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THE DEVELOPMENT OF ENGLISH DYED, FANCY AND
JAPANNED CHAIRS
John BÓRÁM
Hampshire, United
Dezvoltarea scaunelor englezești vopsite, elegante și lăcuite

Acest articol se concentrează nu doar pe diferitele tipuri de finisaje de
suprafață aplicate pe scaunele de papură sau nuiele realizate în timpul secolelor
al XVlII-lea și al XlX-lea, ci și pe implicațiile financiare, baza de clienți,
terminologia contemporană folosită pentru a descrie astfel de scaune și folosirea
lor la ocazii casnice, instituționale și sociale (recepții, banchete, serate). Evoluții
anticipate în cadrul diferitelor centre de producție din Anglia au fost, de
asemenea, studiate în ceea ce privește influența lor potențială și impactul asupra
proiectarea și fabricarea scaunelor „ușoare” în timpul secolului al XlX-lea,
servind unei mai diverse baze de clienți în extinderea rapidă a orașelor
comerciale și industriale.
Cuvinte cheie: finisaje, terminologie, clienți, cheltuieli, caracteristici regionale

The intention of this article is to investigate the development of a
diversity of dyed, fancy and japanned rush and cane seated chairs during the
late 18th and 19th centuries in terms of the customer base, their intended
household use, materials used for surface treatment, terminology, cost
differentials, centres of production and innovation, based upon records such
as inventories, billheads, pattem books, 'estimate sketch books', dispatch
records within ’waste books', petty ledgers, advertisements, trade cards and
trade or commercial directories. Unfortunately few examples have survived
írom this period because of the use to which these delicate chairs have been
put to over the last two hundred years, combined with a lack of appreciation
of their original purpose or specific household significance alongside
upholstered chairs within many substanțial dwellings. Furthermore some of
these japanned and painted rush and cane seated chairs, often described as
’light' chairs in the 19th century, were not only used for various social
occasions and banquets as illustrated in the engraving titled the 'Regency
Fete or John Bull in the Conservatory' at Carlton House in 1811 (DodererWinkler, 2013:158) but fulfilled a variety of domestic purposes.

THE CUSTOMER BASE & HOUSEHOLD PURPOSE

Occasionally inventories from this period, relating to mansions such
as Canons Ashby in Northamptonshire, reveal the extent to which japanned
and stained rush seated chairs were being used throughout such houses and
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probably fulfilled different purposes within particular rooms, often in a quite
different way to upholstered chairs. The September 1819 inventory of
household contents (Stobart, 2013: 1-43), following the death of Lady
Dryden, includes numerous references to japanned and stained rush seated
chairs. The inventory includes 6 white japanned and 2 dark japanned chairs
in the billiard room, 2 white and 2 dark japanned chairs in the '3 step room', 2
japanned elbow chairs in Lady Dryden's breakfast closet, 2 green japanned
chairs and 5 rosewood stained chairs in Lady Dryden's sitting room & room
adjoining, 1 white japanned chair in Sir Edwards room, 3 rosewood stained
chairs in Miss Dryden's room and 3 white japanned chairs in the Tower
room. Furthermore, twelve 'light japanned elbow chairs with cane seats and
cushions' were listed in the drawing room.
Rush and cane seated 'light' chairs were frequently supplied with
cushions or squabs in contrast to the more substanțial upholstered chairs with
stuffed cloth or morocco leather seats supported by hardwood frames such as
mahogany or japanned frames.
Eighteenth century dispatch records within the 'Waste Books' of
Gillows (City of Westminster Archive, 1787-1795, 344/11-18), a major
cabinetmaking firm operating in Lancaster and London during the 18th and
19th centuries (Stuart, 2006: 2 volumes) reveals nőt only the customers and
dwellings to be supplied bút the rooms fór which different types of chairs
were initially intended. Inventories are more limited in this respect since they
primarily teli us about where different types of chairs have arrived within a
dwelling at the time that the inventory was written, which may nőt always
reflect the room in which they were originally located or the intended
purpose fór which they were purchased. Most of the japanned rush seated
chairs made by the Gillows workshop during the 1790s were supplied to
substanțial dwellings, such as Broughton Hall, Eggleston Hall, Gisbum Park,
Tatton Park, and the residences of Lord Bishop of Carlisle and the Bishop of
Llandaff. Fór example in 1791, 6 japanned cottage chairs and 6 spindle back
chairs were supplied to Myerscough Hall, Lancashire, 8 japanned cottage
chairs were supplied to the residence of Joseph Brooks, the Deputy
Lieutenant of Lancashire at Everton Hill, Liverpool and in the same year 5
japanned cottage chairs together with 5 japanned spindle backs plus armchair
versions were supplied to the Reverend Lambert. In June 1793 6 japanned
cottage chairs were to be supplied to Mr Darbishire fór his breakfast room
and in October 24 japanned cottage chairs were supplied to Clea Hall the
residence of Sir Henry Fletcher member of Parliament fór Cumberland and
in 1794 18 japanned cottage chairs were supplied fór the 'Tent Bed Chamber'
at Tooley Hall, Leicestershire. Although upholstered chairs were primarily
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intended fór drawing rooms and dining rooms or dining parlours, Gillows
records indicate that rout chairs were nőt only intended for social gatherings,
which the name implies, but were fór servants bedrooms and garrets, while
japanned rush seated cottage chairs were at times to be used in breakfast
rooms and bedrooms as mentioned above.

SURFACE FINISHES

James Kennet’s receipt, dated 30th October 1797, identifies the three
types of finishes used on chairs made in his London workshop in Lambeth as
'Dy’d, Fancy and Japan'd' (Figure 1). This receipt includes a reference to a
matted chair, a term ffequently used to describe rush seated chairs, which
suggests that dyed and japanned rush seated chairs were probably being
made in his workshop.
Dyed & Stained Chairs
Since the 17th century a dyewood such as logwood had ffequently
been used as a source of black stain as well as other colours and may account
fór the reference to dyed chairs on the 18th century billheads and trade cards
of chairmakers such as Kennet and Stubbs. In essence the terms stained and
dyed are synonymous. Ackermann had recommended the foliowing method
of staining fór 'lighf chairs with cane seats. 'These chairs maybe stained
black, or as the present taste is, veined with vitriol, stained with logwood,
and polished to imitate rose-wood, the seats caned' (Ackermann, August
1814). Loudon's recommended approach to staining parlour chairs in order to
simulate a hardwood look, involved the use of dyestuffs such as logwood,
brasil wood, madder roots, carmine or tumeric roots, followed by one or
more coats of piain vamish (Loudon, 1839: 320-321).

Fancy Chairs
The precise meaning of the term 'Fancy' with respect to chairmaking
during the late 18th and 19th centuries remains elusive. The Book of Papier
Mache, published in 1850, refers to different levels of artistic skill deployed
in the Midlands japanware industry as recorded in newspaper advertisements
within Aris's Birmingham Gazette as early as 1753 and by Róbert Dossie in
1758. Of these artists 'Many work by mere fancy, or perhaps I should rather
say firom knowledge acquired by previous study, bút this is nőt the case with
all, for I have observed many with painted groups of flowers before them,
írom which they were copying.' In 1791 there is a reference to John Russell
supplying twelve fancy chairs to the Royal Household 'very neatly drawn
with flowers painted and japan'd blue, green and white' (Beard & Gilbert,
1986). In this instance the term 'fancy' probably relates to the application of a
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final decorative detailing over a japanned surface, often described by Gillows
as involving the application of 'omamented' detail. Gillows used the terms
japanned or painted, but seldom used the term 'fancy'. In the 1796 Estimate
Sketch Book (City of Westminster Archive, 1796, 344/97: folio 1291) there is a
reference to a painted beech chair as being 'Figure or Fancy the same as J.
Parker'. Although Gillows frequently made reference to 'omamented' detail on
a coloured background, the introduction to the 3rd edition of George
Hepplewhite's 'The Cabinet-Maker and Upholsterers Guide' in 1794 makes
reference to the fmal decoration applied to japanned chairs. 'Fór chairs, a new
and very elegant fashion has arisen within these few years, of finishing them
with painted or japanned work, which gives a rich and splendid appearance to
the minuter parts of the omaments, which are generally thrown in by the painter1.
An engraving by Will Henderson, derived írom a painting by George
Romney (1734-1802), portraying Lady Milner sitting on a floral decorated
splat-back chair, probably in the garden of Nun Appleton Hall, Yorkshire,
provides further evidence of nőt only the customer base bút the outdoor use
to which such fancy chairs were pút (Figure 2).
By the 1830s the term 'Fancy' was primarily used to describe light
chairs made out of figured hardwoods. Loudon's various editions of The
Encyclopaedia of Cottage, Farm, and Villa Architecture states that 'fancy
chairs fór the drawing rooms; this may be made of rosewood, maple, satin or
any other kind of fancy wood, and French polished (that is, polished and
vamished with a particular composition invented in Paris, and brought to this
countiy after the peace of 1814). The seats are first caned, and then covered
in pattems with willow (split willow rods) of different colours, produced by
staining, so as very successfully to imitate various kinds of wood. These
chairs, when nőt so expensively finished in the seat will alsó serve fór
bedrooms. Their great advantage in a drawing room is their lightness.'
(Loudon, 1839: 1061).

Japanned Chairs
Róbert Dossie's book, Handmaid to the Árts, (1758), assists our
understanding of what was meant by 'japanning' in the 18th century,
especially with respect to fumiture decoration. 'By japanning is to be here
understood the art of covering bodies by grounds of opake colours in vamish,
which may be either afterwards decorated by painting or gildings, or left in a
piain state. This is nőt at present practised so frequently on chairs, tables and
other fumiture of houses, except tea waiters as formerly: bút the introduction
of it fór omamenting coaches, snuff boxes and screens,... renders this
cultivation and propagation of this art of great importance to commerce'
(Dossie, 1758: 406-407).

