele în care culoarea cu care s-a făcut integra
rea a virat în urma vernisării, s-a intervenit cu culori pe bază de vemis;
• curățirea ramei s-a făcut folosind o soluție formată din apă, detergent
anionic și amoniac;
• integrarea lacunelor la nivelul peliculei de culoare de pe ramă s-a făcut cu
culori pe bază de apă și emulsie din gălbenuș de ou;
• pentru vernisarea ramei am folosit un amestec format din ceară de albine
și esență de petrol, lustruirea făcându-se cu ajutorul unei pâsle;
• asamblarea tabloului folosind toate elementele originale (baghetă, șasiu).

Recomandări de păstrare a tabloului
Pentru conservarea tabloului și încetinirea procesului de degradare,
recomandăm ca parametrii de microclimat să se încadreze în limitele valorilor
optime, fără fluctuații mari sau bruște ale acestora (umiditatea relativă să fie
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cuprinsă între 50-65 % și temperatura între 18-20°C). De asemenea, lucrarea va
fi ferită de razele solare și de orice altă sursă de căldură excesivă, cea mai
potrivită sursă de iluminat fiind lumina incandescentă, care să nu aibă mai mult
de 75 W.

Notă
Tabloul a fost restaurat în cadrul practicii profesionale coordonată de
restauratorul expert Dragoș Drăgan-Hlinca, căruia îi aduc mulțumirile mele.
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Legendă
Fig. 1, fig. 2 - Ansamblu față-verso înainte de restaurare;
Fig. 3 - Detaliu din timpul curățirii;
Fig. 4 - Pictura dublată pe un nou suport textil;
Fig. 5 - Ansamblu după restaurare.
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RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA UNOR TACÂMURI DIN
COLECȚIA MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI

Vasilica-Daniela TOADER
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Restoration and Conservation of Several Pieces of Cutlery froni the
Transylvanian Museum of Ethnography’s Collection
The variety of cutlery - all the objects that a person uses for eating food depends on the people, the nation, the culture and sometimes even the reiigion where
the cutlery is used. The most frequently used pieces in the 17th century in Europe were
the spoon, the fork and the knife.
An amount of 8 pieces of cutlery' (spoons, knives, fork in leather case), made
of iron and of brass, were restored and con sérved by proper methods in the Restoration
and Conservation Laboratory of the Ethnographical Museum of Transylvania.
The iron corrosion products noticed on the restored cutleiy are iron stable
oxides that were mechanically removed. The objects were degreased and impregnated
with a micro-crystalline wax, of type Paraloid B72, for preservation purpose.
The brass spoons were treated by a 48-hour immersion in EDTA 1-3%
solution, removing the brown copper oxides that had formed chelates. The cleaning
procedure was followed by neutralization, dry cleaning, and final impregnation in view
of preservation.

Keywords: objects, people, cultura, reiigion, spoon, fork, knife

De-a lungul timpului, multe instrumente sofisticate au fost inventate
pentru a ne ajuta în prepararea alimentelor și consumul lor. Totuși, unele instru
mente au rămas aproape la fel încă din vremurile preistorice, când omul s-a
gândit pentru prima oară să modeleze o piatră în așa fel încât să obțină o
muchie ascuțită.
Timp de mii de ani, majoritatea mâncărurilor erau consumate utilizând
degetele (lucru valabil și astăzi în anumite regiuni).
Tacâmurile (singular tacâm, din limba turcă takirn) reprezintă totalitatea
de obiecte de care se servește o persoană atunci când mănâncă. Tacâmurile sunt
foarte variate și diferă în funcție de popor, nație, cultură, uneori chiar religie.
Cele mai des folosite însă sunt lingura, furculița și cuțitul. Astăzi, cele trei
instrumente sunt practic nelipsite atunci când luăm masa. Există și excepții:
majoritatea culturilor asiatice utilizează bețișoare în locul tacâmurilor cu care
occidentalii sunt atât de obișnuiți.
Lingura este un tacâm format dintr-un bol mic și puțin adânc și un
mâner, mai lung sau mai scurt, folosit în principal pentru servirea și îngurgi
tarea alimentelor sau băuturilor lichide (supă, ceai, etc.) sau semi-lichide (cerea
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le cu lapte, miere, etc.) dar și pentru măsurarea și amestecarea elementelor (atât
alimentare cât și nealimentare). Poate fi confecționată din diferite metale, din
lemn sau chiar din plastic.
In secolul al XIV-lea, lingurile au devenit instrumente comune, folosite
de foarte multă lume. Realizate din materiale ieftine, fier, inox, oricine își putea
permite să mănânce cu lingura.
Un ghid al manierelor, editat în Franța, în 1560, descria diferite
obiceiuri din diverse țări europene. Astfel, pentru supă, în Germania se folosea
lingura, în timp ce francezii preferau furculița, folosită pentru a consuma ingre
dientele solide, după care zeama era băută. Italienii și nemții puneau la masă
câte un cuțit pentru fiecare persoană, în timp ce în Franța pe masă erau așezate
doar trei sau patru cuțite.
Lingurița este o formă modificată a lingurii ordinare, respectiv repre
zintă o lingură mai mică, cu un mâner mai lung și uneori un bol mai adânc.
Mânerul este mai lung, uneori și mai lat, pentru a nu se încălzi prea repede
astfel încât să nu mai poată fi manevrat cu mâna liberă. Bolul este uneori mai
adânc pentru a compensa faptul că o variantă mai mică, nemodificată, a lingurii
obișnuite va putea reține o cantitate mai mică de lichid.
Furculița (mai rar și furcula) este un tacâm folosit pentru servirea
mâncărurilor, de obicei cele solide, dar permeabile. Este formată dintr-un
mâner, de obicei din fier neferos (spre exemplu oțel inox), care se termină cu
doi până la patru dinți.
în antichitatea greacă furculița a apărut prin anii 900 î.Hr., dar nu era
folosită în mod curent, nici chiar de către cei foarte avuți. Furculița din această
perioadă avea doi dinți foarte mari și era folosită pentru fragmentarea fripturii,
dinții ei ajutând la desprinderea cărnii de pe os și la felierea ei, mult mai ușor
decât dacă ar fi fost tăiată cu cuțitul. Deși apare foarte des amintită în scrierile
anticilor, oamenii din acele vremuri se foloseau mai mult de degete pentru a
introduce mâncarea în gură, furculița fiind întrebuințată în special pentru a
scoate din oală bucățile mari de came fiartă sau pentru frigerea cărnii pe jăratec.
De la greci, furculița a trecut la romani, deși obiceiul acestora de a
mânca alungiți pe paturi, ducându-și mâncarea la gură cu degetele, s-a prelungit
până târziu, când Renașterea s-a răspândit în Europa.
Inițial, furculițele aveau doar doi dinți și erau folosite pentru a ușura
ducerea alimentelor la gură, astfel încât nu mai era necesar ca alimentele tari să
fie tăiate înainte de a fi consumate, dar și pentru ca alimentele pe care se găsea
prea mult sos sau ulei nedorit să poată fi scurse înainte de a fi îngurgitate.
Pentru o manevrare mai ușoară și mai sigură, au apărut între timp și furculițele
cu 3 sau 4 dinți.
în forma lor modernă, furculițele au apărut în Europa mai întâi în Est,
apoi în Occident și, într-un târziu, în nord. La început, Biserica Romano-Catolică
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s-a opus folosirii furculiței, datorită „fineței cu care poate fi manipulată”,
respectiv folosirea furculiței în locul furculiței naturale (degetele) ar reprezenta
o insultă pentru Dumnezeu.
Furculițele au fost folosite, treptat, din ce în ce mai des. S-au dovedit
foarte utile în susținerea cărnii în timp ce era tăiată. Cu toate acestea, nu erau
foarte eficiente pentru bucățile mai mici. Așa a apărut în Franța, la sfârșitul
secolului al XVII-lea, furculița cu patru, respectiv trei dinți, ușor curbați. Acum,
alimentele nu mai cădeau din furculiță, dacă erau prea mici, și nu mai era cazul
să se folosească alte tacâmuri în timpul mesei.
în secolul al XVIII-lea, furculițele erau întâlnite atât în Regatul Unit cât
și în Franța și Spania, deși unele surse spun că acestea ar fi intrat în folosința
zilnică încă din anii 1600. Furculița curbată, cea mai des folosită, a apărut în
Germania la mijlocul secolului al XVIII-lea, iar în secolul următor a apărut
furculița cu patru dinți. în secolul XX a apărut furculingura, un tacâm hibrid,
care îndeplinește atât rolul unei linguri cât și pe cel al unei furculițe iar
„furcuțiul”, un hibrid între furculiță și cuțit, mânerul furculiței poate fi folosit pe
post de cuțit.
Cu toate că acești hibrizi au apărut acum mai bine de un secol, ei încă
nu au înlocuit lingura și furculița, iar în Europa sunt foarte puțin prezenți
(Brașoveanu).
Cuțitul este o unealtă apărută odată cu omul, în preistorie, iar oricât am
încerca, nu reușim să găsim un obiect care să îl înlocuiască. Este un instrument
vital pentru omenire, pentru supraviețuire, pentru hrană sau adăpost. Inițial a
fost utilizat ca o necesitate, însă acum acesta reprezintă o adevărată industrie.
în Evul Mediu, în Europa, cuțitele nu erau considerate tacâmuri, astfel
că la mesele festive fiecare oaspete își aducea de acasă cuțitul, păstrat în teaca
atașată la curea. Aceste cuțite erau foarte înguste și aveau vârful ascuțit, ce
servea la ridicarea mâncării. O dată ce furculițele au devenit din ce în ce mai
populare ca tacâmuri, vârfurile ascuțite ale cuțitelor nu își mai aveau rostul.
în 1669, regele Ludovic al XIV-lea al Franței a hotărât că vârful ascuțit
al cuțitelor este ilegal și a dispus ca lamele să fie rotunjite la vârf. Motivul
pentru care a luat această decizie cunoaște mai multe versiuni: fie a vrut să
reducă violența, fie a fost scârbit de obiceiul nobililor de a folosi cuțitul pe post
de scobitoare, sau a realizat că împungerea mâncării cu cuțitul nu mai era
necesară, o dată cu răspândirea furculițelor.
Această măsură a dus la o schimbare de design a cuțitelor: vârfurile au
devenit din ce în ce mai rotunde și mai mari. Astfel, bucățile de mâncare ce
cădeau printre cei doi dinți ai furculiței puteau fi ridicate cu ajutorul cuțitului. O
dată cu apariția furculițelor cu mai mulți dinți, cuțitele s-au îngustat și s-au mai
ascuțit la vârf.
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în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca există
mai multe tacâmuri din diferite materiale. Am luat în acest studiu un număr de 8
tacâmuri diferite din fier și alamă achiziționate de Muzeul Etnografic al
Transilvaniei în anul 1943. Tacâmurile metalice provin din mediul urban și sunt
confecționate în prima jumătate a secolului al XX-lea, în mediul rural acestea
fiind mai rare. Piesele au fost selectate din depozitul muzeal deoarece prezentau
diferite tipuri de coroziune, în funcție de materialul din care au fost confecționate.
în continuare, în ordinea inventarierii aceste obiecte, sunt prezentate
problemele de restaurare și conservare, precum și metodele și etapele urmate
pentru restaurarea și conservarea acestora în conformitate cu Normele de
conservare și restaurare în vigoare (Moldoveanu, 1999; Normele, 1993).
1. Cuțit cu mâner din lemn, cu numărul de inventar N.4003, cu o lungime de
42,8 cm din care lama are 30,5 cm. Mânerul de lemn are un ornament din
platbandă de fier prinsă la capăt cu un buton. Partea metalică a obiectului
prezintă produși de coroziune stabili ai fierului (în special oxizi bruni)(fig.la).
Tratament: îndepărtarea mecanică a produșilor de coroziune, degresarea
cu soluție de acetonă a obiectului în întregime. Impregnarea mânerului de lemn
cu ulei de in și a părților metalice cu ceara microcristalină (tip Paraloid B72, în
concentrație de 3%)(fig.lb).
2. Furculiță cu trei coame și coada răsucită, în toc din piele, cu nr. de inventar
N.4015, cu o lungime de 17,2 cm. Obiectul prezintă produși de coroziune ai
fierului și are o lucrătură mai grosieră (fig.2a).
Tratament: produșii de coroziune au fost îndepărtați grosier cu vată de
oțel și apoi cu freze și perii fine. Obiectul a fost degresat cu soluție de acetonă și
impregnat cu soluție de ceară microcristalină pentru conservare (fig.2b).
3. Lingură din alamă cu numărul de inventar N.4022 și o lungime de 18,5cm.
Obiectul prezintă produși de coroziune stabili ai bronzului, patină brună de
oxizi (fig. 3a).
Tratament: Obiectul a fost tratat chimic cu soluție de EDTA 5% (sare
bisodică a acidului etilen-diamino-tetraacetic) în amestec de toluen și acetonă
până la îndepărtarea produșilor de coroziune, urmată de neutralizare cu acid
boric 2% timp de 48 de ore. Lingura a fost limpezită în apa distilată și uscată în
etuvă la 50°C timp de 10 minute. Obiectul cald a fost impregnat cu soluție de
ceară microcristalină în vederea conservării acestuia (fig.3b).
4-6. Linguri din fier numărul de inventar N.4600 și o lungime de 19,5 cm, cu
numărul de inventar N.4605 cu o lungime de 21 cm și cu numărul de inventar
N.4606 cu o lungime de 20,6 cm. Obiectele prezintă produși de coroziune ai
fierului, în special oxizi bruni, care prin expandare au dus la acoperirea
modelului imprimat pe cozile acestor linguri (fig. 4a, 5a și 6a).
Tratament: Obiectele au fost tratate prin metode mecanice. Prin
îndepărtarea produșilor de coroziune de pe cozi, modelul acestora a devenit
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vizibil. Lingurile au fost degresate cu acetonă, preîncălzite în etuvă și impreg
nate cu soluție de Paraloid B72 3% pentru a le conserva (fig. 4b, 5b și 6b).
7. Linguriță din alamă cu numărul de inventar N.4607 cu o lungime de 15 cm.
Obiectul prezintă produși de coroziune bruni ai cuprului (fig.7a).
Tratament: Lingurița a fost tratată împreună cu lingura de alamă de la
pct. 3 (fig. 7b).
8. Lingură mare din fier cu cârlig de atâmare, cu numărul de inventar N.4608 și o
lungime de 41 cm, coada subțire, lungimea cupei de 11,5 cm și lățimea de 7 cm.
Obiectul prezintă produși de coroziune ai fierului, oxizi negri și bruni (fig. 8a).
Tratament: Obiectul a fost tratat mecanic cu freze de diferite granulații
și perii metalice, după care a fost degresat cu soluție de acetonă și impregnat
pentru conservarea finală cu ceară microcristalină de tip Paraloid B 72 5%.
Pentru obiectele din fier am ales metodele de tratament uscate având în
vedere faptul că produșii de coroziune sunt stabili și tratamentul cu soluții
apoase a acestora ar putea activa coroziunea ulterioară a acestora (Clarké Blackshaw, 1982).
Pentru lingurile din alamă am preferat tratarea chimică a acestora,
deoarece produșii de coroziune ai cuprului prezenți pe obiecte formează o
patină neunifoimă. Tratamentul mecanic ar duce la zgârierea suprafeței, având
în vedere că alama are un procent ridicat de staniu care este un metal moale,
maleabil. Aspectul tacâmurilor din alamă după curățire este spectaculos, acestea
capătă un luciu auriu.
Alegerea metodei de curățire a obiectelor care conțin cupru se face de
obicei ținând cont de funcționalitatea obiectului, categoria de patrimoniu din care
face parte (tezaur sau fond), de tipul de patină prezentă pe obiect, brună - formată
de oxizi ai cuprului sau verde - formată de oxiclorurile cuprului. Patina verde
închis a cuprului este foarte stabilă, nu este recomandat să fie îndepărtată și nu
poate fi reprodusă, numindu-se și „patina nobilă”. Patina brună, neuniformă
mătuiește și ascunde valoarea artistică a obiectului (Maketon - Zenner - Ogden,
2008: 2129-2129; Sandu, I.C.A. - Sandu, 1 -Popoiu - Van Saanen)
Notă: Lucrarea a fost prezentată la „Al XXI-lea Seminar Național de
Etnoarheologie” la Iclod, jud. Cluj, 9-10 decembrie 2011.
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Legendă fotografii
Fig. 1 a. Cuțit din fier cu mâner de lemn înainte de restaurare
Fig. lb. Cuțit din fier cu mâner de lemn după restaurare
Fig. 2a. Furculiță cu 3 coame din fier înainte de restaurare