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

The Development Of English Dyed, Fancy And Japanned Chairs

13

Between 1780 and 1839 trade directories of London list at least four
japanners who were alsó vamish makers (Appendix 1). The advantages of
painting in vamish were alsó discussed by Dossie. 'In painting in vamish, all
pigments or solid colours whatever may be used: and the peculiar
disadvantages, which attend several kinds, with respect to oil, or water, cease
with regard to this sort of vehicle: as they are secured by it, when properly
managed,...provided they be previously reduced to the state of an impalpable
powder. The best composition of vamish fór spreading and pencilling
(applying fine brushwork) the colours with respect to the convenience of
working, and binding and preserving them, is shell-lac with spirit of wine
(alcohol)...' (Dossie, 1758: 176-177).
TERMINOLOGY & COST DIFFERENTIALS

Eighteenth century dispatch records within the 'Waste Books' of
Gillows (City of Westminster Archive, 344/11-18) nőt only refer to the
supply of various upholstered chairs with japanned or mahogany frames bút
includes much cheaper stained and japanned chairs with rush seats. The
terminology used to describe many of the latter categories either refers to
their potențial use or their configuration. Relative costs provide a basis fór
comparison between chairs with a stained finish or those with a more
expensive painted or japanned surface finish. Japanning and painting costs
are generally considerably higher than the cost of staining which is reflected
in the final price.
Although The Cabinet Dictionary published in 1803 by Thomas
Sheraton describes rout chairs as 'Small painted chairs with rush bottoms,
lent out by cabinetmakers fór hire, as a supply of seats at general
entertainments or feasts; hence their name rout chair.', Gillows rush seated
'rout' chairs were stained black during the 1790s and priced at 5 shillings and
5 shillings & 6 pence (excluding packing & carriage costs). Such a price is
very similar to that of the red stained rush seated 'Liverpool chair' made in
1801, if a profit is added to the prime cost of 4 shillings & 11 pence.
However only 6 pence of this prime cost (10%) was for staining and sprigs.
This chair is illustrated in Gillows Estimate Sketch Book of 1801 (City of
Westminster Archive, 1801, 344/98: folio 1620). By comparison the prime
cost of the 'Feather Top Rail' rush seated single chair (City of Westminster
Archive, 344/98, 1802, Folio 1703) made in 1802 by Gillows was 9 shillings
6 6 pence of which the cost of painting by George Hutton was 3 shillings
and 6 pence (36%).
Although an illustration of a Gillows rout chairs has nőt survived,
another maker of stained rush seated chairs in Lancashire, possibly fulfilling
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a similar purpose, has been recorded. Two red stained three row spindle back
rush seated chairs (54 cms. wide) stamp marked XII and XXX (Figures 3
and 4) and utilising a similar basic framework to the 18th century stained
rush seated 'fan back' chairs stamp marked 'BANCROFT' (Cotton, 1990:
364, NW 160 & NW 161), suggests that such spindle back chairs were part
of a large set of at least thirty or more chairs to be used in the same way as
rout chairs for a banquet or at general entertainments. Gore's directory of
Liverpool records a Dávid Bancroft as making stained chairs in 17 Dale
Street, Liverpool in 1790. By contrast double row spindle back rush seated
chairs (49 cms. wide), stamp marked J & D BANCROFT (Cotton, 1990:
NW 84), were made by the chairmakers John and Dávid Bancroft in Chapel
Street, Salford, Lancashire between 1803 and 1815. Such chairs had a much
narrower seat and simpler iramé configuration, relative to the three row
versions mentioned above (Figure 3), as well as being similar to many
spindle backs made in Lancashire and Cheshire in the first half of the 19th
century. Although Gillows are recorded as making upholstered fan back
chairs until the mid-1790s, they alsó appear to be making a more basic
version such as the six stained fan back chairs with rush seats which in
August 1789 were dispatched at a price of 6 shillings and 6 pence each, an
amount no doubt very similar to their black stained rush seated rout chairs.
Other types of rush seated chairs made by Gillows during the 1790s,
but with a japanned finish, include 'Tabiet Back1 chairs priced at 7 shillings
and 'Spindle Backs', 'Cottage' chairs and 'Canted Top' chairs with 'grey
ground flowers in tablef (City of Westminster Archive, 344/17) which were
priced at 9 shilling & 6 pence and 10 shillings & 6 pence (inclusive of
profit). Similar 'octagori tablets as used on the 'Canted Top' chairs are
described and illustrated in various drawings relating to the configuration of
an overhead draw rail of a bedstead in the 1792 Petty Ledger, which was
supplied to a Mr Malley on the 7th July and the 24th November 1792 (City
of Westminster Archive, 1792, 344/76). Prime cost price differentials relative
to stained chairs maybe a reflection of the extra cost involved in japanning
and in somé cases the cost of fancy omamentation. Somé of the chair designs
matching Gillows colour Pattern Book (City of Westminster Archive, 17751800, 735/1) are illustrated in Figures 5, 6 and 7. Examples that match somé
of these illustrations have been recorded in Figures 8, 9, 10 and 11. An
examination of chair frames, that match the Gillows late 18th century records
referred to above, reveals that the seat rails set between the front legs and
backs to support the rush seating, used primarily the skills of the wood
tumer, although in a different way to those used in the construction of the
rush seated fiat seat iramé chairs that one associates with Thames Valley
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workshops. Although a drawing of the cottage chair made by Gillows from
1789 onwards has nőt survived there is a description of such chairs made in the
workshop of Pratt of Kingston in the county of Surrey. On the 28th May 1794
an invoice states the supply of'6 Neat Cottage Chairs with rush seats, moulded
japann'd Bamboo' to Mrs Garrick (wife of the actor and playwright Dávid
Garrick) at a cost of 10 shillings each (Beard & Gilbert, 1986). No doubt the
concept and necessity fór cottage chairs emerged at the time that John Plaw
(Plaw, 1796) and James Malton (Malton, 1798) were designing Gentlemen's
cottages and retreats in the 1790s fór an affluent section of society.
By contrast the prime cost of an upholstered 'Lozenge Back' armchair
with quadrant elbows ’like the partém from London' (Figure 12) using a
japanned whitewood trame (often in beech wood), as recorded in the
November 1792 Estimate Sketch Book of Gillows (City of Westminster
Archive, 1792, 344/96: folio 916) was 21 shillings & 6 pence of which the
japanning cost was 6 shillings (28%) and the dispatch price in December was
26 shillings excluding packing and carriage costs. In 1795 the dispatch costs
of mahogany Lozenge Back chairs with stuffed seats were 28 shillings, 30
shillings and 40 shillings. The japanned version with a cane seat (a ’lighf
chair) was priced at 30 shillings and a japanned version, with stuffed satin
cloth or linen seating supported by webbing was 21 shillings. A japanned
'Canted Top' cane seated armchair version using a similar mortise and tenon
joint construction, with quadrant elbows, has alsó been recorded (Figure 13)
probably at a similar cost to the cane seated 'Lozenge Back' in contrast to the
considerably cheaper rush seated version (Figure 9) employing the skills of
the woodtumer at 9 shillings and 6 pence. The use of mortise and tenon joint
was a familar device used by cabinetmakers and joiners in the making the
type of chairs illustrated in Thomas Sheraton's 'Cabinet-Maker and
Upholsterers's Drawing Book, 1791 (Sheraton, 1791) and George
Hepplewhite's 'Cabinet-Maker and Upholsterers Guide' of 1794. Japanning,
paintwork and sometimes gilt work applied to a whitewood frame often
made a significant addition to the eventual prime cost, making it closer to the
cost of a mahogany frame version.
The May 1810 edition of The Repository of the Arts, Literature,
Commerce, Manufacturers, Fashions, and Politics etc. by Rudolph
Ackermann, referred to the continuity of such traditions well into the
nineteenth century. Fashionable saloon, drawing room and boudoir chairs, in
the Roman style, were either to be ‘carved and gilt, or japanned to suit other
fumiture’. Plate 8 in the August 1814 edition, illustrates designs for cane
seated japanned and stained Tight' chairs intended for best bed-chambers,
secondary drawing rooms, and occasionally to serve for routs. Three
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examples of such japanned cane seated light chairs, using a relatively
expensive mortise and tenon seat frame, designed by Gillows in November
1796 (City of Westminster Archive, 1796, 344/97: folio 1290), were costed
at between, 1 pound & 5 shillings and 1 pound, 8 shillings & 9 pence.
Painting costs in these examples represented between 23% and 33% of the
total prime costs. An early 19th century example of such a japanned 'light'
armchair with a cane seat (Gilbert,l 996: 219) is stamp marked by the
London chairmaker John Gee of Wardour Street, Soho and a workman's
inițial ’W (Figurel4).
A watercolour of about 1840, of the drawing room of the poet
Caroline Anne Southey (1786 - 1854) at Buckland Cottage, Lymington
(Figure 15) by a member of the Burrard family, displays a number of cane
seated 'light' chairs (inclusive of a cane work back panel) similar to those
made in the London workshop of John Gee (Gilbert, 1996: 221-222) during
the first decade of the 19th century. It has been recorded that such chairs were
grained or japanned often with parcei gilt detailing. A similar design of chair
was alsó made by Gillows in 1802 (Figura 16), known as the 'Denison
Pattem Chair with Canes. Seats like Pattem írom London except straight
legs' at a prime cost of 19 shillings & 9 pence (City of Westminster Archive,
1802, 344/98: föl. 1703).
CENTRES OF PRODUCTION
The Dictionary ofEnglish Furniture Makers (Beard & Gilbert, 1986)
reveals London as an important centre of production ofjapanned and painted
chairs in England during the 18th and early 19th centuries. For the period
1750 to 1840 fifty-eight fancy, japanned and painted chairmakers are listed
in London (Appendix 1). At least forty-four of these chairmakers were active
in the early 19th century, with many continuing through from the previous
century. However the particular type of chair framework that was made
using either the skills of the joiner/cabinetmaker or woodtumer, prior to
surface embellishment, is nőt obvious from these records.
Within the broader context of the Thames Valley region, a further
three workshops were identified in High Wycombe, Kingston and Richmond
(Surrey) during the late 18th century. However, the size of individual
workshops and their respective outputs remains uncertain. References to the
makers of dyed, fancy, japanned and painted chairs are alsó to be found in
trade directories fór Bristol, Birmingham, Hull, Liverpool, Maidstone,
Manchester, Nottingham, Worcester and York. Unlike the London trade
directories, which only listed the workshops of three ‘Fancy Chairmakers’,
frequent references to ‘Fancy Chairmakers’ are to be found in Bristol trade
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directories up to the early 1820s, which alsó included a separate trade
category referring to fumiture painters and japanners. In another instance one
of these directories records a Luké Shewring junior (1815-22) as a fancy
chairmaker and a supplier of Dutch and English rush, indicating the potențial
for the manufacture of fancy or japanned rush seated chairs. Mathew’s trade
directories fór Bristol record up to four fancy chairmaker’s workshops in
most years, often alongside the manufacture of Windsor chairs, between
1809 and 1822. A total of ten different workshops were recorded during this
period, however intermittently they appeared in trade records, suggesting an
emphasis on and application of a relatively sophisticated decorative or
omamented finish, perhaps similar to that used by the London chairmaker
John Russell in the 1790s (Beard & Gilbert,1986).

INNOVATION WITHINTHE THAMES VALLEY
Although reference has already been made to the wood tumers skills
used in making somé of the Gillows and Bancroft rush seated chairs in their
respective Lancashire workshops, this section focuses on innovations in
London and the wider Thames Valley area and their potențial influence on
workshops in other regions, which sometimes refer to features in their own
designs as being 'Like the pattem from London'. Examples of the wood
tumers skills in the making of dyed, fancy and japanned rush and cane seated
chairs with fiat seat frames throughout the 18th and 19th centuries has been
charted in a chronological sequence below.
The fiat seat frame, used in the construction of many rush seated
stained and japanned chairs made in London and the Thames Valley was first
introduced in about 1700 by the London cane chair industry (Bowett, 2002:
260-270) despite the inherent. weakness in such a structure. A rare survival
írom the early 18th century in the form of a black japanned walnut fiat seat
frame splat-back chair (Figure 17), previously supporting a wrapped over
rush or willow seat, nőt only suggests its early origins on stylistic grounds
bút the evolution of the fiat seat frame chairs which became more familiar
later in the century. Features of note in this chair include the pronounced
upper splat or ladder reflecting the emphasis placed on the cresting rail
applied to tall back early 18th century walnut cane seated chairs, the raked
back legs, single side stretchers combined with a lower H stretcher format,
bulbous detailing to the front legs and the Braganza scroll feet.