Fig. 2b. Furculiță cu 3 coame din fier după restaurare
Fig.3a. Lingura din alamă înainte de restaurare
Fig.3b. Lingura din alamă după de restaurare

Fig.4a. Lingura din fier înainte de restaurare
Fig.4b. Lingura din fier după restaurare

Fig.5a. Lingura din fier înainte de restaurare
Fig.5b. Lingura din fier după restaurare
Fig.6a. Lingura din fier înainte de restaurare

Fig.6b. Lingura din fier după restaurare
Fig.7a. Linguriță din alamă înainte de restaurare

Fig.7b. Linguriță din alamă după restaurare

Fig.8a. Lingură mare din fier înainte de restaurare
Fig.8b. Lingură mare din fier după restaurare
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NOI CONTRIBUȚII REFERITOARE LA VIAȚA ȘI ACTIVITATEA
MEȘTERULUI POPULAR
GĂVRILĂ HOTICO-HERENTA (1870-1953)
Pamfil BILȚIU
Baia Mare, Maramureș

New Contributions to the Study of the Life and Activity of
Craftsman Gavrila Hotico-Herenta
Our research, based on field investigations, aims to bring new information
conceming the activity of one of the greatest craftsmen in Maramureș, about whom we
published an earlicr study. Our purpose is to highlight the complexity and universal
nature of this craftsman’s work.
In the first part we treated, using supporting documents, the ancient tradition
of wood processing in Ieud. The study’s investigation part consists in the analysis of
the craftsman’s sculpturc, both the monumental and the small size pieces, where we
emphasized the omaments. We alsó analysed his interest in making and decorating
religious objects. Another section of our research was dedicated to the craftsman’s
skills and talent as a carpenter and a peasant architect. Then we analysed his skills in
building peasant installations, and in performing other jobs as well: cooper, smith,
peasant tailor or religious object painter. We did not omit his contribution to installing,
in the Viliágé Museum, severa! ethnographic objectives, transferred from Maramureș
to the Viliágé Museum in Bucharest.
Our research ends with an overview of the craftsman’s ability to maintain
cooperation and friendship with great ethnologists of his time.

Keywords: craftsman, motif, ornament, decoration, work, gate.