Treacher and Stubbs fiat seatframe chairs
Illustrations on the 1790s lefter heading of William Treacher of High
Wycombe, maker of ‘Windsor, Dyed and Fancy chairs’ indicates that his
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rush-seated splat-back chairs (Figure 18) were constructed with piain double
front stretchers in a similar manner to the bar-top splat-back chair (Figure 19)
illustrated on the late 18* century trade card of Stubbs’s Manufactory in City
Road and Brick Lane, Old Street London (Heal, 1988:168 & Bórám,1999: 11).
The profilé of the arm rests of an armchair version (Figure 20) is similar to the
undercut profile of arms on many Dutch rush seated splat-back chairs.
However this arm rest profile was often reversed on 19th century Lincolnshire
armchairs (Cotton, 1990: NE 189, NE 218). Many of the Lincolnshire rush
seated chairs nőt only used a similar bar top rail bút the single chairs were
constructed with a fiat seat fiamé and a single front stretcher turnéd in a bold
or pronounced manner set between two elaborately shaped front legs and
stained red (Cotton, 1990: 149-159). A series of portrait drawings by George
Dance of early members of the Royal Academy, seated in bar-top chairs
during the 1790s (Figure 21), suggests a potențial customer base fór chairs
írom Stubbs's 18th century London manufactory, probably fulfilling a purpose
similar to stained rout chairs made by Gillows in this period.

James Cockerill's ' Compas' chair
A recently discovered round cane-seated armchair, stamped 'I.
Cockeriir on the underside of the frame, attributed to James Cockerill,
frequently described in London directories as a japanned chair maker at
Curtain Road and other addresses between 1797 and 1804 (Figure 22).
Previously Edward Cockerill had supplied dyed chairs from their Curtain
Road address from 1793 (Beard & Gilbert, 1986). A painting by Charles
Róbert Leslie, 1820, titled ‘Londoners Gypsying’ (Figure 23), displayed in
the Geffiye Museum, Shoreditch, nőt only suggests Cockerill’s workshop as
a potențial source of such a chair, bút suggests such an item was in the
possession of a middle income London family. This chair has somé
similarities to the Ellis pattem armchair with a prime cost of 17 shillings & 6
pence(Figure 24) with its circular or 'compas' caned seat and setback arms as
illustrated in the Gillows Estimate Sketch Book (City of Westminster
Archive, 1802, 344/98: folio 1703) suggesting the possibility that a chair
made in the London workshop of James Cockerill may have influenced the
design of the Ellis pattem in the same way that design features of the Feather
Top Rail and the Denison pattem chairs were credited to London influences
(Appendix 2). It was nőt unusual fór Gillows whose main workshop was in
Lancaster to make reference in their 18* and 19* Century Estimate Sketch
Books to supplying fumiture matching ‘Pattem from London’, no doubt a
key markét research role of personnel in their Oxford Street Warehouse in
London (Stuart, 2008, Volume 1:135).
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Gillows 'Feather Top Rail Chair'
It has been possible to match a number of painted and japanned
examples (Figures 25 & 26) of the 'Feather Top Rail Chair with a Rush
Bottom exactly like Pattem írom London' (incorporating a fiat seat frame) to
drawings in folio 1703, 344/98 (dated 1802), within Gillows Estimate Sketch
Book. The rush-bottom single chair had a prime cost of 9 shilling & 6 pence
and the cane seated version at 12 shillings. Such a cane seated chair, the
product of wood tumers skills, was approximately half the price of the cane
seated chairs made by Gillows in 1796, using mortise and tenon joints. A
stained rush seated armchair version of the 'Feather Top Rail' chair (Figure
27) incorporates certain components or features one associates with the early
19th century rush seated chairs made in Macclesfield, Cheshire by makers
(Cotton, 1990: 367-368) such as Charles Leicester (1812-1857), suggesting
nőt only a shared material culture bút one disseminated in the Northwest
region of England during the 19th century. In particular, the 'picking stick'
arms and the bulbous front stretcher are noteworthy features shared with
early 19th century Macclesfield splat back rush seated chairs. By the 1860s a
semblance of the central spindle arrangement (Figure 28) in the chair back
had been adopted by William Morris & Co. in their 'round seated' versions of
their Sussex rangé of chairs (Național Art Library, Morris & Company
Decorators, Ltd, circa 1912).
T.D. Sample Folder
An English pattem book or sample folder in the Redwood Library and
Athenaeum, Rhode Island, USA, alsó brings to light the wealth of
japanned/painted chairs with rush and caned fiat seat ffames attributed to a
London workshop during the early 1901 century (Figures 29 and 30). This
folder, with 14 fold-out oil-painted colour plates, illustrates japanned and
painted rush and cane-seated chair designs. A scribbled order on a plate No 8,
requirmg ‘6 of this’, is indicative of the status of such a document. Despite the
book nőt naming the chair maker who offered such decorative stock, the
leather cover has the initials T. D. A search of the Dictionary of English
Fumiture Makers (Appendix 1) narrows the options down to two chair makers
with these initials, among the fancy, japanned and painted chair-makers, based
in London during the first few years of the 19th century. A Thomas Draper,
chairmaker and japanner of Queens Street, Southwark is listed every year in
London trade directories between 1802 and 1817. Thomas Sheraton’s Cabinet
Dictionary of 1803 nőt only includes Draper bút James Cockerill amongst the
seven chair-makers and japanned chair-makers included in his list of 252
Mașter Cabinet Makers, Upholsterers and Chair Makers ‘in and about
London’. By comparison, a Thomas Dunkley is only listed twice as a dyed
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and japanned chair maker of 2 Joiners Place, St. George's Fields, in trade
directories. Holden's London directories of 1805/06/07 and 1808 include
Thomas Dunkley under such a description although the type of chairs he was
making when he was recorded in 1839 is unclear.
Twelve out of the fourteen colour plates illustrate imaginative chair
back designs integrated intő the most basic and probably the cheapest chair
frames used to support rush seating. The first colour plate illustrates a chair
which shares a number of features with the 'Feather Top Rail' chair designed
by Gillows in 1802, both in terms of the use of a roundel in the centre of the
front stretcher and the fiat seat frame configuration. Despite the diversity of
chair pattems emanating from the T.D. workshop, surviving examples such
as Figures 31, 32 and 33 display design similarities or combine features
found in plates 7, 8 and 9 (Figure 30). Two rush-seated examples (Figure
34), with similarities to colour plates Nos. 11 and 14, illustrate chairs which
have a close resemblance to a detail within the top left hand comer of one of
the sketches of London life by George Scarf titled ‘Old chairs to mend’ and
annotated 1820-30 (Figure 36). However, it is worth noting that the two
examples in Figure 34 display variations in tumery detail, suggesting that
despite certain similarities, these chairs were probably made by more than
one workshop in London during the early 19ül century.
Furthermore it is worth considering whether the surface fínishes we
observe today are original especially when we consider Tingry’s recommended
approach to providing a red finish to a buffet involving the application of
numerous layers or strata, made up of inorganic pigments, driers, oils and
vamishes. An inițial analysis has been made of the decorative layers which
had been applied to the two chairs illustrated in Figure 34 (Tingry, 1816: 289
& Bristow, 1996: 44-55 & 60-68) which reveals that three to four decorative
layers had been applied to each chair frame, prior to a final surface
decoration. A laboratory analysis of the left-hand example revealed that the
original layers comprised:
(i) a thick coat of yellowish gesso based on chalk and containing a
little yellow ochre.
(ii) a thin yellow/brown glaze containing particles of ochre, carbon
black and an unidentified organic brown.
(iii) a clear vamish top coat.
However in the case of the right-hand example, analysis revealed that
a more recent bronzé green surface cover had been applied over
similar original layers noted above.
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William Smee & Sons ’s bed chamber chairs
The undated pattem book titled Designs of Furniture by William Smee &
Sons of 6 Finsbury Pavement, London (1836-65) includes illustrations of
'Stained and Japan'd chairs with rush seats' with a page title 'fór bed chambers'
(Figure 37), (Național Art Library, 47.j. 19: folio 105). The chair in Figure 38
with its tumed-out toes has many similarities to the left-hand example in
Figure 37. The right-hand example resembles a chair illustrated in a pastel
titled ’Still life of Hare and Woodcock' (Wilson, 1971: 740-743) by the Bristol
artist James Sharples Junior who died in 1839 (Figure 39). Although London
trade directories indicate that William Smee & Sons had developed a
wholesale trade by the middle of the 19th century the geographical extent of
their trading activity to cities as far afield as Bristol is unclear.
Fancy chair designs similar to the Loudon and Smee designs were alsó
illustrated in the 1832 advertisement of S. Haliam of Dudley, Staffordshire
(Cotton, 1990: 290). Alongside these fancy chairs, reference is made to
'Windsor chairs in the most modem style of workmanship' as being available.

Amos Catton's fancy andstained chairs
Furthermore in the 1850s, the colour illustrations in pattem book of
Amos Catton of High Wycombe, includes similar types of chair designs
described as 'Fancy chairs', emphasizing the importance of exotic or figured
hardwoods in their manufactura (Gilbert, 1991: 60-68). Continuity in the
production of stained rush seated chairs, with fiat seat frames of turnéd faux
bamboo, to at least the mid 19th century is suggested by one of the
watercolour illustrations in this pattem book (Gilbert, 1991: plate 4).
The longevity of traditions of japanned chairmaking intő the late
19th century could nőt be considered unusual, since in parallel with this
activity London trade directories record significant numbers of furnitura
japanners such as S. Anderson of Old Castle Street, Shoreditch, London
(Figure 40) from 1826 to 1890. In 1826, fór example, Pigot and Co’s London
directory lists 40 furniture japanners. By 1890 Kelly’s directory still listed 21
furniture j apanners.
CONCLUSIONS

This study has endeavoured to chart the evolution of dyed, fancy and
japanned rush and cane seated chairs utilising the skills of the woodtumer in
their construction from the 18th century onwards, often in parallel with more
substanțial and expensive versions nőt only using similar surface finishes bút
constructed with mortise and tenon joints . Figures 9 and 13 provide a useful
basis for comparison in this respect.
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We now have more of a picture of the cost structure of such chairs,
their significance in terms of the customer base which was often relatively
affluent in the late 18th centuiy and the respective households or assemblies
served during this period which have been largely unaccounted fór in
previous studies. It is worth noting that the cost of japanning or painting of
many of these rush seated chairs, such as the 'Feather Top Raif chair (circa
1802), represented at least 36% of the final cost and considerably more than
the cost of staining (Figure 27) which may have made stained chair versions
within the means of other customer groups. Furthermore many of these
earlier designs appear to have contributed to the continuity in the
manufacture of japanned and painted chairs in regions such as the Thames
Valley and North West England during the 19th century, as well as a
diversity of stained/dyed rush seated chairs made in different English regions
(Cotton, 1990) serving a much wider customer base, within the rapidly
expanding English industrial and commercial towns.
Ongoing research aims to unravel the extent to which regional
workshop traditions prevailed during the 19th century in terms of the
continuity in the production of japanned and fancy ’lighf chairs especially
with regard to the numerous chairmaking workshops recorded in centres of
production such as Bristol at the beginning of that century and the level of
survival of original surface finishes.
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APPENDIX 1
London chair painters, chair japanners, japanners, fumiture japanners, dyed chairmakers, chair stainers, fancy chair-makers, and vamish makers recorded in the
Dictionary of English Fumiture Makers (1660-1840).