Ieudul poate fi considerat o inegalabilă vatră de străveche și perenă
civilizație românească. Arta și arhitectura populară care au cunoscut, în această
așezare, o impresionantă dezvoltare ne sunt exprimate prin creații de vârf.
Biserica din Șes, construită la 1718, este nu numai una dintre cele mai mari
construcții de lemn din România, ci și cea mai frumoasă dintre bisericile din
Maramureș. Torsadele, bine scoase în relief, în partea de sus a ancadramentului
ușii de intrare ne ilustrează preocuparea din vechime a meșterilor populari
pentru decor. O dovadă cu mult mai veche a talentului meșterilor populari,
învestit în prelucrarea lemnului, ne-o ilustrează Biserica de lemn din Deal,
construită la 1364, la care întâlnim o arhitectură sobră, de mare eleganță și de
un echilibru perfect.
Tradiția prelucrării lemnului la Ieud a continuat neîntrerupt peste
secole. Ni s-au transmis dovezi certe mai ales din secolul al XVIII-lea. Pe
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meștergrinda casei Dunca-Boboiog se află o inscripție în lemn cu litere mari
chirilice: „ANUL DOMNULUI 1798 IUNIE 21 DE ZILE SFÂNTUL
MUCENIC IULIANU”. Casa Gorzo din Ieud este datată și ea la 1828. Pe o
meștergrindă, recuperată de la Ieud, s-a păstrat o inscripție care cuprinde printre
alte date și numele meșterului-constructor al casei: „CU AJUTORUL LUI
DUMNEZEU SAU LUCRAT ACEASTĂ CASĂ A CLEJII DIN ÎNDEMNUL
DOMNULUI PAVEL SĂPÂNȚAN JUDELE IERAȘULUI DE SUS PRIN
OSTENEALA LUI CHINDRIȘ MIHAI FIIND PAROHUSH SATULUI
IOAN ȘI MIHAIL IARA MAISTRU KINDRIȘ DAN CU PLEȘ IONAS ÎN
ANUL DOMNULUI 1810”. De la finele secolului al XIX-lea datează casa
Dunca Mălosu. (Dăncuș: 50-53).
In tradiția prelucrării lemnului, din Ieud, inclusiv cea artistică de la
finele secolului al XIX-lea, se înscrie la loc de cinste Găvrilă Hotico HerentaVâju. Face parte din galeria celor mai mari meșteri din Țara Voievozilor, care a
știut practica toate meseriile trebuincioase obștii sătești din care a făcut parte,
știind să fie deopotrivă: dulgher, constructor de instalații țărănești, tâmplar,
dogar, sculptor în lemn, pictor, fierar, lăcătuș, zidar, confecționer de funii,
legător de cărți, etc. (Fig. 1)
Vocația de sculptor în lemn și-a exercitat-o confecționând porii monu
mentale dintre care ni s-a păstrat doar cea care a aparținut fostului I.A.S.
Sighetu Marmației și care astăzi face parte din patrimoniul Muzeului Satului de
pe Dobăieș. A lucrat cu multă pricepere candelabre monumentale pentru
biserici, unul aparținând bisericii din Hideaga și altul bisericii din Dragomirești
de pe Baicu, astăzi dispărută, în urma unui trăsnet. Acest candelabru a fost
confecționat în anul 1936. Pe la 1900 meșterul realizează lucrarea: „Isus în
mormânt” pentru Biserica de lemn din Șes, unde sculptura se păstrează și
astăzi. Este remarcabilă sugestivitatea lucrării, prin modul în care meșterul
reușește să redea caracterul inert al personajului, realizat prin sculptare în relief
mai puțin înalt, respectând canoanele artei populare de influență catolică. Este
vădită preocuparea meșterului pentru respectarea proporțiilor și a detaliilor
fizionomice: nas, ochi, gură, păr, mustață, piept, membre superioare și
inferioare. Este evidentă preocuparea meșterului și pentru redarea unor detalii
de îmbrăcăminte: ștergar, nimb. Nu lipsesc unele disproporții în redarea capului
și nimbului. Sculptura este așezată într-o cutie de scândură care simbolizează
mormântul. Lucrarea este folosită în oficierea cultului divin la unele sărbători.
După desființarea bisericii greco-catolice lucrarea a fost scoasă din uz, dar unii
credincioși au ascuns-o într-o magazie, salvând-o astfel de la pieire. (Fig. 2)
Vorbind de sculptura în relief religioasă a meșterului trebuie să avem în
vedere Troița de la Fieș și ea de influență catolică, fiind o troiță-rugă din
categoria celor cu molenâi. Troița este realizată în anul 1944, are o înălțime de
310 cm. și a fost restaurată în anul 2007, de renumitul meșter Găvrilă HoticoAnuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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Herenta cel Tânăr, nepotul marelui meșter. Lucrarea este remarcabilă prin
simetria dimensională și plastică a personajului Isus crucificat. Se reține prin
sobrietatea crucificatului și a fiecărui element compozițional. Remarcăm aceiași
preocupare pentru redarea chibzuită a detaliilor fizionomice: cap, trunchi,
membre, ștergar. Molenâile sunt compuse din doi stâlpi antropomorfizați, din
scândură, pe care meșterul a pictat pe cele două Marii, cu mâinile prinse ca
pentru rugăciune. (Fig. 3,4).
Prin culoare meșterul evidențiază detaliile fizionomice: corpul cu
albastru, părul, barba, ochii și cuiele cu negru, cele două Marii cu albastru.
Troița de la Fieș este o lucrare monumentală, de mare frumusețe,
valoare artistică și importanță, fiind una dintre puținele troițe vechi, care se mai
păstrează în Maramureș.
Din categoria lucrărilor sculptate în relief face parte și Crucifixul de
perete, păstrat în familia Găvrilă Hotico Herenta cel Tânăr, care ne ilustrează
plăcerea meșterului de a lucra obiecte de cult religios de mici dimensiuni, de
influență catolică, cu scena crucificării sculptată în relief. Este remarcabil
modul în care meșterul reușește să ne redea imaginea lui Cristos, aflat în agonia
morții, cu cele cinci răni pe corp și coroană de spini pe cap. Sus, pe capătul
brațului vertical, meșterul a aplicat o piesă, crestată în unghi deschis în partea
de jos, semnificând, probabil, dualitatea lumii, începutul și sfârșitul, cu
inscripția INRI (Isus Nazariteanul Regele Iudeilor).
Scena crucificării, desfășurară în cea mai mare parte pe brațul vertical,
este remarcabilă prin sobrietate și forță de sugestie. Meșterul reușește să sugere
ze starea de agonie a personajului, prin redarea lui cu capul aplecat, purtând
cununa de spini și prin redarea picăturilor de sânge de pe corpul crucificatului.
Ceea ce este caracteristic scenei este redarea personajului cu picioarele retezate
la tălpi. Este remarcabil și original modul de reprezentare a ștergarului, cu o
parte alungită, care atârnă în stânga. Sub picioare, ca și la troițele țărănești,
meșterul reprezintă moartea cu capul lui Adam, care simbolizează păcatul
strămoșesc, care se presupune că toți îl avem. Acest element ne este sugerat de
coroana dentară, care substituie capul, și cele două femururi încrucișate.
Prin culoare meșterul individualizează elementele crucifixului: corpul,
prin galben deschis, părul, cununa de spini, ochii și gura, prin negru, ștergarul și
femururile încrucișate, prin albastru deschis, iar coroana dentară, prin alb.
Prin ținuta artistică, originalitatea reprezentării, crucifixul, realizat la
începutul secolului al XX-lea, se înscrie ca piesă însemnată din categoria celor
sculpturale realizate de marele meșter ieudean. (Fig. 5).
Meșterul Găvrilă a excelat și în construirea și decorarea, in manieră
originală, a porților monumentale, care degajă de la început originalitate. Chiar
dacă lucrările din această categorie au dispărut, poarta ce-a aparținut fostului
I.A.S. poate fi considerată un unicat. Ea se încadrează în tipul clasic de porti pe
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trei stâlpi și cu ușița sub același acoperiș. Decorul de bază al porții este torsada,
desfășurată pe marginile stâlpilor, pe două benzi în chenare. Același decor este
situat și la pragul de sus. Torsada este realizată prin crestare în relief, cu puțină
eliminare de material lemnos. Ca motiv central meșterul desfășoară, pe stâlpi,
pomul vieții, realizat în manieră originală, din romburi mărunte înlănțuite in
bandă, rezultate din tăieri de semicercuri alăturate. Același decor îl întâlnim și
la locul de intersecție a aripilor porții.
Piesa de la fundătura portiței, care o împarte în două părți egale, este
decorată in torsadă desfășurată in două benzi verticale, așezate în chenare.
Fundătura portiței are reprezentat la colțuri motivul cârja ciobanului, destul de
răspândit in omamentica porților din Maramureș, mai ales a celor de pe Valea
Cosăului. Același motiv este reprezentat de către meșter și la pragul de sus al
portiței, cât și la pragul de sus al porții, la colțurile interioare, unde stâlpii se
îmbină cu pragul.
Preocuparea pentru decorarea întregii suprafețe a porții de către meșter
ne este ilustrată și de așezarea în cherum a structurii aripilor porții și portiței,
din care rezultă pătrate sau dreptunghiuri. Pătratele de la portiță sunt decorate
cu semicercuri perechi alăturate, despărțite de segmente în torsadă. Dreptun
ghiurile de la portiță sunt decorate cu semicercuri alăturate, așezate în benzi și
cu romburi. Pe marginile aripilor, la locul de întâlnire, sunt decorate cu segmen
te în torsadă închise în dreptunghiuri. Marginile de sus ale aripilor porții sunt
decorate în torsadă. Echilibrul și proporțiile întregului decor sunt riguros
respectate. (Fig. 6)
Preocuparea pentru decor a meșterului ne-o dovedește și în realizarea
Mauzoleului învățătorului Petru Bilțiu-Dăncuș, aflat în curtea Bisericii de lemn
din Șes. Stâlpii de susținere sunt decorați în stilul stâlpilor celor de la casele
țărănești, cu volume piramidale unite la baza mare, despărțite de șanțuri și
brățări. La extremitățile decorului descoperim bulina, așezată în benzi, semni
ficând sfârșitul a toate câte sunt. Stâlpii portiței sunt decorați cu aceleași volume
piramidale, unite la baza mare și despărțite de brățări, la care se adaugă semnul
unirii veșnice a familiei cu cei dispăruți. Șipcile ușiței sunt decorate prin vălurirea marginilor și cu bulină, iar în partea de sus cu săgeți, săgeata fiind un
simbol al schimburilor dintre cer și pământ dar și un atribut al puterii divine
care pedepsește. (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: 195). Săgețile sunt folosite
și în decorarea vârfului acoperișului mausoleului. Săgețile împreună cu două
piese, decorate cu motivul unirii veșnice a familiei cu cei dispăruți, flanchează
motivul principal al decorului acoperișului care este crucea închisă în cerc.
Circumferința crucii este decorată în interior cu protuberanțe, realizate prin
cioplirea de curbe și contracurbe, iar în exterior cu săgeți care semnifică razele
solare, element inovator al meșterului. Brațele crucii sunt decorate cu semnul
unirii veșnice a familiei cu cei dispăruți.
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Mausoleul ne slujește drept dovadă a calității sale de arhitect. Acoperi
șul în patru ape este alungit în partea de sus și evazat în partea de jos, iar
dranița, la streașină, este decorată în cioc de rață. (Fig.7)
In arhiva meșterului ieudean s-a păstrat o schiță de troiță, după care
nepotul său Găvrilă Hotico Herenta a executat și ridicat o troiță la Ieud-Prund,
pe locul unde a fost casa in care a locuit bunicul său, în amintirea acestui
neîntrecut meșter popular. Este o troiță monumentală, cu crucea de tip pristolnic, având ca decor central scena răstignirii. Decorul principal al troiței este
torsada sculptată în relief, desfășurată pe mijlocul circumferinței crucii și pe
stâlpul vertical, pe care este dublu reprezentată. Pe marginile stâlpului meșterul
folosește ca decor crucea în X care inițial a avut funcția de cult solar iar după
încreștinare a devenit monograma lui Hristos, după două litere grecești. Decorul
suplimentar al circumferinței crucii este dintele de lup care încadrează torsada.
Elementul de noutate al decorului troiței este săgeata dispusă în exteriorul
circumferinței și care este prelucrată în forma ascuțită și de furcă, amintindu-ne
de coamele de consacrație. Crucea circumscrisă este decorată la mijlocul
brațelor cu arcele, rezultate din cioplirea de curbe și contracurbe. Cu același
decor este ornamentat interiorul circumferinței crucii. Crucea are acoperiș
semicircular, din tablă care este de influență catolică. După ridicarea, la leud, a
acestui tip de troiță, fiind preferat de meșterii populari, cunoaște o largă
răspândire în întreg Maramureșul. (Fig. 8)
Preocuparea pentru decor a meșterului și-a exprimat-o și prin omamentica ancadramentelor de uși și ferestre pe care le executa la casele construi
te. în decorarea lor meșterul punea accent pe torsadă, pe care o combina cu alte
motive de largă circulație în arta populară maramureșeană: rozeta, dintele de
lup, bulina, pomul vieții, etc.
în preocupările sale pentru decorul artistic meșterul s-a folosit și de o
metodă mai nouă de execuție-strunjirea, realizând lucrări de finețe și eleganță,
izvorâte din precizia execuției și varietate ornamentală. Sfeșnicele, datând de la
1900, aflate la Biserica de lemn din Deal, sunt decorate cu volume inelare sau
conice, despărțite de inele și șanțuri adesea adânci, scontând pe efectul de
lumină și umbră. în registrul median meșterul a strunjit două trunchiuri de con,
unite la baza mare și despărțite printr-un inel vopsit, cel de sus fiind decorat cu
pomul vieții dublu reprezentat în formă de brăduț. (Fig. 9)
Ca meșter dulgher, stăpân al tainelor arhitecturii tradiționale, nu numai
că a construit case, veritabile monumente de arhitectură țărănească, dovadă și
casa în care a locuit care se păstrează și astăzi (Fig. 10), dar a construit șuri și
alte anexe gospodărești la care se adaugă demontarea și remontarea la Muzeul
Satului din București a Bisericii de lemn din Dragomirești. Tot în cadrul acestui
muzeu a montat o gospodărie țărănească din leud care a aparținut familiei Ion
Pleș Birău.
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Găvrilă Hotico-Herenta-Vâju a excelat și în construirea de instalații
țărănești: mori, pive, vâltori, oloiemițe. Nora lui din Ieud își amintea de
oloiemița cu șurub, cumpănă și coșarcă de bolovani care mergea așa de ușor
„că și on cocon o pute învârti”, datorită calității șurubului. (Bilțiu, 2003: 363)
Tot datorită calităților șurubului pe care îl construia ca nimeni altul, erau
apreciate și bancurile de tâmplărie pe care le făcea.
Ca dogar meșterul a lucrat bărbânțe și tocuri pentru păstrat brânza,
ciubere, căzi pentru borhot, butoaie pentru varză, etc. pe care le și repara pentru
consătenii săi.
Ca lăcătuș-fierar lega căruțe, pluguri, confecționa grape dar și unelte
precum foarfeci, ciocane, dălți, sfredere, cuțite, etc. Era priceput în a repara
batoze, mașini de îmblătit, vânturători, zaruri de la uși.
Vocația de croitor și-a exercitat-o de timpuriu și prin ea s-a pus în slujba
dezvoltării și păstrării portului popular local. A cusut, după rigorile tradiției:
cioareci, lecrice, pieptare, atât pentru bărbați cât și pentru copii.
Ca pictor meșterul ieudean s-a pus în slujba unor nevoi spirituale
pictând serafimi și heruvimi pentru biserici, răstigniri și pentru troițe.
Găvrilă Hotico-Herenta a avut meritul de a fi știut întreține relații de
prietenie cu etnografi de seamă, oameni de artă, oameni de cultură, unii savanți
renumiți ai timpului: Dimitrie Guști, pe care l-a și întâmpinat împreună cu alți
consăteni cu ocazia unei vizite la Ieud, cu Gheorghe Focșa, Gheorghe Dăncuș,
Traian Bilțiu-Dăncuș, dr.Artur Anderco. Cu aceste personalități a purtat și
corespondență.
Găvrilă Hotico-Hemta a fost un meșter universal cu un talent aparte
prin care și-a pus pecetea valorică pe tot ce a lucrat, așa cum ne-o dovedesc și
piesele executate de el, aflate în colecțiile Muzeului Maramureșului din Sighetu
Marmației, unde se află și uneltele cu care a lucrat, care, când au fost trans
portate, au ocupat spațiul unui întreg camion, majoritatea fiind confecționate
chiar de meșter.
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PROFESORUL DUMITRU POP
ÎN CONȘTIINȚA ETNOLOGIEI CONTEMPORANE
Maria Simona MUNTEANU
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Le professeur Dumitru Pop dans la conscience
de l’ethnologie contemporaine
Le 18 mars 2012 le professeur aurait fété 85 ans!
Personnalité marquante du folklóré et de l’ethnologie roumaine, le professeur
D. Pop a exercé une force et une influence considérable sur tous ceux qui Pont connu.
Pour nous tous, le prof. D. Pop restera non seulement un grand professeur, mais aussi
un intellectuel d’une exceptionnelle culture, qui a servi aussi Pintérét de l’école que
celui de ses étudiants.
Connaisseur et auteur des nombreuses études, articles et livres sur le folklóré
et Ies folkloristes, le prof. D. Pop a apporté une contribution importante â Phistoire du
folklóré roumain, étant le spécialiste qui a systématisé les recherches antérieures, en
ajoutant des informations toujours actuelles â ce domaine. Son expérience remarquable
dans la recherche scientifique a été partagée le long des dizaines d’années aux étudiants
de la Faculté de Lettres.
II a publié des centaines d’articles et il a soutenu de nombreuses conférences
dans le pays et en Europe et, pendant une certaine période il a été un messager
distingué de la culture roumaine, en tant que maître de conférences de la langue
roumaine en France, â PUniversité de Montpellier.
Ayant en vue l’importance toute â fait particuliére de Pactivité scientifique et
publiciste du prof. D. Pop, nous signalons les domaines abordés par l’illustre
professeur, tel qu’il les a structurés lui-meme: 1. Cours, manuels, traités ; 2. Collections
de folklóré, éditions et études ; 3. Etudes et articles de théorie générale du folklóré et de
méthodologie de la recherche. Le rőle du folklóré dans la vie naționale; 4.
Contributions â l’étude de quelques catégories et motifs folkloriques ; 5. Histoire du
folklóré; 6. Recensions, préfaces; 7. Contributions d’histoire, histoire littéraire et
culturelle, rapports culturels ; 8. Recueils et recherches de folklóré sur le terrain.
Nous apportons un pieux et respectueux hommage au professeur D. Pop!

Mots elé: folklóré, ethnologie, recherche scientifique, professeur, personnalité.

Este o onoare pentru noi, cei care l-am cunoscut, l-am ascultat predând,
am lucrat si i-am citit cărțile, să-i aducem un omagiu profesorului nostru
Dumitru Pop.
Dacă ar fi să facem o comparație, am spune că aniversările sunt ca
pietrele indicatoare pe care le întâlnim pe parcursul vieții, la intervale regulate,
iar cifrele au parcă o atracție magică.
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Maria Simona Munteanu

La 18 martie 2012 maestrul ar fi împlinit 85 de ani!
Personalitate marcantă a folcloristicii și etnologiei românești, prof. D.
Pop a exercitat o forță și o influență covârșitoare asupra celor din jur. Desigur,
personalitatea unui om este și în creația gândirii altora, gândire ce se bazează pe
existența celui în cauză.
In conștiința noastră, prof. D. Pop va rămâne nu numai un mare dascăl (și
eu am avut privilegiul de a-i fi studentă și mai apoi colaboratoare), ci și un intelec
tual de o excepțională cultură, care a servit ca nimeni altul interesul școlii, dar și
pe cel al studenților săi. Cunoscător și autor a numeroase studii, articole și cărți
despre folclor și folcloriști, prof. D. Pop aduce o contribuție importantă la istoria
folcloristicii românești, fiind specialistul care a sistematizat cercetările anterioare,
adăugând informații la zi ale domeniului. Experiența sa remarcabilă în cercetarea
științifică a fost împărtășită de-a lungul zecilor de ani studenților Facultății de
Litere prin cursul „Metodologia cercetării folcloristice și etnografice”.
Originar din Maramureș, comuna Băsești, unde vine pe lume la 18 martie
1927, prof. D. Pop se afirmă cu lucrarea Folcloristica Maramureșului, apărută în
1971, la editura Minerva, care, pe parcursul celor 297 pagini, sistematizează note
și texte inedite de la sfârșitul secolului al XIX-lea, aducând în atenția specia
liștilor culegeri și date bibliografice privind folcloristica maramureșeană precum
și texte ce au fost publicate în diverse periodice de la sfârșitul secolului XIX.
După susținerea licenței, în 1951, la Universitatea „Victor Babeș” din
Cluj, îl găsim asistent la Catedra de Filologie romanică, catedră în care își va
desfășura întreaga activitate.
Cei care i-au fost studenți sau colaboratori i-au admirat inteligența,
rațiunea ce-i oferea posibilitatea de a construi structuri, asemenea mâinii ce
poate mânui orice unealtă cu o deosebită ușurință.
Trebuie subliniat faptul că D. Pop este cel care a înființat disciplina
Folcloristica la Universitatea clujeană, susținând în 1952 primul curs de
Folclor literar și ilustrând această disciplină timp de peste 50 de ani. Alături de
cursul general a predat mai multe cursuri speciale printre care amintim:
Folclorul în dezvoltarea literaturii române din Transilvania, Metodologia
cercetării folcloristice și etnologice sau Metodologia cercetării obiceiurilor
populare. Tot în perioada de început, 1952-1958, a predat și cursuri de Istoria
literaturii române vechi, la secția de specialitate dar și cursuri generale de
Istoria literaturii moderne pentru studenții de la secția Limba și literatura
română, ca disciplină secundară.
A publicat sute de articole și lucrări științifice și a susținut peste 100 de
comunicări în țară și în Europa, iar într-o anumită perioadă a fost un distins
mesager al culturii române, funcționând ca lector de limba și literatură română
în Franța, la Universitatea din Montpellier.
Om de o spiritualitate excepțională, prof. D. Pop a condus peste 35 de
ani doctorate în specialitate, fiind membru în numeroase societăți științifice din
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țară și străinătate, fiind inclus în dicționare internaționale prestigioase ale
personalităților.
în activitatea sa de cercetare științifică noutatea a fost capacitatea sa de
a cunoaște, de a explica și de a inocula discipolilor săi ideea că această
cunoaștere este doar un mijloc și niciodată un scop.
A trăit prin cercetare și pentru cercetare, visând cu ochii deschiși spre
absolut. Credem că în concepția sa absolutul aducea cu o piramidă în care
fiecare treaptă era relativă și astfel am învățat că nu putem ajunge la absolut
decât urcând aceste trepte. Gândind astfel, dacă fiecare realizare a profesorului
D. Pop a fost o treaptă, putem afirma că a urcat foarte sus. A activat la
Universitățile din Cluj-Napoca, Oradea sau Baia Mare, a condus o perioadă
Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei și, nu în ultimul rând, a avut o
strânsă și lungă colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, făcând parte
până la plecarea dintre noi, din Consiliul Științific al instituției.
In afara activității de cercetare și publicare a rezultatelor cercetării,
profesorul D. Pop a înființat, în 1956, primul Cerc științific studențesc de folclor
din România, activitate ce s-a concretizat în „Arhiva cercului științific studențesc
de folclor” al Facultății de Litere, care numără peste 25.000 piese culese prin
acțiuni individuale sau colective. De asemenea a înființat „Grupul vocal
folcloric” al Facultății de Litere, în 1968, care, prin transpunerea scenică a unui
fond de „cântece rituale” tradiționale a marcat mișcarea artistică studențească,
constituind un model pentru alte centre universitare și lista ar putea continua.
De-a lungul întregii sale activități, prof. D. Pop a creat o adevărată școală,
în care, în mod firesc, se produce legătura dintre om și natură. Zeci de ani a
insuflat generațiilor de studenți și discipoli o gândire optimistă, îndemnând să
transformăm tot ce am învățat în școală într-o speranță, speranța că timpul pe care
îl trăim este singurul care ne aparține și numai de noi depinde ce chip îi vom da!
Dar timpul trece și lasă în urma sa alternanța zilei și a nopții în care
ceasul este cel care spune că nu vremea trece ci doar noi călătorim!
Având în vedere importanța deosebită a întregii activități științifice și
publicistice a prof. D. Pop, amintim doar domeniile abordate de ilustrul
profesor, așa cum le-a structurat Domnia sa: 1. Cursuri, manuale, tratate; 2.
Colecții de folclor, ediții și studii; 3. Studii și articole de teoria generală a
folclorului și de metodologie a cercetării. Rolul folclorului în viața națională; 4.
Contribuții la studiul unor categorii și motive folclorice; 5. Istoria folcloristicii;
6. Recenzii, prefețe; 7. Contribuții de istorie, istorie literară și culturală,
raporturi culturale; 8. Culegeri și cercetări folclorice pe teren.
Așa cum notează profesorul, o parte din culegerile și cercetările
folclorice se află în arhiva Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române
precum și în arhiva „Cercului științific studențesc de folclor” al Facultății de
Litere din Cluj-Napoca.
Pios și respectuos omagiu profesorului dr. Dumitru Pop!
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„Botanica poporană română” a lui Simion Florea Marian
Una dintre celebrele monografii ale Iui S. FI. Marian, cu titlul de mai sus,
apare postum în excelentă ediție critică îngrijită de Aura Brădățan, custode la casa
memorială a etnografului de Ia Suceava. Primul volum (699 p.) a apărut la Editura
Mușatinii din Suceava în anul 2008 iar celelalte două (II, 711 p., III, 741 p.) în 2010 la
Editura Academiei Române. Monografia n-a putut să fie tipărită de autorul ei, care s-a
stins din viață la 60 de ani, în 1907. Tot ce a apucat să facă a fost să tipărească, între
anii 1879 și 1907, 54 de capitole în publicațiile periodice „Albina Carpaților", „Amicul
familiei", „Aurora română", „Familia", „Junimea literară", „Noua revistă română",
„Patria. Supliment literar", „Revista pentru istorie, arheologie și filologie",
„Șezătoarea", „Viața literară" și „Viața românească".
Cel care mărturisește, într-o prefață a lucrării, că încă din clasa a doua
gimnazială i-a fost drag să se ocupe de flora română, să adune plante și să le claseze, și
care, după câțiva ani de la primul impuls și-a purificat manuscrisele și a adăugat
însemnări despre alte plante, acum cu interes pentru denumiri românești ale acestora, a
constatat, cercetând contribuțiile unor înaintași, precum C. Negruzzi, G. Barițiu, Ioan
Bob, episcopul Făgărașilor, că n-au publicat „numele cel adevărat românesc al
plantelor după cum se află în gura poporului", ci au dat termeni latini, germani.
Cercetarea adâncită a terminologiei plantelor l-a condus la concluzia că „una și aceeași
plantă poate să aibă în unele părți un nume iar în altele altul", experiența proprie
arătându-i „că chiar în Bucovina românii dintr-o parte numesc o plantă așa, iar ceilalți
din ceea parte tot aceeași plantă o numesc altfel." Era necesară, deci, o Floră română,
„unde să fie nume de plante din toate provinciile românești". în finalul celuilalt text
care-i precede monografia, Domeniul vegetalelor, conclude: „Și așa adunând noi toate
numele plantelor, după cum le pronunță poporul român din întreaga Dacie, vom putea,
avându-le toate într-un mănunchi dinaintea ochilor, mai lesne giudeca: cari sunt
numirile adevărat române."
Monografia (manuscrisul ei numără 5942 pagini) este alcătuită din 520 de
termeni și un ierbar și i-a cerut autorului ei o cercetare vastă, atât a bibliografiei de
specialitate (lista ei cuprinde în volumul 1209 intrări, în cel de al II-lea 258 și în cel de
al IIT-lea 238), cât mai ales a terenului, unde autorul a notat formele populare, uneori și
pe cele vulgare, licențioase. Când nici bibliografia de specialitate tipărită nici terenul nu
i-au lămurit unele denumiri, s-a adresat direct unor specialiști, ca Zaharia Panțu,
conservator al colecției botanice de la Institutul Botanic al Universității din București,
aflat în Cotroceni. Prezintă bogate informații despre arbori, tufe, copăcei, buruieni,
ierburi, bureți și mușchi, recoltate de la o vastă rețea de informatori: lista lor numără în
volumul I 203, în volumul al II-lea 207 iar în cel de al III-lea 234. La fiecare plantă,
arbust, arbore dă denumirea științifică, denumirea populară, pe regiuni, cu toate
variantele, familia din care face planta sau copacul, înălțimea, frunzele, florile, locul
unde crește, dacă frunzele/florile sunt comestibile, cum se gătesc, întrebuințările, dacă
sunt plăcute insectelor. Denumirile populare abundă. Pentru mătrăgună a constatat, în
Transilvania, următoarele denumiri: cireașa-lupului, doamna-codrului, doamnă-bună,
doamnă-mare, floarea-codrului, iarba-codrului, împărăteasă, împărăteasa-buruienilor,
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mătrăgiune, mătrăgună-doamnă-bună, mătrăgună-doamnă-mare, mătrăgună-iarbă-bună
și nădrăgulă.
Abundă textele populare: lirică populară diversă, descântece, proverbe,
ghicitori, legende, basme. La brustur se dau 4 legende, la crin 3, la grâu 16, la
sânziană 6, la stânjenel 2, la tutun 7, la vița de vie 7, la urzică 5, iar la multe altele câte
o legendă sau câte un basm. Impresionantă este lista de numiri populare a mărului;
măr-acru, măr-afumat, măr-apadinesc (de la Apadia, Banat), măr-arabesc, măr-ariuș,
măr-călugăresc, măr-cărligățel, cepesc, coadeș, codășel, crecinesc, crețesc, curechesc,
curcubitanic, de toamnă, de vară, devreme, domestic, domnesc, domnicel, domniței,
dulce, făinos, gurguiet, gutái, barbuzesc, iepuresc, leșesc, mălăieț sau mălăios, mistreț,
mușcat sau mușcătel, mustos, nebun, oarzăn sau orziu, oveșesc (care se coace odată cu
ovăsul), panabric, paradis, păsăresc, pătul, pietros, pitic, popesc, porcesc, răchițesc
(altoit pe răchită), răducănesc, răpănos, renet, roșior, roșu, rotilat, rotungior, sălciu,
mărul Sân-Petrului, smeur, sunător (când este copt, dacă îl datini îi sună sâmburii),
țigănesc, trăitor (care trăiește până la noua recoltă de mere), turcesc, turtiș, uns, ursesc,
vărgat, vânăt, verzișor, viesc, voivodesc).
Incipiturile din lirica citată a apelat la o profuzie de nume de flori de copaci, de
arbuști, de fructe: abanos, anghinare, antonigă, arine, arțărel, avărămească, albăstrea,
de-alămâi, areu, bugiană, barlaboi, bănuț, berbeniță, brândușă, bujor, crăiță, cucuruz,
cetină, colié, cicoare, calapăr, captalan, castane, căline, caranfină, cătușă (de la cătușnică),
ceapa-ciorii, cucută, corcodușă, crăpusnic, cruciuliță, corcodușă, calapăr, cicoare, cimbri
șor, clocotic, dudău, didițel, frăguță, fragă, frăsinică, gutui, iarbă-neagră, iasomie, iederă,
iederel, izmă, limpajoară, lemn-câinesc, lupiță, leuștean, liliac, lipan, mușcată, mărgărit,
mărăcine, migdale, maioran, mandalace (variantă pentru alunică), măzărică, matostat,
mărăcină, marulă, mac, magheran, mălură, melin, mărar, măslină, merișor, mohor,
mure, nalbă, nap, năut, neghină, odolean, orez, ochișele, otinteavă (cimbru), ormuz
(hurmuz), paltin, păducel, pelin, pătrunjel, piper, pipirig, popelnic, praz, podbal,
păpușoi, răchită, răcuină, rădiche, răsură, rogoz, romaniță, rosmarin, rostopască, susai,
smicele, stuh-de-baltă, sămurastră, sulcină, salcâm, secară, sălcioară, sânziană, scânteuță, scoruș, scumpie, siminic, toaie (omag), tarhon, tăciune, tămâiță, tilipin, trandafir,
trestie, trifoi, troscoțel, tulipán (lalea), tătăișă (romaniță), șuvar.
Unele plante apar, cel puțin în lucrarea lui S. FI. Marian, doar în descântece:
boz, cacadâr, hagim, iarba-datului, iarba-faptului, iarba-vântului, mânărică, mutătoare,
năvalnic, neghină neagră, oman, orbălțică, săgetătură, șopârlaiță, turta-lupului, usturoi.
La celebrarea în lirica populară a persoanei iubite concură trandafirul, bujorul,
crinul, migdalele: „Bade, pup de trandafir11, „Bade, trandafir subțire'1, „Bujorel de la
dumbravă11, „Mândruliță, pup de crin11, „Una-n capu satului,/Ca și floarea crinului11, „Cu
gurița de migdale11. Știrul, neghina, pelinul, tăciunele, pipirigul, ceapa-ciorii exprimă
stări diametral opuse celor amintite. Neghina apare în lirica de tristețe, de înstrăinare:,,In
leagăn mi-ai pus neghină,/Să nu am în veci hodină/Și sub periniță spini,/Să trăiesc între
străini11; „Ai fost floare trandafir,/Dar acum ești borș cu știr11; „Oamenii mi-or pune
nume,/Mie grâu, mândrei tăciune11; „Âsta-i ca un pipirig,/Că n-are pe el nimic11; „Foaie
verde ceapa-ciorei,/Se mărită fata chioarei11. Lămâia, cu forma populară alămâia apare
rar, ca într-un colind: „într-o chilie de tămâie,/Cu ușa de alămâie11. Manila, adică lăptuca
apare rar în incipiturile liricii: „Foaie verde și-o marulă11.
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Am stăruit asupra acestor chestiuni de estetică a poeziei populare pentru a
sublinia ce complexă este lucrarea lui S. FI. Marian, ce larg este cercul celor interesați de ea.
In toate compartimentele ei, lucrarea vădește cunoașterea complexității
botanicii populare, a marii cantități de informație inedită, iscusit ordonată și comentată.
Originalitatea ei este conferită, mai spunem o dată, și de bogăția de creații populare
propuse. Faptul acesta personalizează lucrarea față de cele similare, pe care le-a folosit
și le-a citat Marian. Așa a procedat, mult mai târziu, și Vaier Butură în cel de al doilea
volum (Paris, 1988) al Enciclopediei de etnobotanică românească, rezervat credințelor
și obiceiurilor despre plante.
Manuscrisul lucrării lui Marian și-a găsit în doamna Aura Brădățan editorul
ideal, care a tipărit textul în integralitatea lui, i-a păstrat particularitățile, a făcut
confruntări cu sursele scrise folosite de autor, a alcătuit o serie de indici și de
bibliografii, a ilustrat volumele cu facsimile de pe manuscrisul original, a dat imagini
color ale plantelor, toate acestea făcând ca paginile să fie cercetate nu doar cu interes ci
și cu o reală încântare a ochiului. A contribuit la ținuta aceasta de excepție și atenția
deosebită acordată de cele două edituri, aceea de la Suceava și aceea de la București.
Editoarea are merite reale, care i-au fost recunoscute și de Academia Română,
care i-a acordat, pentru volumul I, Premiul „Simion Florea Marian1' pe anul 2010.