Róbert Adams & Co. (1801-16)
Thomas Aycliffe (1760-1805)

fumiture japanners & gilders
japanned chair-maker & tumer
(rush & caned)
Bartlett&Co(1819)
japanners
Nicholas Beale (1817)
japan chair-maker
William Bikerstaffe (1829)
fumiture japanner, carver & gilder
Charles Brandt (1831)
black-stained chair-makers
William A Branston (1807-35)
chair-maker, japanner & joiner
William Branston (1803)
chair painter
James Buckman (1808-11)
japanned and dyed chair
manufacturer
John C Burrage (1810)
dyed chair-maker
John Burrough(s)or Buroughs (1691-1709) japanned chair-maker & gilder
Thomas Carter (1808)
stained chair-maker (Grecian)
John Chapman (1817-25)
japan chair-maker
Edward & James Cockerill (1790-1804)
japanned chair-makers
(alsó listed in Sheraton)
Charles Coe (1820-39)
japanner & chair-maker
Cork & Goring (1818)
japanned chair-maker
F. Crace & Sons (1821-40)
japanners, painters & gilders
John Davies (1800)
japanner, painter & gilder
Louis Delabriere (1816)
painted chair-maker (round seats)
T. Dennison (1807-25)
japan fumiture manufacturer
Thomas Draper (1802-17)
chair-maker & japanner
(alsó listed in Sheraton)
Thomas Dunkley (1808)
dyed and japanned chair-maker
Francis Durden (1827-37)
fancy cabinet-maker and
upholsterer
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Benjamen Eastman (1827-28)
Sámuel Edwards (1830-39)
Fawley and Ward (1802-08)

John Fawley (1813-16)

S. Fincher(1830)
George Fraser (1802-13)
Thomas Gale (1772-78)

Gardner & Gouch (1798)
John Gee(1779-1824)
Grayand Hull (1808-26)
James Gray (1829)
John B. Guichard (1776-1802)
Thomas Green (1835-39)
Thomas Hasler (1829-39)
Thomas Hathwell (1820-28)
Mary Horsley (1803)
John Ingram (1803-39)

Thomas Kingham (1804-25)
William Lavender (1807-11)
Thomas Lewis (1808)
William Lewis (1808-13)
William Linsell (1812-19)
Locks & Richards (1790-93)
Litchfield & Graham (1782)
J. Maggs(1820)
Abraham Massey (1713-46)
Hayman Mayer (1824)
Mayhew& Ince (1761-1803)
Miliard & Són (1817-25)
Dániel Mills (1765-78)
Joseph Mills (1808)
W. T. Mitchell (1808)
Francis Naniant (1763)
O’Neil & Smith (1793)
S. Orphin (1826)
Levi Oughton (1813-29)

25

dyed and japanned chair-maker
fumiture japanner
japanned chair & fumiture
manufacturer
(alsó listed in Sheraton)
decorative painter & fumiture
manufacturer
japan chair-maker
fancy chair-maker
japanned chair-maker
(including ‘Southampton' and
splat-back chairs)
chair-makers & japanners
painted and ebonised chair-maker
and turner
japanned chair-maker
fumiture japanner
painter & gilder
japanner & gilder
japan fumiture maker
japan chair-maker
japanned chair-maker
japan and Windsor chair-maker
(specialised in fancy and rustic
chair-making, alsó dyed chairs)
painter and gilder of fumiture
japanner, chair-maker and
cabinet-maker
japanned chair manufacturer
japanned chair manufacturer
japanner & gilder
japanners & vamish makers
japanned chair-maker
japanner & gilder
japanner and cabinet-maker
chair painter
painters and japanned chairmakers
painters & gilders
materials supplied fór japanners
japanner and cabinet-maker
chair japanner
vamish maker & chair-maker
japanned chair-maker
chair japanner
japanned and Windsor chair-
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James Nőtt (1826)
W. Palmer (1806)
William Penny (1812)
Stephen Potts (1839)
S. Price (1835)
John Prosser (1781-93)
Ravald & Morland (1779)

Thomas Reynolds (1809)
T. Rielly (1829)
John Russell (1773-1822)
John Salmon & Són (1803-25)
Scott & Boswell (1808)
Thomas Seagrave (1808-39)
John Shelhom (1808-20)
Peter Smagg (1731)
James Small (1785)
Charles Smith (1786)

Smith & Rawlins (1813)
Simon Southey (1835-39)
Steel & Són (1803-14)
John Stevenson (1835)
Thomas Strawbridge (1691)
John Stubbs (1779-1814)
Richard Tait (1791)

Stephen Taprell & William Holland (1826)
Thack (th) waite (1786)
Frances Thompson (1750)
Henry Tombes (1718-26)
Thomas Tribe (1817-39)
Daniel Tumer (1811-23)
Thomas Turner (1831)
John S. Tumley (1803-29)
William Turrin (1718)
Allén Wall (1780-1801)
Thomas Wallis (1789)
Ward & Donald (1781)
John Ward (1820)
Jacob Welsh (1789-91)
John Weston(1826)
George Whitrow (1829)
Joseph Wilkinson (1780-84)

maker
painter & japanner
japan chair manufacturer
japanner & vamish maker
japanner
chair japanner
japanner, painter and gilder
matted and japanned rout chairmaker
painter & gilder
chair stainer & cane maker
fancy and japanned chair-maker
japanned chair manufacturer
wood japanners
chair japanner & vamish maker
japanned and dyed chair-maker
painted chairs
yoke-top stained chair-maker
rush seated japanned chair-maker
(fór Garrick)
chair japanners
japanned furniture manufacturer
chair japanners
furniture japanner
japanned chair-maker
dyed chairs and Windsor chairs
black dyed rush-bottom chairmaker
stained rosewood chair-maker
maker of black dyed matted chairs
maker of dyed beech chairs
furniture japanner
Windsor, garden and japanned
chair-maker
japanned chair-maker
japanned chair-maker
fancy chair manufacturer
japanned chair-maker
japanner & vamish maker
vamish maker
painted chair-maker
chair-maker & japanner
chair japanner
furniture japanner
japanned & painted chair-maker
japanned & Windsor chair-maker
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Walter Wilson (1788)
William Wood (1835-39)
Wyburd & Terry (1802-04)
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matted japanned chair-maker
japanner
japan chair manufactory

APPENDIX 2
Transcript írom Gillows’ Estimate Sketch Book 344/98 (1802), föl. 1703.

Ellis ’s Pattem Arm Chair, compas Seat
Making frame readyfór boring and
caning agreed with Jno. Hamison
this Day 6dmore than....
Painting by George Hutton
Caning Seat including cane boring by John Hamison

Wood complete 7ft fr 3d.
Incidentals
9 d.

s.
7

d.
3

4
3

0
9

1
9
0___ 9
total 17 shillings & 6pence

Feather Top Rail Chair with Rush Bottom exactly like Pattéra from London
Making agreed with Jno Hamison this day
3
6

3

Painting by G. Hutton
Rush fór Bottom
Wood Is. & 4d, Incidentals 6d

6

8
1
10
total 9 shillings & 6 pence

With cane seats add 2/6d (making 12 shillings).
Denison Pattem Chairs with Canes
Seats like Pattem from London except straight
Legs.
Making by Jno. Hamison readyfór caning complete
Cane boring and caning
Painting by George Hutton
Wood 2s. & 6d., Incidentals 9d.
total 19 shillings &

8
6
6
3
4
6
3
3
9 pence
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LEGEND OF FIGURES
Figure 1 Billhead of James Kennett, 1797.
Róbert Williams.

Figure 2 Portrait of Lady Milner, engraving by William Henderson, after a painting by
George Romney. Private collection.
Figure 3 Red stained rush seated spindle back, c 1790. Private collection.
Figure 4 Detail of XXX stamp mark on top rail of figure 3.

Figure 5 Spindle back chair (left hand side), showing an extract írom Gillows' Pattern
Book, 1775-1800, 735/1 :fol. 26. City of Westminster Archives.
Figure 6 Arch top chair (right hand side), Gillows Pattern Book, 1775-1800, 735/1: föl.
27. City of Westminster Archives.
Figure 7 Canted top & Tabiet back chairs, Gillows Pattern Book, 1775-1800, 735/1: föl.
29. City of Westminster Archives.
Figure 8 Rush seated Spindle back chair with vestiges of original green paintwork.
Attributed to Gillows (1775-1800). Private collection.
Figure 9 Rush seated Canted-top chair with tablets painted with Fleurs de Lis.
Attributed to Gillows (1775-1800). Private collection.

Figure 10 Rush seated Arch-top chair. Attributed to Gillows (1775-1800). Private
collection.
Figure 11 Fanny Knight (1793-1882) sat on an Arch top chair, watercolour by
Cassandra Austen c.1810. Jane Austen's House, Chawton, Alton, Hampshire.
Figure 12 Lozenge back armchair with quadrant elbows, Gillows Estimate Sketch
Book, 1792, 344/76:fol. 916. Private collection.

Figure 13 Canted-top cane seated armchair with tablets and quadrant elbows. Attributed
to Gillows (1775-1800). Private collection.
Figure 14 Cane seated armchair (1805-1810), with stamp mark device of John Gee and
the workman's inițial 'W. Private collection.
Figure 15 Watercolour of Caroline Southey's drawing room at Buckland Cottage,
Lymington, by a member of the Burrard family, circa 1840.
Courtesy of Rosie Davis, Wellington, New Zealand and the Lyndhurst Museum,
Lyndhurst, Hampshire.
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Figure 16 'Denison' type chair, attributed to Gillows, c.l 802. Private collection.
Figure 17 Black japanned walnut splat-back chair, circa 1720. Private collection.
Figure 18 A fancy and a dyed chair, circa 1790s, attributed to William Treacher. Private
collection.
Figure 19 Chair, cica 1790, attributed to the Stubbs's workshop. Close Antiques,
Alresford.

Figure 20 Rush seated armchair, circa 1790, attributed to the Stubbs's workshop. Private
collection.
Figure 21 George Dance, Portrait of John Flaxman, drawing, dated 12 November 1796.
Royal Academy Library.
Figure 22 Cane seated compass chair, bearing the stamp of James Cockerill, c.l820. Lót
221, 6 July 1999, Woolley and Wallis, Auctioneers.
Figure 23 'Londoners Gypsing', oil on canvas, by Charles Róbert Leslie, 1820.77íe
Geffiye Museum.
Figure 24 Designs fór chairs (1802), föl. 1703, Gillows Estimate Sketch Book, 344/98,
showing the 'Ellis', 'Feather Top Rail' and the 'Denison' chair patterns. City of
Westminster Archives.
Figure 25 Rush seated 'Feather Top Rail' chair, attributed to Gillows, cl802. Private
collection.