Iordan DATCU
București

I.C. Hintz-Hințescu într-o monografie
Cu adevărat lipsit de noroc a fost folcloristul I.C. Hintz-Hințescu (numele
românizat al lui Josef Cari Hintz), care s-a născut la 3 septembrie 1828 la Sebeș și s-a
stins din viață la 21 martie 1900 la Budapesta, unde se retrăsese la unul din fiii săi.
Multă vreme i-au fost slab cunoscute și activitatea și biografia. Nenorocul său a fost să
publice doar o infimă parte din lucrările sale, adică Proverbele românilor, adunate și
redate de... (Sibiu, 1877, VIII+210 p.) și câteva broșurele cu anecdote și basme. Dacă
manuscrisul conținând cinci volume de basme, populare și culte, traduse în germană de
mai mulți cărturari ai timpului, aflat în biblioteca Arhivei de Folclor din Cluj a fost
studiat de Ion Mușlea, cel care are meritul deosebit de a fi atras, în 1936, atenția asupra
contribuției lui Hințescu, cealaltă amplă lucrare a sa, aflată la Budapesta, despre care
istoricul maghiar Andrei Veress a încercat să convingă Academia Română că este „o
comoară etnologică fără seamăn11, a rămas până târziu uitată, adică până când
folcloricul și istoricul literar Virgilül Florea a cercetat manuscrisul între anii 2001 și
2009, câte o lună pe an, la Biblioteca Națională, „Széchényi" din Budapesta. O
cercetare scrupuloasă, ale cărei concluzii le comunică în cartea Un cărturar german
I.C. Hintz-Hințescu, folclorist și literar român (Editura Tradiții Clujene. 2011, 248 p.).
Manuscrisul lui Hintz a intrat în biblioteca amintită în anul 1898 și era alcătuit
din nouă volume, numărând mii de pagini. Primele două volume, dedicate Tansilvaniei,
au fost pierdute, un cititor nemairestituindu-le. Volumul al TII-lea conține basme
românești (100 de texte, cel de al IV-lea conține poezii populare și culte, din volume
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sau publicații periodice, cel de al V-lea conține anecdote, glume, primele clasificate în
35 de grupe, volumele al VI-lea și al VH-lea conțin snoave populare, cel de al doilea
fiind intitulat întâmplările lui Păcală, al VIII-lea conține orații românești la nuntă (8
texte), iar ultimul, al IX-lea, conține basme din Moravia, culese de Ioan Culda (Benes
Method Kulda), mare folclorist ceh.
Cercetarea scrupuloasă, îndelungată a operei lui Hințescu îl îndreptățește pe
Virgiliu Florea să ajungă la „constatarea indubitabilă11 că el „n-a fost niciodată, nici
măcar din întâmplare, culegător de folclor. Nici nu i-ar fi fost la îndemână de altfel, de
vreme ce cunoștea destul de slab limba română, ca să nu mai vorbim de subtilitățile
acesteia după acum a arătat-o, nu o dată, Ion Mușlea.“ In baza acestei convingeri, autorul
monografiei nu subscrie la opinia lui I.C. Chițimia, potrivit căruia Hințescu „a înregistrat
personal multe proverbe din gura poporului din Transilvania (uneori o dovedește și
lexicul)". Se îndoiește și de îndreptățirea afirmației lui Moses Gaster, care a scris că
Hințescu a cules cântece de irozi de la copiii din Scheii Brașovului. Virgiliu Florea se
bazează, spunând cele de mai sus pe cercetarea celor două ample manuscrise, de la
Cluj-Napoca și Budapesta, ale căror surse scrise sunt menționate de fiecare dată:
„nicăieri, dar absolut nicăieri nu se arată, fie și aluziv, că vreun text sau altul din cele
două manuscrise ar fi fost cules de către I.C. Hintz-Hințescu". Merite certe ale lui
Hințescu sunt recunoscute în aducerea unei viziuni mai ample asupra folclorului
românesc, spre deosebire de alți cărturari germani, care unii „erau interesați doar de lirică,
alții de povești și de legende", de a fi alcătuit „câteva instrumente de bază ale folcloristicii
românești; cataloage și corpusuri, în special, pe care le-a realizat, chiar dacă nu a reușit să
le valorifice pe calea tiparului", de a fi alcătuit prima carte de bucate tipărită în românește,
de a fi alcătuit „corpusul în limba germană al poveștilor românești sau de origine
românească, cu cca 165 de texte, față de 237 câte cuprindea catalogul, întrucât cele din
Bucovina și Moravia au dispărut din colecție cu una-două excepții."
O sensibilă înțelegere vădește autorul monografiei pentru omul Hințescu, pentru
modestul contabil și librar la Brașov și Sibiu, care a trăit în sărăcie, împovărat de o
familie grea (12 copii, din care i-au trăit șase). Este amintită umilința pe care a îndurat-o
când i-a trimis, la 31 ianuarie 1877, la Viena, prințului moștenitor, arhiducele Rudolf,
Proverbele românilor. Refuzul a fost formulat astfel de ișpanul Brașovului, Roll Gyula,
care a remis exemplarul primăriei Brașovului, pentru a-i fi restituit autorului: „Nu i se
poate acorda, conform aprecierii unui specialist, o valoare literară utilă și de aceea nu
poate fi acceptată în biblioteca Majestății sale Apostolice." Fără comentarii!

Iordan DATCU
București

Constantin Eretescu - prozator și antropolog
Constantin Eretescu, care s-a născut la 21 mai 1937, la Cetatea Albă,
Basarabia (azi în Ucraina), este fiul lui Petre Eretescu, născut Bedros Eretpohian
(Erețpohanian), grefier la tribunalul județean și al Alexandrei, născută Cuharski,
bibliotecară și apoi casnică. Una dintre primele imagini ale copilului de trei ani, însoțit
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de mama sa, pe o stradă din urbea amintită, a fost aceea a unui grup de bărbați murdari,
nedormiți, escortați de soldați. Unul dintre ei strigă numele mamei copilului, încercând
ca aceasta să transmită familiei lui mesajul că este arestat. Luându-se după convoi, cei
doi îl irită pe unul din soldați, care îndreaptă țeava puștii către ei, semn că nu aveau
voie să privească pe cei din convoi. Imagine foarte veche, semnificativă, care consună
cu altele, mult mai târziu, când, după aproape șapte decenii, Constantin Eretescu, acum
împreună cu soția sa, doamna Sanda Golopenția, încearcă să-și vadă locul copilăriei.
Imaginile de acum: casa bunicii dinspre mamă nu mai este, casa părintească nu
și-o găsește; uniformele străine ale vameșilor ucraineni; o mașină a poliției care nu
permite accesul spre cetate; mormântul gol al Sfântului Ioan cel Nou, acum sfânt de
naționalitate... ucraineană; cimitirul cu poarta ferecată cu lanț; absența limbii române:
„Percepi o anume stare de vigilență și surescitare la cei pe lângă care treci, care mi-a
evocat teama pe care o încercau bucureștenii la vederea unui străin în timpul aproape
uitat al comunismului. Atât de evidentă, încât însoțitorul nostru nu a îndrăznit să
întrebe unde s-a aflat pe vremuri tribunalul județean, un loc de la care puteam pomi în
căutarea casei în care am văzut lumina zilei. Am dat în schimb peste monumentele
regimului sovietic, amplasate la locuri vizibile. Intre ele, un obelisc înalt, dedicat
victoriei în ultimul război, flancat de statuile aurite ale unor ostași cu piepturile
proiectate în afară, un soi de îngeri înarmați cu puști mitraliere..."
Cunoscând aceste imagini și multe altele, înțelegem mai bine destinul
traumatizant al lui Constantin Eretescu, înțelegem mai bine de ce literatura sa, cum a
scris Mircea Anghelescu, „este nutrită aproape în întregime de obsesiile omului
modem, ale intelectualului, prins în capcana destinului."
Facem o mențiune specială pentru omul de atitudine, care și-a exprimat cu
fermitate convingerile, chiar dacă unele dintre ele i-au atras drastice consecințe. Este,
inițial, momentul din anul întâi de studenție, când a spus fără înconjur că Basarabia este
un pământ românesc, ocupat de sovietici. Urmarea a fost excluderea sa din organizația
de tineret, pedeapsă care nu s-a rezumat la atât, peste patru ani, când se afla în ultimul
semestru la Facultatea de Filosofîe din București, fiind exmatriculat. Ca urmare a
nenumăratelor demersuri ale tatălui său la Ministerul învățământului, este primit la
Facultatea de Filologie (1959-1961), unde dă zeci de examene de diferență. O altă
poziție decisivă pentru toată evoluția sa ulterioară a fost aceea de a emigra în Statele
Unite împreună cu soția sa, în anul 1980. Exprimarea cu franchețe a opiniilor se
remarcă și în publicistica sa, în luările de cuvânt cu diferite ocazii. Dăm două exemple,
întrebat care este imaginea culturii române în America, a răspuns că această imagine
„nu există în această parte de lume, decât în cercul celor care o practică." Și acum
despre cealaltă latură a problemei, despre cultura americană în România, unde
răspunsul este de asemenea lipsit de sentimentalitate: „In lipsa criteriilor și a unei
orientări care să pornească de la educație, dar și din superficialitate, televiziunile și
presa românească oferă o imagine primitivă, quasi-caricaturală a unei culturi care a
produs și produce creații de primă însemnătate în toate domeniile artei. în loc să

prezinte operele majore, media se limitează la a pune pe ecrane o Americă a
Disneyland, în care marile personalități sunt superman, Rambo, Madonna, cântăreții
rap și Hip Hop, sportul de bază baseball, mâncarea hamburgher, potato chips și Coke,
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iar îmbrăcămintea blue jeans.“ Același demers foarte decis și în publicistica
redactorului (1983-1992) pentru America al periodicului „Lupta“, ziar al românilor din
Franța, Statele Unite și Canada, unde a militat pentru unirea diasporei românești.
După absolvirea facultății, este câțiva ani (1961—1964) profesor la Școală
elementară nr. 10 din Copăceni, jud. Ilfov. Marele său noroc a fost să devină cercetător
științific stagiar, plin, la Institutul de Etnografie și Folclor (1964-1968), apoi, între anii
1968-1980, cercetător științific principal la același institut, numit între timp Institutul
de Cercetări Etnologice și Dialectale. Noroc de două ori, pentru că a lucrat cu
profesorul Mihai Pop, care între anii 1954—1965 fusese director adjunct iar între anii
1965 și 1975 a fost director. Anii directoratului lui Mihai Pop au fost - scrie C.
Eretescu în Periscop, „perioada de aur“ a institutului. A fost coleg cu mai vârstnicii
Ovidiu Bârlea, Adrian Fochi, Al. I. Amzulescu, Mariana Kahane, Sabina Cornelia
Stroescu și cu tinerii atunci Gottfried Habenicht, Doina Truță, Monica Brătulescu,
Comeliu Dan Georgescu, Ligia Bârgu, Radu Niculescu, Nicolae Rădulescu, Stanca
Fotino, Nicoleta Coatu, Cornelia Călin, Mihai Canciovici, Iosif Herțea.
A publicat în acei ani două volume: Folclor din Țara Loviștei (în colaborare
cu Gh. Deaconu) (Râmnicu Vâlcea, 1970,206 p.) și Folclor coregrafic din Vrancea (în
colaborare cu Anca Giurchescu) (Focșani, 1974, 183 p.), această din urmă colaborare
apărându-ne insolită dacă nu am ști că domnul Eretescu a fost cercetător - înainte de a
trece la sectorul literar -, la cel coregrafic.
Articolele și studiile publicate în țară trădează orientarea sa cu precădere spre
cercetarea unor creații și obiceiuri dintre cele mai vechi: Elemente mitologice în
literatura orală românească. Cu atenție specială asupra legendelor populare, teza sa
de doctorat, susținută cu prof. Mihai Pop, în anul 1976, la Universitatea din București,
un studiu despre măștile populare, în colaborare cu profesorul amintit și apărut în
„Schweizerische Archív fiir Volkskunde“ (Basel, 1967) ș.a.
Nu s-a iluzionat, ajuns în America, în 1980, că se va adapta ușor: „Am venit
într-o Americă, unde timp de câțiva ani am făcut efortul de a mă adapta la o lume care,
orice-ai fi, te tratează ca pe un străin și pe care sfârșești prin a ți-o înstrăina. (Așa am
descoperit că sistemul ierarhiilor sociale din noua mea țară este la fel de rigid și de
închis ca acela al castelor din India. Integrarea este realitate numai pentru cei care
rămân pe treapta de jos, acolo unde egalitatea nu are semnificație). Am obținut dreptul
de a umbla prin lume, dar asta cu prețul îndepărtării de România. Am avut norocul sămi practic meseria, dar ceea ce făceam nu interesa pe nimeni. Mi-am pierdut prietenii și
nu am fost capabil și nici doritor să-mi fac vreunul dintre localnici. Am avut surpriza să
constat că fiecare american, dar fiecare, este sau poate deveni un informator care-și
spionează aproapele. Am învățat că poți să primești nimic, și să ți se ceară să-ți declari
gratitudinea pentru generozitate. Gain sorne, lose same, se spune, dar ceea ce câștigi nu
compensează pierderea.11
Cel care n-avea suflet de nomad și se simțea bine sub propriul său acoperiș și-a
luat țara cu el. Următorul pasaj, din cartea sa Cu ochii în zare. Exilați, emigranți,
pribegi (București, 2011), despre pictorul rus Marc Chagall stabilit la Paris, poate fi
citit, schimbând ceea ce este de schimbat și ca o automărturisire a lui C. Eretescu
exilatul: „Plecat din Vitebsk, un oraș aflat undeva în inima Bielorusiei, și ajuns la Paris,
unde a trăit tot restul vieții, Chagall a fost întrebat la un moment dat care este
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deosebirea între cele două locuri pe care le-a cunoscut. «Parisul este un al doilea
Vitebsk», a fost comentariul pictorului, E greu de formulat un răspuns mai exact. Care
se aplică tuturor. Fiindcă, oriunde s-ar duce, primul lucru pe care îl face un emigrant
este să ia cu el lumea de acasă. Nu de puține ori este și singurul lucru pe care-1 posedă
cu adevărat. In cazul lui Chagall mărturiile sunt evidente în pânzele care ornează pereții
marilor muzee din lume. Un deceniu după ce părăsește Rusia, amintirea Vitebskului e
încă vie. Intr-atât, încât nudul pe care îl pictează, întors cu spatele, în spiritul școlii
franceze din epocă, plutește pe una din străzile târgului natal, deasupra bisericii cu trei
turle și căruțelor trase de cai. Scenele văzute în tinerețe s-au imprimat pe pelicula
memoriei. Carcasa unei vite cu limba scoasă atârnă în cârligul măcelarului; sângele se
scurge într-o doniță de lemn, într-un peisaj de urbe semirurală. Evreul, născut și crescut
în mijlocul unei lumi intens creștine, reproduce în chip natural scene ale crucificării,
îngeri și maternități care sunt și madone cu pruncul. Apar peste tot căsuțe de țară, porii
înalte de lemn, cai și porci laolaltă pe pajiștea dinaintea izbei, căruțe, vioriști, turle
rotunde de biserici, pe deasupra cărora plutesc îndrăgostiți, miri dar și însingurați.
Pictorul n-a uitat nimic. întreg Vitebskul a venit cu el la Paris.“ Am reprodus acest lung

pasaj pentru semnificația lui, dar și prin frumusețea paginii scrise de C. Eretescu.
Și C. Eretescu a dus cu el cele învățate în timpul cercetărilor în echipă cu
Mihai Pop, a dus cu el schița studiului despre priveghi, pe care o va dezvolta în anii
2011-2012, a dus cu el învățătura din cărțile lui B. P. Hasdeu, Lazăr Șăineanu,
frumusețea basmelor, cu deosebire a celui despre Tinerețe fără bătrânețe și viață fără
de moarte, proiectul de a scrie o monografie despre ființele supranaturale Fata Pădurii
și Omul Nopții, idee care i-a încolțit în timpul cercetărilor în Maramureș.
Integrării prin asimilare i-a preferat o altă cale: „în ceea ce mă privește, am
ales calea de mijloc: să fiu competent în limba țării în care trăiesc și să particip la viața
politică și culturală a celei din care am plecat.“
Și-a găsit acolo locul cel mai propice preocupărilor sale? Va răspunde poate
mai pe larg în jurnalul de exil, la care lucrează. Noi menționăm doar că a fost, între anii
1986 și 1996, professor part-time de antropologie culturală la Catedra de Liberal Aris,
Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island. Institutul superior amintit
produce pictori, sculptori, arhitecți, ilustratori de carte, specialiști în design industrial,
ceramică, modă. Lor le-a ținut următoarele cursuri: European Folk Narratives, Russian
Főik Stories, The Arabian Nights, Urban Legends, Cultura! Anthropology, European
Folk Ari, Mask and Rituals, Eastem Island: Culture and Customs, Primitive Mithology.
Știind să se așeze pe ceea ce este esențial, să se abstragă de la tot și de la toate
- dacă expresia noastră nu este cumva exagerată, - a publicat, cu o ritmicitate de
invidiat, carte după carte: Noaptea, roman (Providence 1988), Pensiunea Dina (jurnal
de emigrație) (București, 1995), în căutarea Alexandrei, roman (București, 1999),

Dezvăluirile târzii ale unui pretins martor ocular, piesă în 3 acte (Atlanta, 2000),
Pasărea de fier și fluturii, proză (București, 2001), Fețele lui Ianus. America văzută de
aproape (București, 2001), Party cu un ceas mai devreme (București, 2001), Periscop.
Mărturiile unui venetic (București, 2003), Vrăjitoarea familiei și alte legende ale
orașelor lumii de azi (București, 2003), Folclorul literar al românilor. O privire
contemporană (București, 2004), Fata Pădurii și Omul Nopții. în compania ființelor