Figure 26 Cane seated 'Feather Top Rail' chair, attributed to Gillows, c.l802. Private
collection.

Figure 27 Rush seated stained 'Feather Top Rail' armchair, attributed to Gillows, c.
1802. Private collection.
Figure 28 Detail of stained 'Feather Top Armchair'. Private collection.
Figure 29 'T.D.1 pattern book (plates 1-6).
Ezra Stiles Special Collection, Redwood Library and Athenaeum, Newport, Rhode
Island, USA.

Figure 30 'T.D.' pattern book (plates 7-14).
Ezra Stiles Special Collection, Redwood Library and Athenaeum, Newport, Rhode
Island, USA.
Figure 31 Rush seated armchair, similar to plate 7 of the 'T.D.' pattern book.
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Peter Whipps.

Figure 32 Side chair with cane seat, incorporating features of plates 7-9 from the T.D.'
pattem book. Private collection.
Figure 33 Side chair version of plate 9 from the T.D' pattem book. Private collection.
Figure 34 Two rush seated side chair versions of plates 11 and 14 from the 'T.D.' pattem
book. Private collection.
Figure 35 Rush seated armchair versions of plates 11 and 14 of the 'T.D.' pattem book.
Lorfords Antiques, Tetbury.
Figure 36 'Old chairs to mend', from a compilation of drawings by George Scarf, 182030, Volume 2, fol. 7. British Museum.
Figure 37 'Japan'd Chairs with rush seats', with a page heading 'Chamber Chairs', folio
105 from the catalogue of William Smee & Sons, circa 1840. Național Art Library.

Figure 38 Chair, circa 1840, attributed to William Smee & Sons workshop, 6 Finsbury
Pavement, London. Private collection.
Figure 39 Still Life, pastel by James Sharples jnr., prior to 1849. Bristol City Museum &
Art Gallery.
Figure 40 Bili fór 'Japanned Bed-Room Fumiture', dated 1872. Róbert Williams.

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

The Development Of English Dyed, Fancy And Japanned Chairs

Fig.3

Fig. 4

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

31

John Bórám

32

Fig.5

Fig. 6

Fig.7

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

The Development Of English Dyed, Fancy And Japanned Chairs

Fig. 8

Fig. 11

Fig. 9

33

Fig. 10

Fig. 12

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

34

John Bórám

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

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

ma

The Development Of English Dyed, Fancy And Japanned Chairs

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 17

Fig. 19

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

35

36

John Bórám

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

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

The Development Of English Dyed, Fancy And Japanned Chairs

Fig. 26

Fig. 27

37

Fig. 28

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

38

John Bórám

Fig.31

Fig. 32

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

The Development Of English Dyed, Fancy And Japanned Chairs

Fig. 33

Fig. 34

39

Fig. 35

Fig. 36
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

John Bórám

40

Fig. 38

Fig.39

Fig. 40

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

UN ASPECT CONTEMPORAN
AL SĂRBĂTORII ADORMIRII MAICII DOMNULUI:
SEMNALAREA PRIN COSTUM A IDENTITĂȚII LOCALE
SI A STATUTULUI PERSONAL
TÖTSZEGI Tekla,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Un aspect contemporain de la fete de l’Assomption: la signalisation par le
costume de l’identité locale et du statut personnel
Les gens du Pays d’Oaș sont depuis longtemps connus pour leur
dynamisme et leur mobilité hors du commun, ayant commencé dés la période
communiste â sillonner la Roumanie pour s’engager comme travailleurs
saisonniers. Depuis le changement de régime de 1989, un grand nombre de gens
du Pays d’Oaș travaille en Europe Occidentale, généralement dans le secteur de
la construction et du ménage. La date de la fete de l’Assomption coincidant avec
les congés estivaux des pays occidentaux, donne aux travailleurs migrants venus
passer l’été au pays, outre le sentiment d’une restauration du contact affectif
avec leur région d’origine et 1’expérience religieuse qu’elle implique, une
occasion d’exhiber leur identité locale et leur statut personnel.
Le costume de l’Oaș, en dépit des profondes transformations qu’il a
subies, aussi bien formelles que fonctionnelles, a conservé sa fonction de
signalisation identitaire et statutaire, ses éléments sans cesse renouvelés se
voyant dotés d’une plus-value sémantique â mesure de leur apparition. La fete
de l’Assomption foumit une sorté de cadre et d’occasion aux manifestations
identitaires (collectives) et statutaires (individuelles) des gens de l’Oaș, qui
enrichissent ainsi de nouveaux éléments profanes le répertoire des motivations
de participation â la fete.
Mots elé: costume populaire, Pays d’Oaș, migration, identité locale, statut personnel