supranaturale (București, 2007), Știma apei, studii de mitologie și folclor (București,
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2007), Uriașul Guguza și alte povestiri actuale (Cluj, 2007), Visul lui Owen
(București, 2009), Dragă Maria, roman (București, 2009), Cerbul din Cadillac,
Folclor urban contemporan (București), Cu ochii în zare. Exilați, emigranți, pribegi
(București, 2011). Au rămas în coloanele periodicului „Lupta“, Ultima naștere, roman
(nr. 43/15 septembrie 1985 și nr. 58/15 mai 1986) și Mat în trei mutări (în colaborare
cu Al. Calais) (nr. 65/1 octombrie 1986 și nr. 94/15 februarie 1988). O contribuție de
mare preț este ediția Mission en Roumanie. Culegerea de folclor românesc a lui Hubert
Pernot (București, 2009).
Nu se pot face departajări temporale foarte sigure, în cazul lui Constantin
Eretescu, între prozator și antropologul cultural, încât am spune că au coexistat de la
început. Student în anul al doilea la Facultatea de Filozofie, participă la ședințele
cenaclului „Th. D. Neculuță“, cu sediul pe bulevardul Ana Ipătescu, în subsolul
Observatorului Astronomic. O proză a sa, Tramvaiul, este publicată de Max-Demeter
Peyfuss, la Viena, într-un volum în care mai figurau D. Țepeneag și Sorin Titel. Primul
studiu de folcloristică, Compoziție în balada „Ai trei frați cu nouă zmei" îi apare în
„Revista de etnografie și folclor1* (1966). Presupunem că darul de povetitor l-a moștenit
de la tatăl său, al cănii talent îl laudă în Periscop: „Dacă Bedros, tată-meu, a avut ceva
care l-a deosebit de toți ceilalți, a fost danii povestirii. Avea un set de istorisiri, cele mai
multe întâmplări trăite, pe care le relata la ocazii mari. Le știam demult pe dinafară, dar
asta nu mă împiedica să-i cer să mai spună o dată una sau alta din ele. Ceea ce găseam
remarcabil era raportul subtil dintre repetiție și noutate, incluziunea câte unui detaliu
care nu apăruse niciodată până atunci, dar parte integrală a întâmplării, ca și apelul la
cuvintele care-și dovediseră în timp eficacitatea și, nu în ultimul rând, repertoriul de
mimică, de mirări și de gesticulație care o exasperau pe Miriam [sora tatălui], adeptă
nedezmințită a unei ținute sobre în actul de comunicare. Discursul era același și totuși
altul. Un procedeu pe care nu l-am mai întâlnit și, probabil că, în chip nedrept, am
sfârșit prin a mă convinge că nu fusese vreodată conștient de tehnica pe care o
elaborase. Scepticimul venea de acolo că nu făcuse multă școală.
**
Prozatorul publică un roman alegoric, Noaptea (1988), trei romane polițiste,
Party cu un ceas mai devreme (1983-1984), A doua naștere (1986), Mat în trei mutări
(1987), proză despre experiența traumatizantă a emigrării în Statele Unite, Pensiunea
Dina, Jurnal de emigrație (1995) și amintiri, Periscop. Mărturiile unui venetic (2003).
Toate bucurându-se de o bună primire din partea criticii.
Dan C. Mihăilescu, în Două cărți recomandate cu aldine, din „Aldine
,
**
supliment săptămânal al ziarului „România liberă
**
(15 martie 1996), laudă portretistica
din locul italian de tranzit al românilor spre Statele Unite, care face obiectul jurnalului
Pensiunea Dina: „O sută de pagini aspre și seci, fără artificii și autocompătimire,
aproape un jurnal de front, cu «soldați» livrați exclusiv tensiunii așteptării. 30 de zile
între da și nu, zile populate cu fizionomii și destine de moment (pitorești sau
întristătoare, alterate sau luminoase, triumfale uneori, dar cel mai ades ponosite,
încercănate de incertitudinea devenită a doua natură). Nicăieri n-am mai văzut la un loc
atâtea cazuri de inventivitate în materie de fugă din țară. Cartea nu condamnă explicit
pe nimeni și nimic. E dreptul nostru să gândim de ce-o fi fost nevoie de atâta mutilare
sufletească, de atâtea manevre (convertirea multora la baptism, de exemplu), minciuni
și umilințe subsumabile acelei formule de tristă amintire «refacerea familiei»
**
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Portretistul, de data aceasta al altor medii și al altui moment, este prezent și în
Periscop, despre care Mircea Iorgulescu, în articolul Vieți și destine, din „22“ (25
noiembrie-1 decembrie 2003, p. 15) are asemenea aprecieri: „un scriitor în toată
puterea cuvântului, viguros și subtil totodată, dramatic și grav, fără patetism, ironic
adesea și uneori cu sarcasme ce cad cu precizia unei lame de ghilotină, nelipsit de un
anume umor, însă de culoarea catranului, mai întotdeauna, sentimental fără dulcegării
și sever fără atitudini marțiale de șef de post de jandarmi căzut la metafizică. (...)
Admirabilă este și portretistica, sunt zeci de figuri ale vieții intelectuale și literare
românești, înviate în paginile acestei cărți de «amintiri», una dintre cele mai bune și
mai oneste de 15 ani încoace."
Fiecare carte a sa de antropologie culturală are un profil specific Fețele lui
Ianus (2001) prezintă realități americane: judecata cu juri, o instituție specifică justiției
americane, cărți despre riturile de trecere, cum au fost cele două ale scriitoarei Gail
Sheehy, Passages și New Passages, despre ciclurile vieții în contemporaneitatea ameri
cană, galeria eroilor din folclorul american, grupuri etnice precum hmongii, cercetările
asupra familiei americane, antropologia aplicată, subculturile. Scriind despre antropo
logia aplicată, opinează că și în România este nevoie de specialiști în domeniu.
Folclorul literar al românilor. O privire contemporană (2004) atrage atenția asupra
unui capitol ignorat în literatura românească de specialitate: folclorul orașului, cu
componentele sale anecdota, bancurile, zvonurile și legendele urbane, segment ilustrat
cu materiale străine în volumele Vrăjitoarea familiei și alte legende ale orașelor lumii
de azi (2003), Cerbul din Cadillac și Visul lui Owen. în Știma Apei predomină studiile

cu tematică românească, despre mitul agrar Știma apei, testamentul ciobanului în
Miorița, balada Fata Pădurii, care anunța ampla monografie Fata Pădurii și Omul
Nopții. In compania ființe lor supranaturale (2007).
Numeroșii ani petrecuți în Statele Unite și-au pus amprenta asupra lucrărilor
sale, asupra orizontului larg bibliografic utilizat. S-a întâmplat cu C. Eretescu ceea ce sa întâmplat cu o serie de români stabiliți în Occident. Mircea Eliade n-ar fi putut să aibă
în România, după 1947, o catedră de istoria religiilor și n-ar fi avut bibliografia
necesară eruditelor sale studii. Paul H. Stahl n-ar fi putut să facă cercetări în țări ca
Albania, Germania, Austria, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Grecia, Ungaria, Italia,
Iugoslavia, Norvegia, Polonia, Suedia, Cehoslovacia, Turcia, Uniunea Sovietică,
Brazilia și Nepal. Anii petrecuți de Ion Taloș în Germania au fost benefici pentru
studiile sale de folclor comparat Meșterul Manóié (I, 1973, II, 1997) și Cununia fraților
și „Nunta Soarelui" sau incestul zădărnicit (2009). Tot în acei ani a putut să facă
cercetări în Bulgaria, Spania și Maroc. De aceeași largă deschidere beneficiază și
studiile lui Constantin Eretescu. Este semnificativă în acest sens bogata bibliografie
străină folosită în monografia despre Fata pădurii și Omul Nopții, unde întâlnim, pe
lângă bibliografia românească exhaustivă, lucrări de D. L. Ashliman, William Bascom,
Alan Dundes, Bruno Bettelheim, Joseph Campbell, Reidar Th. Christiansen, Mike
Dixon-Kennedy, James George Frazer, Edwin Sidney-Hartland, Lauri Honko,
Prudence Jones, Clyde Kluckhohn, Géza Róheim, Kari Simrock ș.a.
Un amplu studiu de aceeași ținută se anunță acela despre priveghi în care
bibliografia românească este mult îmbogățită, depășind ceea ce se cunoștea din secolul
al XIX-lea (T.T. Burada, răspunsurile la chestionarele lui N. Densușianu, S.F1. Marian)
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și în secolul următor (Pauline Schullerus, A. Gorovei, T. Pamfile, V. Păcală, Mihai
Lupescu, Emil Petrovici, Ion Conea, Tiberiu Graur, Ion Ghinoiu, I. H. Ciubotaru).
Pentru prima dată în literatura de specialitate românească, acest străvechi obicei va fi
obiectul unui studiu de folclor comparat.
Ceva esențial caracterizează, de asemenea, studiile lui C. Eretescu: demersul
critic sagace, convingător, modem.
Și-a dobândit un merit aparte prin descoperirea, la Biblioteca Națională a
Franței, a celor 142 de discuri cu folclor românesc, înregistrat în 1928, la București, de
profesorul sorbonard Hubert Pemot, fond din care a publicat, în volumul Mission en
Roumanie (2009) textele literare, însoțite de un pătrunzător studiu.
Caracterizarea de mai sus a scriitorului este proprie, mutatis mutandis, și
antropologului: Constantin Eretescu este un antropolog cultural în toată puterea
cuvântului.
Mai trebuie adăugat ceva important despre scriitorul și antropologul cultural:
cu excepția unor articole în franceză și engleză apărute în străinătate, toate cărțile sale
au fost scrise în limba română.

Iordan DATCU
București

Istoria unei cărți: „chrestomație română“ de Moses Gaster
Recenzând în „Litere" (2009, nr. 2), cartea istoricului literar Virgiliu Florea,
Dr. M. Gaster, Viața și opera sa (Cluj-Napoca, 2008), spuneam că scrupulul documentaristic este excesiv când prezintă corespondența despre editarea amintitei cărți. N-am
avut întru totul dreptate. Citind acum cartea semnată de Virgiliu Florea și Elena
Cernea, Din istoria unei capodopere. Chrestomatie română de M. Gaster, Cu 132
documente inedite (Editura pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2010, 262 p.), ediție
bilingvă, germană-română a scrisorilor editorului german F.A. Brockhaus, din Leipzig
către M. Gaster, constat că această corespondență prezintă un interes special. Conți
nând, cum precizează subtitlul, texte tipărite și manuscrise dialectale și populare (seco
lele XVI-XIX), prevăzute cu o introducere, o gramatică și un glosar româno-francez
(I, CXLIX + 16 + 368 p., n, Vn + 562 p.), crestomația este, cum a apreciat Lazăr
Șăineanu, „un izvor pentru cunoașterea vechei noastre literaturi", a cărui importanță au
subliniat-o o serie de învățați străini și români.
Istoria cărții începe la 3 august 1881 (data primei scrisori, din Leipzig a
editonilui german) și se va încheia peste aproape un deceniu. Credincios rigurozității
nemțești, Brockhaus conta pe faptul că editarea va avea un curs normal. Deși îi cerea
lui Gaster, la 12 august 1881, manuscrisul în întregime, pentru a ști ce volum va avea
cartea, ce costuri va avea, ce piață de desfacere va avea, deși cerea să i se ofere
„informații sigure", Gaster i-a trimis manuscrisul pe fragmente, la fel și corecturile,
încât, de la o vreme, editorul abia se abține să-i replice dur autorului care întârzia
mereu. Se stabilește de la început suma ce urma s-o primească autorul, 1200 de mărci
și tirajul cărții, 1500 de exemplare, faptul că autorul va fi retribuit „după plasarea a
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jumătate din numărul de exemplare, deci după 750 de exemplare", Gaster având
obligația să asigure introducerea pe cale oficială a căiții în școli. Totodată, s-a precizat
că lucrarea, dată fiind dificultatea ei, numeroasele pagini cu text chirilic, va fi tipărită la
editura Adolf Holzhausen, din Viena. S-a contat, de la început, pe faptul ca Ministerul
Cultelor și Instrucțiunii Publice va achiziționa o sută de exemplare și că o parte din tiraj
va fi desfășurată prin librăriile Socec et co. din București.
Au continuat să curgă scrisorile lui Brockhaus către Gaster. La 20 mai 1885
solicita iarăși să i se comunice termenul precis al manuscrisului final. Gaster întârzie
mult să trimită una sau alta din componentele lucrării, amplifică mult lucrarea încât de
la un volum ajunge la două. La 31 decembrie 1885, editorul revine: „vă rog cu
insistență să urgentați, cât mai mult". Revine la 18 februarie 1886: „Eu n-am astâmpăr
până nu-mi exprim și personal mirarea de faptul că nu catadicsiți a ne răspunde". La 23
martie 1887 revine cu reproșuri: „Dacă acest timp tărăgănat și nedorit nu se transformă
într-unul alert, nu se mai poate întrevedea momentul când se va finaliza această
lucrare." La 17 iunie este și mai ferm: „firma noastră nu a fost niciodată tratată de către
un autor, cum a fost tratată de către Dv.“ La 28 iulie editorul vede în comportamentul
lui Gaster ceva dușmănos: „Nu știu ce v-a determinat să abordați un asemenea
comportament dușmănos față de mine", la care adaugă: „în locul Dv., n-aș putea dormi
liniștit, dacă n-aș lucra zilnic la op și nu l-aș termina în cel mai scurt timp." La 21
februarie 1889 revine, tot așa de categoric: „în istoria firmei mele, cu care majoritatea
autorilor mei considerau a fi o cinste să colaboreze, nu s-a mai înregistrat un asemenea
comportament ca al Dv." Și ca și când nu fusese destul de explicit mai adaugă
amenințător: „răbdarea noastră a ajuns la capăt și vom proceda și public în această
chestiune, fără menajamente pentru persoana Dv.“ Am citat doar câteva scrisori ale
editorului de la Leipzig, care conțin nu doar somații, ca acelea date mai sus, ci și
speranțe că totuși autorul își va înțelege obligațiile.
Văzând că misivele nu-și ating scopul, Brockhaus și fiul său îl vizitează, în
iulie 1884, pe Gaster la București iar în 1887 Brockhaus junior îl vizitează pe Gaster la
Londra, unde se afla expulzat, din 1885, în urma unui conflict politic cu D.A. Sturdza.
Dintr-o scrisoare din aprilie 1889, aflăm că s-a implicat în urgentarea lucrării fratele lui
Gaster, dar acesta n-a mai putut să lucreze fiindcă s-a îmbolnăvit. în fine în iulie 1890,
editorul îi trimite lui Gaster condoleanțe pentru moartea mamei sale. Cert este că
glosarul și gramatica au fost trimise la începutul lui ianuarie 1891, anul tipăririi lucrării.
La 15 iunie 1891 editorul exclama ușurat: „Mă bucur să vă pot înștiința, în sfârșit, că
s-a realizat ediția generală din Crestomația română și că sunt deja pe drum cele 100 de
exemplare destinate guvernului, precum și cantitatea de exemplare preluate de Socec et
co. și bineînțeles, exemplarele gratuite, toate unnând a fi împărțite acolo, de către tatăl
Dv.; sper ca întreaga expediție să ajungă cu bine la București."
Două cauze importante au făcut ca tipărirea Chrestomației... să dureze aproape
un deceniu: schimbarea, pe parcurs, a profilului ei de manual școlar în lucrare de
erudiție, și preocupările multiple ale savantului, care n-a putut să dea prioritate unei
lucrări în dauna celorlalte pe care le avea în lucru.
Ceea ce a urmat nu prea a fost de natură să-l mulțumească întru totul pe
Brockhaus. Cele o sută de exemplare cu greu au fost achiziționate la București de către
Ministerul Cultelor și al Instrucțiunii Publice care, neprevenit de Gaster, n-a prevăzut în
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buget suma necesară. întregul tiraj a fost lichidat după mulți ani de la tipărire, astfel că
Gaster nu și-a putut încasa drepturile de autor. Lucrarea n-a primit, cum spera autorul
ei, Marele premiu,,Năsturel Herescu“ al Academiei Române. A primit, din partea regelui
Carol I, medalia Bene-Merenti clasa I. Cartea s-a bucurat însă, cum scrie Virgiliu Florea,
„de un succes răsunător, mai ales în lumea romaniștilor străini, dar și - cu mici excepții a specialiștilor români.11 Dintre străini sunt de amintit Meyer-Lübke, J. U. Jamík, G.
Weigand, Émile Picot, Th. Gartner. în încheiere, trebuie menționată opinia editorului