în 15 august catolicii sărbătoresc Ridicarea la Cer a Maicii Domnului
(Assumptio Beatae Mariae Virginis), ortodocșii Adormirea Maicii Domnului
(Dormitio). Cu ocazia acestei zile, pe care în anul 2008 România a declarat-o
sărbătoare legală, credincioșii aparținând ambelor confesiuni participă în
număr mare la slujbele oficiate, unele mănăstiri devenind importante locuri
de pelerinaj pe plan local, regional sau chiar național.
în lucrarea de față ne vom vom fixa atenția asupra aspectelor sociale,
nu sacrale sau religioase, ale sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, așa cum
se desfășoară aceasta în prezent, în localitățile Bixad și Trip, situate în zona
etnografică Țara Oașului, la frontiera cu Ucraina. Am pornit de la constatarea
că această sărbătoare oferă oșenilor - pe lângă trăirea religioasă implicită- și
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un prilej de afișare a identității locale și a statutului personal. Cercetarea de
teren realizată în satele Bixad și Trip a urmărit modul în care costumul
tradițional de aici dobândește, cu ocazia acestei sărbători, funcția de
important vector al mesajelor sociale și individuale destinate de indivizi
comunității locale și zonale. Prilejul este valorificat atât de localnici, cât și de
către oșenii plecați la muncă în străinătate, care revin acum și se reintegrează
în comunitate prin costum, afirmându-și astfel atât identitatea zonală, cât și
noul statut economic superior dobândit în urma migrației. Fenomenul este
facilitat de faptul că sărbătoarea coincide cu perioada concediilor celor
plecați în străinătate și cu ieșirea din post, care permite trecerea la organi
zarea nunților, un prilej ideal de etalare a portului local, îmbogățit continuu în
urma unei accentuate competiții individuale.
Țara Oașului se situează într-o depresiune încadrată în grupul nordic
al Carpațiilor Orientali. Caracteristicile geografice ale regiunii oferă un teren
propice creșterii animalelor, practicării pomiculturii însă aceste activități chiar întregite cu o agricultură de subzistență - nu puteau garanta decât o
existență modestă. Din această cauză, din a doua parte a secolului al XlX-lea,
oșenii obișnuiau să-și părăsească ținutul natal pentru munci sezoniere, mai
ales pentru cele din domeniul industriei forestiere (Focșa, 1975: 189-190).
Pe parcursul secolului al XX-lea ei au conservat acest mod de viață caracte
rizat prin mobilitate, inițial general în rândul bărbaților, cărora li s-au alăturat
din a doua jumătate a secolului al XX-lea, în ciuda condițiilor dure, și neves
tele și copiii mai mari. După schimbarea de regim din 1989, deschiderea
frontierelor a oferit acestei populații tradițional mobile noi posibilități de
migrație sezonieră, inițial spre Ungaria și Iugoslavia, ulterior spre Europa
occidentală. Dana Diminescu, care a consacrat mai multe studii analizei
migrației oșenilor, în special a celor din Franța, fixează limitele cronologice
ale celui de-al doilea val1 de migrație în intervalul 1994—2000, perioadă în
cursul căreia procesul se intensifică (Diminescu, 2003: 7-19). Conform
cercetărilor lui Diminescu, în toamna anului 1995 numai în Franța existau
cca 2000 de imigranți proveniți din Țara Oașului. La începutul acestei
perioade apar, pe lângă grupurile cu o structură tradițională, compuse numai
din bărbați - caracteristice perioadei anterioare - și grupuri mixte, care
integrau și femeile, mai ales cele tinere (Diminescu, 1996: 18-23). începând
cu demararea negocierilor aderării României la Uniunea Europeană efecti
1 în volumul de specialitate coordonat de Iris Alexe, cu titlul Al patrulea val. Migrația
creierelor pe ruta România-Occident, valul de migrație este definit ca ”un fenomen social
complex de mobilitate socială temporară; un set relativ compact de schimbări de domiciliu
și/sau loc de muncă, dintr-o țară de origine într-o țară de destinație, care se realizeză într-o
perioadă de timp cu praguri variabile”. Alexe, 2011 : 21
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vele migranților s-au multiplicat,2 în timp ce structura migrației s-a transfor
mat din nou. în locul șederilor clandestine sau semi-clandestine din perioada
precedentă apare rezidența din ce în ce mai des legală în țara primitoare,
apar, pe lângă muncile la negru, și locurile de muncă regulate, iar în locul
migrațiilor individuale devin caracteristice deplasările întregii familii. La fel,
în locul muncilor sezoniere sunt frecvente șederile de lungă durată în țara
primitoare și revenirile în țară doar în perioada vacanței din august sau,
eventual, în cea a marilor sărbători religioase (Crăciun, Paști).
Chiar dacă în majoritatea cazurilor bărbații lucrează - ca și în timpul
primelor două valuri - în construcții sau în agricultură, iar femeile fac menaj,
îngrijesc copii sau vârstnici, în ultima perioadă apare și o pătură socială
subțire formată din migranții care trăiesc de mai mult timp în străinătate,
având aici venituri stabile, chiar creând mici firme în cadrul cărora angajează
compatrioți. Copiii celor care aparțin acestei categorii au fost socializați deja
în țara primitoare, vorbesc fluent limba, obțin diplome care le permit să se
angajeze pe posturi mai calificate ca părinții lor. Ei se raportează, prioritar, la
modul de viață de tip occidental.3 în general însă, în practica de migrație a
oșenilor - atât în cea națională, dinainte de 1989, cât și în cea internațională,
din perioada următoare - satul natal constituie un punct de referință spațialsimbolic constant, determinat de legăturile de rudenie și revitalizat prin
revenirea în comunitate.4 Informațiile care circulau în interiorul acestei rețele
familiale și de vecinătate contribuiau și contribuie la conceperea strategiilor de
migrație, începând cu căutarea locului de muncă și continuând cu problemele
ivite pe parcursul vieții cotidiene (cazare, alimentație, îngrijire medicală, etc.)
în țara primitoare. Comunitățile astfel formate sunt prelungiri temporare ale
comunităților din țara natală, grupul de referință în privința statutului rămâne
cel a compatrioților, iar spațiul de manifestare a statutului rămâne satul de
origine.5 Perioadele petrecute în străinătate sunt caracterizate prin muncă
2 Perioadă pe care studiile de specialitate o numesc ”cel de al treilea val” și care durează până
la aderarea României Uniunii Europene (Alexe, 2011)
Despre modul de viață al oșenilor, atât acasă, cât și în migrație, la Paris, fotograful Petruț
Călinescu și etnologul-jumalistul Ioana Hodoiu oferă, în cadrul proiectului întitulat Mândrie
și beton, o imagine interesantă, privind ambele ”lumi” în care oșenii își caută un rost. Vezi
http://mandriesibeton.ro/index.php. Grupul oșenilor migranți în ultimii ani a ajuns și în atenția
presei, atât în presa scrisă, cât și în cea audio-vizuală apărând numeroase materiale (reportaje,
interviuri, filme realizate despre obiceiuri din ciclul vieții, despre schimbările survenite în
societatea oșănească). In bibliografie se regăsesește o selecție de link-uri ale unor materiale
referitoare la această temă. în analiză acestea au fost utilizate ca surse de informație.
In analiza sa despre acest fenomen, Dana Diminescu face analogie între habitusul sătenilor
urbanizați sau navetiști din perioada industrializării forțate din România în timpul comunis
mului, și cel al migrației internaționale de după 1989 (Diminescu 2003 : 10).
Despre acest fenomen, în general, vezi Alexe, 2011: 24-41.
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fizică intensivă de 12, chiar 14 ore, prin condiții de trai mai modeste, în
speranța de a acumula în străinătate bunuri simbolice, care le permit să-și
afirme și să-și manifeste statutul în cadrul jocului de rivalități economice.
în Oaș, bunurile valorizate superior în cadrul acestei curse pentru
prestigiu sunt vilele monumentale, pline de mobilier și bunuri costisitoare,
automobilele scumpe și garderoba, în special cea feminină, realizată pe
structura vechiului port oșenesc, ca o continuare organică a portului tradițio
nal de odinioară. Dar, în timp ce în cazul caselor, mașinilor valoarea simbo
lică a acestora poate fi evidențiată permanent, etalarea costumului local,
utilizarea sa ca vector al unor mesaje nu sunt posibile decât în cadrul timpu
lui și spațiului festiv, cu ocazia marilor sărbători religioase sau în cadrul
obiceiurilor nupțiale.
Chiar dacă - în comparație cu cel occidental - portul țărănesc
tradițional din Transilvania a supraviețuit și într-o perioadă mai târzie, în a
doua jumătate a secolului al XX-lea, trecerea la portul citadin s-a realizat, în
ritm și în mod diferit, în toată regiunea. Dacă portul popular clasic era realizat
mai ales în gospodărie, de către țărănci (mai puțin piesele care necesitau
cunoștințele, îndemânarea unui specialist - cojocar, opincar, cizmar), cu
timpul pătrund în port materialele industriale. Ultima perioadă a portului,
marcată de gustul local comunitar, se caracterizează - de regulă - prin
includerea în ansamblul inițial a unor elemente noi, de influență citadină
(materiale, croi, tehnici de asamblare și de decorare) și de o abundență a
decorului, mai ales a celui naturalist.
La sfârșitul secolului al XX-lea abia mai existau zone transilvănene
în care portul tradițional mai avea funcțiile de odinioară. în general, piesele
clasice păstrate în lăzi erau îmbrăcate, eventual, la diverse evenimente cultu
rale, adesea însă fără a se cunoaște/a se respecta normele de odinioară. Portul
însă nu reprezintă doar totalitatea artefactelor care-1 compun, ci conține în
plus elemente imateriale: tehnici de realizare, reguli de purtare, mesaje
adresate comunității și mediului extracomunitar.6 Astfel, portul femeiesc
6 în literatura etnografică lingvistul rus Piotr G. Bogatyrev este cel care introduce metoda
funcționalistă. Bogatyrev pornește de la ideea că portul este o structură complexă, are o
componentă fizică (este un artefact) dar și o componentă abstractă, bazată pe convenție
comunitară: este și ”semn”, cu semnificații în plus față de cea primară, de artefact cu funcție
practică. Bogatyrev distinge trei tipuri de port: portul de lucru, portul de sărbătoare și cel
ritual, afirmând că fiecărui dintre acestea i se atașează niște funcții, care au în cazul fiecărui
tip de port altă importanță. In cadrul portului de lucru funcția cea mai importantă este cea
practică, urmată de semnalarea apartenenței sociale, a localității, funcția estetică. în cazul
portului de sărbătoare funcția festivă este prioritară, urmată de cea estetică, cea rituală, cea de
semnalarea localității, și cea a apartanenței sociale. In ierarhia funcțiilor portului ritual cel mai
important loc îl ocupă funcția rituală, urmată de cea festivă, de cea estetică, de semnalare a
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tradițional avea și funcția de a indica sexul, starea civilă, vârsta, statutul econo
mic, social, apartenența la o comunitate, la o zonă, la o etnie; delimita timpul
cotidian de cel festiv și ritual, marca ocazia și păstra unele funcții magice.
Acest sistem funcționa după reguli stricte, care normau confecționarea și
armonizarea pieselor, alegerea între variante, modul de îmbrăcare. Datorită
acestor norme, chiar dacă unele componente ale portului se schimbau de-a
lungul timpului, cât timp sistemul de funcții rămânea coerent, portul își
păstra caracterul organic. O componentă importantă a tradiției este continui
tatea funcțională. în zona Oaș această continuitate există în domeniul costu
mului de sărbătoare, chiar dacă rapiditatea evoluțiilor pare să contrazică
această afirmație. Lipsește perioada necesară de sedimentare, dar punctul de
referință rămâne ancorat în tradițional, iar elementele noului port trec și în
zilele noastre prin filtrul gustului comunitar.
Cum este binecunoscut, portul clasic oșenesc era realizat - în cea mai
mare parte - din materiale obținute și preclucrate în gospodărie. Chiar de la
începutul secolului al XX-lea pătrund însă în acest port și materialele
industriale, având la început chiar funcția de simbol de statut.7 Primele sunt
năffămile colorate imprimate (foto 2) sau șorțurile realizate din textile colo
rate, cu motive imprimate, decorate ulterior cu dantelă de prăvălie (foto 1-3.).
Generalizarea năfrămilor industriale a condus și la modificarea structurii
portului fetelor: dacă înainte năfrămile făceau parte din garderoba femeilor
măritate, ele devin general utilizate și în rândul fetelor. Din a doua jumătate,
și mai ales în ultimul sfert al secolului al XX-lea, materialele industriale
dobândesc un rol din ce în ce mai însemnat, pe lângă șorț, și fusta, iar apoi și
cămașa de pânză va fi înlocuită de textile industriale colorate, de obicei
imprimate - păr (cașmir) și tergal (țesătură industrială, obținută din fibre
sintetice, in sau bumbac). în port sunt introduse și elemente străine (bluze,
jersee, ciorapi, ghete, sandale cumpărate din comerț), purtate în portul de
lucru sau ocazional chiar și în cel de sărbătoare, împreună cu piesele
tradițional existente: fustă, șorț, batic, zgărzi (foto 5-8). în portul de mare
sărbătoare sau în cel ritual persistă până la începutul anilor 1990 fusta,

apartenenței locale și în sfârșit a celei sociale. Bogatyrev mai vorbește și de alte funcții, care
stau la diverse niveluri în ierarhia funcțiilor, caracteristice celor trei tipuri de port. Caracterul
normativ este cel mai strict în cazul portului ritual, portul de lucru fiind cel mai puțin dirijat
de reguli. Atât elementele portului, cât și mesajele se pot schimba, cât timp există normare
comunitară, și funcțiile există. Funcțiile alcătuiesc un întreg care este mai mult decât totalita
tea funcțiilor, reprezintând ceva total unic, pe care - spune Bogatyrev - purtătorii îl desem
nează cu noțiunea "portul nostru’’. (Bogatyrev, 1985 a, b, c)
Janeta Ciocan motivează această modificare prin intensele legături comerciale cu populația
zonelor vecine, mai ales cu comunitățile din actuala Ucraină. Ciocan, 2007: 19.
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cămașa de pânză, însă și în cazul acestora apare o nouă tehnică: pânza nu se
mai țese în două ițe, ca înainte, ci în patru ițe, nevedite (foto 9).
Apariția materialelor industriale a condus și la modificarea ansam
blului cromatic: dacă înainte pe fond alb dominau culorile vii (roșu, galben,
verde, negru), acestea nu mai ies în evidență atât de pregnant în cazul țesătu
rilor industriale cu fond colorat - roșu sau verde - cu decor imprimat. Acesta
ar putea fi unul din motivele pentru care s-a preferat trecerea, în porțiunile
decorate, la fondul negru care pune mai bine în evidență materialul colorat.
Pe lângă tehnicile de decorare tradiționale - trăsura, sucitura, tăietura
(Petrescu, 1959: 111) - apar și tehnici noi de decorare: benzile croșetate cu
modele sau zigzagurile, panglicile înguste achiziționate din magazin și apli
cate pe spațiile destinate și anterior decorării (foto 7-9). După 1989, pe lângă
aplicațiile croșetate, tehnica de decorare cea mai importantă devine broderia/
țesătura din mărgele.
Atât ca rezultat al caracteristicilor tehnice ale materialelor industriale
(sunt mai subțiri, nu au ținută la fel de bună ca pânza de casă), cât și în urma
influențelor portului citadin8, survin schimbări și în croiul pieselor. De ex.
sumna, fusta realizată din material industrial este încrețită la talie de jurîmprejur și se folosește adesea fără șorț (foto 12).
Modificările survenite în portul oșenesc au devenit mult mai rapide
după 1989 și mai ales în ultimii 10 ani. Acest aspect se datorează în primul
rând faptului că femeile din Oaș lucrează în număr mare în străinătate, unde
câștigă suficient pentru a-și îmbogăți cu noi elemente garderoba, în vederea
competiției de statut, iar o parte din venit se investește tocmai în acest simbol
al identității locale și al statutului personal. Femeile rămase în sat încearcă și
ele să țină pasul cu cele plecate, multe dintre ele angajându-se în procurarea
materiilor prime sau în confecționarea pieselor. Singurele persoane care nu
participă deloc la competiție sunt cele care aparțin de culte neoprotestante.
Dacă înainte noutățile introduse în port se măsurau cu generațiile, în
zilele noastre schimbările survin chiar de la an la an. Schimbările vizează în
primul rând decorul, acesta însă are influență și asupra aspectului general,
asupra proporțiilor pieselor. întâietatea apariției unor materiale, tehnici, motive
de decorarare funcționează ca un element de prestigiu. Din dorința de a
realiza cel mai mândru model; ca al meu să nu fie, gulerul fustei devine din
ce în ce mai lat, la fel, și platca devine din ce în ce mai mare (foto 11-14).
Deoarece textilele fine n-ar rezista la greutatea decorului compact de

Chiar și în cazul portului oșenesc clasic s-au documentat unele schimbări: dacă pieptul și
spatele cămășii erau realizate în cazul cămășii vechi din aceeași bucată de pânză, cămașa
”nouă” are umeri separați și o platcă (Petrescu, 1959 :110-111).
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mărgele, piesele sunt căptușite cu materiale rezistente (de ex. fusta este
căptușită cu nanghin, o țesătură de bumbac foarte deasă, folosită de obicei la
confecționarea dosului de perne, iar în partea de jos și cu rafie). Căptușeala,
împreună cu mărgele compact înșirate, dau costumului o rigiditate deosebită
(foto 10-15).
în zilele noastre, în funcție de posibilitățile economice ale fiecărei
familii, o garderobă feminină conține 1-5 costume de mare valoare9, acestora
adăugându-li-se cele de post, care - din cauza calității materialului, a decoru
lui mai modest sau a culorilor mai sobre - sunt considerate mai puțin
valoroase. Acestea sunt îmbrăcate de persoanele mai în vârstă, de cele mai
puțin avute sau cu ocazia sărbătorilor mai mici. Prestigiul ieșit din comun al
unor costume de mare sărbătoare are la bază materialul rar și greu de obținut,
în plus, contează cantitatea și calitatea ornamentelor utilizate.
Cel mai căutat material este cașmirul vechi, de la începutul secolului
al XX-lea, achiziționat de către oșence din satele maghiare de pe Valea
Nadășului, unde acest tip de material a pătruns în port deja la începutul
secolului al XX-lea și a fost păstrat chiar până-n zilele noastre. Piesele de
port din aceste sate, de anumite culori și modele, dintre cele utilizate în zonă,
sunt cumpărate de oșence, desfăcute, curățate și transformate ulterior conform
regulilor de confecționare a pieselor proprii. Mai nou sunt femei specializate
în acest domeniu, care cumpără la comandă sau investesc sume importante în
materialul vândut ulterior la tarabele din piața din Negrești-Oaș. Fiind vorba
de transformare, este nevoie de mai multe piese identice (de aceeași culoare,
model, calitate) pentru realizarea unei fuste sau cămăși, ceea ce - fiind vorba
de piese cu vechime de aproximativ 100 de ani - este extrem de dificil. O
problemă adițională apare atunci când sunt mai multe fete în familie, în cazul
cărora e nevoie de două rânduri de costume de același tip. în asemenea cazuri
durează un timp până se găsește suficient material pentru confecționarea
ambelor costume, trebuie așteptat, căutat. Altfel s-ar pierde noutatea costu
mului în cazul celei de-a doua fete, iar comunitatea ar putea s-o bănuiască că a
îmbrăcat costumul surorii. O dublă etalare a unui costum din material recunos
cut ca fiind scump și cu decor bogat îi aduce familiei un dublu prestigiu.
Dintre țesăturile noi, mătasea albă brodată, adusă din Turcia la un
preț destul de ridicat10 este cea mai apreciată (foto 13-15). întreaga suprafață
a materialului brodat este ulterior decorată cu cristale.

9 Un costum actual de mare sărbătoare costă între 2000 și 4000 de €, dar cele confecționate
dintr-un material foarte rar pot atinge și 10.000 €. Baticurile de păr (cașmir) de la începutul
secolului al XX-lea pot atinge și ele sume foarte mari, de până la 5-7.000 €.
*°150€/m.
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Piesele noi sunt prezentate întotdeauna cu ocazia sărbătorii de Paști
sau - în cazul mireselor, cruscrelor, nașelor - cu ocazia nunților.
Migrația și-a lăsat amprenta inclusiv asupra ordinii și calendarului
evenimentelor familiale. Dacă înainte nunțile erau ținute în perioada cuprinsă
între terminarea recoltei și muncile de primăvară (Focșa, 1999 : 33), în zilele
noastre nunțile oșenești se concentrează în cele două săptămâni dintre 15
august și 1 septembrie. Conform obiceiurilor de căsătorie din Oaș, înainte de
nunta propriu-zisă, la care mirii participă în haine citadine, alaiul de nuntă, cu
membrii îmbrăcați "oșenește”, trec prin sat, invită musafirii la nuntă și se
prezintă și la sfârșitul slujbei dinaintea nunții. Din această cauză, alaiurile
care trec pe la biserică în timpul slujbei din ziua Adormirii Maicii Domnului,
sunt considerate parte integrantă a sărbătorii. Cu această ocazie membrii
comunității, prezenți în număr mare, pot constata ce fel de costum oferă
mirele miresei, cât au investit cele două familii în relizarea portului oșenesc.
Trebuie subliniat că noua funcție a portului oșenesc a adus în prim
plan meșteșugarii locali, spre deosebire de perioada veche în care rolul
principal în executarea pieselor de port revenea purtătoarelor. Azi, găteala
capului miresei este realizată de către o specialistă, care împrumută miresei și
cununa, împreună cu coada care se extinde spre spate, înlocuind minuțioasa
împletitură a mireselor de altădată. Importanța momentului festiv și funcția
rituală a cununii nu permit ca această piesă să lipsească din ținuta miresei din
Oaș, dar piesa nu mai face parte din inventarul personal, a devenit un semn
ceremonial-comunitar, în cazul căreia tocmai asemănarea este importantă, nu
diferențele cu funcții de semnalare a apartenenței economico-sociale, trasate
în cazul celorlalte piese de port.
Concluzionând, putem spune că funcția de etalare a statutului
economico-social individual, existentă și în trecut, este exacerbată astăzi,
oșenii plecați în străinătate subliniind prin costum realizările economice
personale. Costul enorm al acestor costume femeiești, devenite aproape
nefuncționale prin greutatea și rigiditatea lor nu le împiedică pe purtătoare să
mențină o continuă concurență în acest domeniu. Funcția identitară, cea
festivă, cea rituală și cea de semnalare a apartenenței economico-sociale
contribuie decisiv la menținerea portului ca fenomen viu. Tocmai această
trăsătură de fenomen viu, guvernat de reguli comunitare ne îndreptățește să
afirmăm că nu este greșit să vorbim despre port contemporan în cazul
Oașului. Nu este vorba de conservarea portului vechi, ci despre o continuă
inovare în acest domenieu, dar în cadrele trasate de tradiția comunitară. Din
acest motiv, funcția identitară a portului local, cândva generală și în alte
zone, se păstrează în mod accentuat în Oaș.
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CEREMONIALUL NUNȚII ÎN ZONA ETNOGRAFICĂ
CHIOAR - MARAMUREȘ
Pamfil BILȚIU
Baia Mare, Maramureș
The Wedding Ceremonial in
Chioar - Maramureș Ethnographic Area
Based on our direct research on the field, the study investigates the
wedding ceremonial in Chioar area, a less studied ceremonial, although it is very
complex due to the multitude of ceremonial-ritual acts that make it up.
The first part treats the pre-marital period and we studied the
circumstances where young people used to get together, which helped
consolidating the Iove relationships between them. We put emphasis on the
repertoire of spells and magic practices related to attracting the desired partner,
foretelling the predestined spouse, the separation of two partners, throwing the
rival female to death, and anticipating the partner’s physical, mental and
material traits.
The investigation part consists of the wedding ceremonial sequences:
meeting of the two families in order to agree upon the young couple’s wedding,
the engagement, inviting to the wedding; the investigation part reserves space to
the rites and traditions related to each one of these sequences. We have given due
space to the wedding itself, studying each of its sequences: the marriage
ceremony, the bride’s dance, the wedding’s feast, the answer, the hen’s dance. We
also paid attention to several customs specific to weddings in Chioar, such as
making swom brothers. Analyzing the ceremonial sequences, we have given due
space to the ceremonial objects that play an important role in the custom, for
example the ritual flag or the clubs carried by the men who invite people to the
wedding, both these objects being emblematic elements of the wedding in Chioar.
The study concludes with brief considerations of some ceremonial
sequences that take place after the wedding, and with some details of the
complexity and peculiarities characteristic to the wedding in Chioar.
Keywords: ceremonial, wedding, nași, bride, staroste, marriage portion,
bridegroom, chemători, ritual-magic practices, sequence