german, care deși a tipărit o lucrare care nu i-a adus mari venituri era convins, ca
intelectual distins ce era, că „folosul material trebuie trecut pe planul al doilea".

Iordan DATCU
București

Claude Lecouteux: Dictionnaire des pierres magiques et médicinales.
Paris, Imago 2011.285 p.
Cea de a 25-a carte a renumitului profesor al Universității Sorbonne, din Paris,
medievist, germanist și nordist, intitulată Dicționar al pietrelor magice și medicinale a
apărut anul trecut la editura Imago. La noi, Claude Lecouteux e cunoscut prin publicații
cum sunt: Vampiri și vampirism. Autopsia unui mit (Saeculum I. O. 2002) și Dicționar
de mitologie germanică (Univers Enciclopedic 2010); în cursul acestuia an va apărea la
Paris prima traducere franceză făcută de el a culegerii de basme și legende din Ardeal a
lui Franz Oberi. Profesorul de la Sorbona e cunoscut și în calitate de conducător de
doctorat al tinerei românce Emanuela Timotin.
Recent apăruta lucrare prezintă interes pentru istoria mentalităților, a științei, a
religiei, a magiei, a literaturii scrise și orale, dar și a filologiei. Dacă în general
lapidariile n-au prea avut succes in Franța, dicționarul lui Claude Lecouteux, tradus în
engleză imediat după apariția la editura parisiană (A Lapidary of sacred Stones. Their
Magical and Medicinal Powers Based on the Earliest Sources, transl. John Graham,
Rochester, Inner Tradition Bear and Company, 2011), va avea cu siguranță răsunet în
lumea științifică. Ar fi de dorit ca lucrarea să fie tradusă și în românește.
Dicționarul se compune din: Introducere (p. 7-31), dicționarul propriu-zis
(p.22-271) și o amplă bibliografie, clasificată în: surse, colecții de texte, traduceri,
studii și opere de referință (p. 273-283). In Introducere, autorul arată că istoria pietrelor
începe în India, în Mesopotamia și în Egipt; mențiuni despre ele au apărut de asemenea
la grecii vechi și la scriitorii latini, iar în evul mediu încep să fie redactate așa-numitele
lapidarii (Marbode de Rennes, 1035-1123). Autorul se referă în continuare la felul în
care a fost explicată de-a lungul timpului geneza pietrelor, apoi arată că piatra a fost
privită ca persoană (Chateaubriand), ca ființă vie, capabilă de reproducere și de a avea
sentimente. El se ocupă de pietrele sacre și de cultul lor, fenomen puternic combătut de
biserică de-a lungul evului mediu. Utilizarea pietrelor prețioase (gemmes) apare
pretutindeni în literatura "courtoise", în Apollonius sau în Roman de Troie; acestea sunt
întrebuințate pe vestminte, pe hamașamente, pe arme, pe diverse piese de mobilier etc.
și indică rangul social, puterea, bogăția, capacitățile posesorilor lor; ele dispun de o

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

Recenzii, note de lectură

385

simbolistică particulară, de ex. cristalul reprezintă îngerii sau virginitatea, jaspul credința sau apostolii, diamantul - arhanghelii.
Lecouteux se exprimă astfel cu privire la capacitățile pietrelor: "Elle protégent
des maux, des accidents, du poison, des embuscades, des mensonges, de l'envie, des
démons et de la sorcellerie; elles aident â exaucer Ies voeux, ă voler, ă devenir riche, ă
connaître l'avenir, â développer la mémoire; elle guérissent les maladies, arrétent les
hémorragies, provoquent l'oubli, notamment des chagrins amoureux, procurent
l'invisibilité et le dón des langues" (p. 13). Prin urmare, ele sunt văzute ca mediatori
între om și forțele supranaturale (în Yvain, de Chrétien de Troyes, sau "piatra lui Israel"
din romanul Perceforest). Generalizând, Lecouteux constată că aproximativ 5% dintre
pietre au întrebuințare magică, 30% apotropaică și 65% terapeutică.
în ceea ce privește litoterapia, Lecouteux arată că, în mentalitatea arhaică,
aproape ori ce boală poate fi tratată cu ajutorul pietrelor, uneori singure, alteori însoțite
de un alt produs, iar tratamentul se face deseori prin aplicarea sau frecarea bolnavului
cu o anumită piatră, prin măcinarea și realizarea unei băuturi, prin purtarea într-o
brățară sau într-un pandantiv; de altfel, celebrul Philippe de Thaon (sec. al XH-lea)
susținea că există patru modalități de tratament cu pietre: prin atingere, prin purtare,
prin înghițire cu ajutorul unei băuturi și prin privire (p. 16).
Un paragraf special rezervă autorul rolului pe care-1 joacă piatra în aplicarea
legii. în evul mediu: citarea în justiție se făcea prin așezarea unei pietre în fața casei, iar
în caz de absență, prin așezarea a trei pietre pe pragul casei. în Lorena, hotărârile
judecătorești și reglementările municipale erau afișate pe blocuri de granit, care erau
resturi de menhirelor. Piatra era utilizată în scopuri juridice la romani (Tit Livius), iar
mai târziu în poemele nordice edda, ele erau întrebuințate cu prilejul întronării unui
rege; erau utilizate de asemenea ca ordalii, în lapidarea unui condamnat sau la înecarea
lui - pedepse care apar și în Sfânta Scriptură și care au dat naștere la zicători și
proverbe; în vremea persecuțiilor lui Dioclețian, episcopul Quirinus a fost aruncat întrun fluviu, cu o piatră de moară legată de gât, iar lui Bayart, calul din eposul celor patru
fii Aymon, i se leagă o piatră de gât și câte una de fiecare picior, pentru a avea
siguranța că s-a înecat. La fel erau pedepsite femeile certărețe și calomniatoare
(exemple franceze și germane), adulterul, activitățile vrăjitorești etc. Unele lapidarii
clasifică pietrele în: pietre păgâne, pietre creștine și pietre mixte.
Pentru alcătuirea dicționarului, autóiul a luat în considerare tradițiile savante
grecești, pe cele latine și pe cele în limbi vemaculare, literatura epică și romanescă,
descrierile de călătorie etc. Ca în ori ce dicționar, pietrele sunt ordonate alfabetic,
păstrând denumirile din latina clasică sau medievală, chiar dacă nu corespund
totdeauna cu denumirile din mineralogia modernă. In cazul mai multor denumiri
deformate, sunt alese cele mai semnificative; se fac trimiteri, atât la lapidariile
reprezentative, cât și la studiile speciale existente cu privire la diferitele pietre.
Unele intrări sunt scurte, dar foarte interesante, ca, de pildă, LACRIMAL
CERVINAE, despre care se spun următoarele: numele acestei pietre a apărut în evul
mediu, în Jardin de santé, de Jean de Cuba; se credea că cerbul mănâncă reptile pentru
a întineri, după care se arunca în apă și rămânea acolo până când se debarasa de
veninul înghițit; la ieșire transpira niște picături de sudoare, ca nucile de mari, care se
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transformau în pietre cu valoare medicinală. Alt nume al acestei pietre e: KENNE,
despre care se credea că e eficace contra otrăvirii .
Alte intrări se constituie în articole foarte cuprinzătoare, cum sunt: ACHATES,
ADAMAS I, AETTTE, AMETHYSTUS, BENEDICTION DES PIERRES,
CARBUNCULUS,
CHALCEDONIUS,
CHRYSOLITHUS,
CORALLIUM,
CORNEOLUS.
CRYSTALLUS,
HAEMATTTTS,
HYACINTHOS,
IASP1S,
LAPIDAIRE DES DOUZE PIERRES, MÁGNES, ONYX, PECTORAL, PIERRE DU
PARADIS, PIEREE PHILOSOPHALE, UB1NUS, SAPHIRUS, SMARAGDUS,
TOPAZOS.
Dintre articolele mai lungi luăm două exemple, mai întâi BENEDICTION
DES PIERRES: în evul mediu se credea că pietrele își pot pierde virtuțile, din cauza
păcatelor oamenilor, dar acestea puteau regenera cu ajutorul rugăciunilor (se reproduce
un asemenea text). Această rugăciune era rostită în cadrul următorului ritual: piatra era
învelită într-un postav al celui care o deținea, ea era depusă într-un altar, pentru ca
serviciul divin să fie rostit de trei ori asupra ei de către un preot îmbrăcat în haina
sacerdotală; cel care oficia cea de a treia slujbă repeta această rugăciune. Al doilea
exemplu: SAPHIRUS. Până în sec. al XlH-lea așa se numea lapislazuli, de origine din
Libia sau Turcia, dar denumirea e de origine semitică; ea figura și pe pectoralul marelui
preot Aaron; e una dintre cele 12 pietre ale Ierusalimului ceresc; după profeți, tronul
Divin era de culoarea safirului. E simbol al purității: papa Inocențiu a prescris
cardinalilor să poarte un inel cu această gemă pe mâna dreaptă, cu care binecuvintează.
Unii spun că tablele legii primite de Moise pe muntele Sinai erau de safir, ca și
sigiliul/pecetea lui Solomon, care dădea putere împotriva demonilor. Lui Dumnezeu îi
plăcea atât de mult safirul, încât îl considera “piatră sfântă și gemă a gemelor”. Se
considera că cele bleumarine întăresc corpul, domină invidia, înving frica, fac ca
Dumnezeu să asculte rugăciunile, restabilesc pacea, împiedică întemnițarea unei
persoane, deschid ușile închise, desfac lanțurile, curăță ochii urduroși, dar, pentru ca sa
aibă aceste efecte, purtătorul lor trebuia să fie cast. Cel mai bun safir e cel verde: el
poate aduce pacea, poate purifica spiritul, poate spori credința în Dumnezeu, poate
vindeca cefaleea etc. Grecii vechi considerau că safirul s-ar afla sub patronajul
Afroditei și făceau din el amulete pe care gravau diferite figuri: taur, berbec, struț,
fiecare cu simbolistica lui. In Romanul lui Alexandru (Alexandria), împăratul ajunge în
palatul lui Porrus și vede o vie cu frunze de aur, cui struguri de cristal și de perle cât
degetul mic al unui om; el vede de asemenea un munte cu metereze de safir, care
înconjoară un templu rotund cu o sută de stâlpi tot din safir.
Fiecare articol e urmat de o bibliografie, destinată celor care se vor ocupa
special de pietrele respective. Lucrarea lui Claude Lecouteux îmbogățește substanțial
literatura existentă până acum cu privire la pietrele utilizate cu funcție magică sau ca
medicament. Ea ar putea constitui punctul de plecare pentru o lucrare despre utilizarea
pietrei în magie și medicină, dar și despre cultura pietrei la români (pietrele scrise,
pietrele vii, născut din piatră etc.).

Ion TALOȘ
Universitatea din Köln
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