Căsătoria, în accepția specialiștilor, este un rit de trecere, care pentru
gândirea arhaică, înseamnă un început absolut, fiind vorba de o întemeiere, în
plan superior, a unei noi ordini. (Coman, 1980: 111). Importanța căsătoriei se
reflectă în plan social, relevată fiind de schimbarea statutului social al indivi
dului și de scopul ei ultim, unul de natură biologică, perpetuarea spiței umane.
Ceremonialul nunții din zona Chioar, ca și din alte regiuni ale țării, se
individualizează prin complexitate, din componența ei făcând parte mai
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multe specii folclorice: orația, cântecul ceremonial, strigătura. Acestora li se
adaugă jocurile interpretate la instrumente muzicale, practici ritualico-magice,
obiecte ceremoniale care alcătuiesc recuzita ei bogată. Toate ne revelează
caracterul ei sincretic, un sincretism complex, în care acționează cuvântul,
gestul ritual, melodia, dansul.
Ca rit de trecere, ceremonialul nunții își are începuturile încă din
perioada premaritală. Ca și în alte regiuni ale țării, ocaziile în care tinerii se
puteau întâlni, în spațiul investigat și care cimentau relațiile dintre parteneri,
erau numeroase: jocul duminical, vergelurile, șezătorile, clăcile, nunțile,
petrecerile ocazionale.
Căsătoria, în gândirea arhaică, era o obligație socială care trebuia să
se întâmple și dincolo de fire. Așa ne putem explica oficierea, în cadrul
comunităților sătești, de către „babele meștere”, a vrăjurilor de atragere a
unui anumit partener pentru o fată, cele de despărțire a doi parteneri, pentru
a-1 constrânge pe cel despărțit, pe cale magică, să aparțină celui sau celei care
îi desparte. In acest scop „babele meștere” se folosesc de instrumente magice,
precum bota cu care a despărțit șarpele de broască. Cu acest instrument
magic cea care oficiază vraja, după ce îl ascunde în mânecă sau sub haină,
trece cu el printre cei doi parteneri, rostind formule orale de genul: „Așâ să să
despartă aiștea doi și să nu mai steie laolaltă în veci, cum am despărțât ió
gândacu’ (șarpele) de broască”. Era odinioară răspândite, în spațiul investi
gat, vrăjurile axate pe punerea în mâncare sau băutură, la partenerii pe care
vrăjitoarea dorea să-i despartă, a diverse elemente din recuzita magică: păr,
unghie, sânge, etc. Sunt cunoscute în spațiul zonei și vrăjurile de aruncare a
rivalei în moarte, soțul ei fiind constrâns pe cale magică să ia de soție pe fata
care a pus la cale vraja. In acest sens, vrăjitoarea confecționa o păpușă-simulacru uman, cu lut, luat din urma rivalei, pe care apoi o înțepa cu ace, vraja
având la bază manevrarea urmei.
în perioada premaritală, odinioară, se oficia un repertoriu amplu de
practici magice, având ca finalitate atragerea partenerului și de stimulare a
relațiilor erotice. O parte se performau în șezătoare, obicei complex, cu un
pronunțat caracter inițiatic. Din rândul acestora este semnificativ scuturatul
prunului, gest însoțit de formule orale, care aveau ca țintă obținerea ursitului,
așa cum ne certifică formulele orale care însoțesc gestul ritualic: „Io nu
scutur prunu’, / Că scutur nebunu’, / Să vie din sat, / Să-m’ aducă bărbat.”
(Preluca Veche). Sub aspectul semnificației, prunul indică reînnoirea. Fructul
lui conține o semnificație erotică și traduce dorința satisfacțiilor și juisărilor
sexuale. (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 131). Desigur, intervine în acest rit
credința, potrivit căreia, în vârful pomului din grădină stă soarta omului.
(Vulcănescu, 1972: 53). Practicile magice legate de atragerea partenerului
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erau numeroase. Ocupă un loc aparte torsul din vârful caierului, urmat de
învârtitul tortului pe o sită și datul ei printre picioare de către două fete. Vraja
avea ca finalitate adusul feciorilor, fiecare fată așteptându-și alesul. Ca
instrument magic sita este o imagine a selecției, a trierii și unul din simbolu
rile separației. (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 231).
Apucatul fuselor la șezătoare de către flăcăi, care nu erau înapoiate
fetelor dacă nu erau plătite cu un sărut, conducerea flăcăilor de către fete
când ieșeau afară, apoi plecarea înspre casă împreună a partenerilor aveau
importanță în stimularea relațiilor erotice. Acestor practici li se adaugă unele
jocuri de șezătoare cu caracter erotic, cel mai răspândit fiind „De-a fântâna”.
De tavan se atârna un suman. Un fecior intra cu capul în suman și striga:
„-Am picat în fântână.” Un altul întreba:
„-Cine să te scoată?” Feciorul răspundea:
„-Mărie.” Fata intra în suman. Cei doi se sărutau și jocul continua.
Anumite practici de atragere a partenerului au ca loc de desfășurare
puncte comune mai multor vrăjuri, precum tăietorul de lemne. Ca piesă de
instrumentar magic se folosește basmaua. în vrajă sunt implicate stelele și
timpul magic optim, noaptea Anului Nou. „Fata se duce la tăietor, își pune
zadia di pă cap pă așchii, să așază pă ie în genunchi, cu ochii închiși și zâce
descântecu’: O sté, cocosté, / Două stele, cocostele, /...” și așa mai departe
până la nouă. A noua stea este invocată: „Tu sté, cocosté, / Care ești cé mai
mândră dintre stele, / Du-te-n lume, păstă țară, / până-n a noălea hotară, /
Până la orânda mé, / Pă gură i-i te bagă, / în inimă i-i te așază. / Nu-i da stare
și loc, / Nici cât ar arde-on păr în foc, / Până ce la mine-a vini, / Mâna dreaptă
cu mine a da / Și-ntr-o cununie amândoi om intra.” (Preluca Veche).
Sub aspectul semnificației, stelele sunt simboluri ale destinului indivi
dual. De soarta omului steaua nu se desparte niciodată. (Evseev, 1998: 438439). Basmaua este învestită, de către omul din popor, cu valențe magice,
dovadă și folosirea ei în alungarea furtunilor și a vremurilor grele, basmaua
asociind magia pânzei și firului. (Bilțiu, 2004: 126).
Atragerea ursitului, grăbirea sosirii lui se realizau, în Chioar, prin
practici magice complexe. „Fata își întoarce tăte farfuriile din casă, își întoar
ce hainele pă dos, apoi ie on câmaț’ și-o sticlă cu horincă și să duce la on
produh (copcă), încalecă pă câmaț’ și să învârtește în jurul produhului și zâce
descântecu’: Vineri, vinerea, / Adă, Domne, orânda mea, / Că de nu mi-i
aduce, / Io oi mânca de dulce. / De-i în astă țară, / Să vie p-astară. / De-i în
altă țară, / Să vie mâni sară. / Să n-aibă stare și-așăzare, / Cum nu are apa pă
vale, / Până la mine a vini, / Mâna dreaptă cu mine a da / Și pă mine m-a
sărută.” (Preluca Veche).
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Pentru împlinirea și grăbirea căsătoriei era pusă să acționeze mătră
guna, plantă protectoare a dragostei, tratată ca o formă de totem vegetal,
învestită în popor cu puteri miraculoase. Faptul că luarea ei implica un ritual
complex, prin care i-i se aduc ofrande, care implică dansuri ritualice și ritul
nudității magice, au ca finalitate îmblânzrea ei ca zeitate protectoare, putând
influența destinul. (Frazer, 1980: 247). Ritualul complex al luării plantei miracu
loase era însoțit, și în spațiul investigat, de formule orale având ca țintă
grăbirea măritișului: „Mătrăgună, doamnă bună, / Mărită-mă-n asta lună, /
De nu-n asta-n ceielaltă, / Mărită-mă dupolaltă.” (Plopiș, Preluca Veche).
Alte practici magice, oficiate la Anul Nou, aveau ca finalitate anticipa
rea căsătoriei ce s-ar putea produce în noul an. „Fata să duce la cotețu
porcului. Lovește în el cu picioru sau cu spatele și zâce: Hui, Achim, / Viniu-a iest timp? / De nu în astă sară, / Să vie p-astară. / De-i în altă țară, / Să vie
mâni sară. Dacă porcu grohăiește, însamnă că fata s-a mărita în anu respectiv,
dacă nu mai are de așteptat.” (Preluca Veche).
Un repertoriu amplu de practici magice era destinat ghicirii ursitului.
Unele se oficiau în șezătoare înainte de a veni feciorii. „Fetile luau șuvițe de
fuior și făceau moșuți. Le dădeau numele unei fete și a drăguțului. Moșuții îi
aprindeau. Dacă cei doi moșuți se înclinau unu cătă altu, perechea se va
căsători.” (Preluca Veche). „Ca să afle fetile dacă s-or mărita în aista an, luau
boabe de ovăz sau frunză de băniță și le puneau pă vatra fierbinte sau plita
încinsă. Li să dădea la două boabe sau frunză numele unei părechi. Dacă să
răsuceau una spre alta, cei doi tineri să vor căsători.” (Preluca Veche).
Sfântul Andrei, care precede ciclul sărbătorilor din cele douăsprezece
zile, ocazionează practici de ghicirea ursitului. Turta sărată este preparată
magic din trei linguri de faină, trei de sare și trei linguri de apă adusă de la
izvor. Turta coaptă pe plită era mâncată jumătate, iar cealaltă jumătate se
punea sub pernă. Fata visa că vine un fecior și-i dă apă. Acela îi va deveni
soț. Pentru eficientizarea practicii fata era supusă unor interdicții. în timpul
preparării turtei nu îi era îngăduit să vorbească cu cineva și nici să bea apă
după ce o consuma.
Perioada celor douăsprezece zile era prielnică premonițiilor, drept
urmare se oficiau practici de ghicire a ursitului, în care se miza pe anticiparea
calităților sale fizice, psihice și materiale. Tipică pe această linie este numă
ratul parilor, de la nouă înspre unu, parul cu numărul unu fiind legat cu
golondul din păr sau cu un struț de busuioc. Prin decodificarea formei și
aspectului parului, ales prin numărătoarea magică, se anticipau calitățile
ursitului: strâmb-bărbat urât, drept-frumos, cu coajă-bogat, fără coajă-sărac.
(Preluca Veche, Preluca Nouă).
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Asupra fetelor bătrâne și flăcăilor tomnatici colectivitatea exercita
presiuni prin obiceiuri, precum pusul „moșilor” și „babelor”, la Anul Nou,
niște manechine din paie și haine uzate, cu chip de bărbat sau femeie, care se
puneau în locuri greu accesibile, de regulă, în copaci înalți. Li se punea câte
un bilet cu conținut satiric: „Cât îi de-mbrăcat, / Atâta îi de bogat.” Era luat
jos, de regulă, de un flăcău care era ospătat. Lumea se aduna curioasă să afle
cui i-a fost pus moșu sau baba. (Buteasa).
Căsătoria era interzisă între rudele apropiate, între fiii fărtaților, între
fiii nașilor, între fiii nașei și nepoatei. Căsătoriile dintre rudele apropiate nu
erau aprobate nici de biserică, nici de comunitate. Verii primari nu se pot
căsători decât cu dispensă de la Episcopie. (Șurdești). în unele sate căsătoria
fărtaților era permisă, dar nu era îngăduită între copiii nașilor și finilor.
(Plopiș).
Raptul sau furtul fetelor este o practică cu veche tradiție în Chioar. La
Preluca Veche au avut loc cazuri, prin 1977. Tradiția raptului în Chioar a fost
atestat încă în secolul al XVI-lea, când se percepeau amenzi de la cei în
cauză, ceea ce constituia o sursă de venituri pentru stăpânii feudali. (Prodan,
1968: 190).
Criteriile, ce trebuiau să le îndeplinească partenerii în vederea trecerii
în rândul însuraților, erau numeroase și au la bază rațiuni de ordin social,
economic, cultural, erotic. Dacă nu avea școală, soțul trebuia să fie din neam
bun. Fata, aflată în aceeași situație, trebuia să fie harnică și frumoasă. în
unele sate soțul trebuia să aducă zestre în pământ, animale. I-i se mai cerea să
fie spiritual: „cântăreț, dănțăuș”, să știe o meserie, să aibă serviciu. (Șomcuta,
Buteasa, Plopiș, Șurdești). în privința vârstei, în spațiul investigat, erau
restricții. Fata nu se putea mărita până la optsprezece ani, iar feciorul până la
douăzeci, douăzecișidoi. în cele mai multe sate era apt pentru căsătorie
feciorul ieșit din armată. (Făurești, Plopiș, Șurdești). în alte sate flăcăii se
însurau de la optsprezece ani, iar fetele se măritau de la șaisprezece.
(Șomcuta Mare). în toate satele, se considera că fetele se pot mărita când știu
toate treburile gospodăriei. Mai exista și concepția că, în familiile cu mai
mulți copii, se practica o ierarhie a căsătoriilor. Mai întâi avea dreptul cel
mai mare, apoi ceilalți, în ordinea vârstei.

PEȚITUL rămâne una din secvențele importante care preced
ceremonialul nunții. El avea loc la o dată stabilită, în prealabil, de către fată și
fecior, la înțelegere și cu părinții lor. Părinții fetei se pregăteau în vederea
primirii pețitorilor, care, conform tradiției, trebuiau să fie cât mai bine primiți
Și ospătați cu mâncare și băutură.
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Rolul de pețitor îl îndeplinea o persoană de încredere, unchi sau viitor
naș, care o cerea pe fată, părinților. (Preluca Veche). Pețitorii pot fi neamuri
de-ale feciorului, aleși după diferite criterii: să fie ocoș (isteț), nealcoș
(elegant), bun de gură. (Buteasa, Șomcuta Mare). Dacă părinții fetei sunt de
acord cu ginerele, se cere și acordul fetei. Dacă nu le place feciorul, părinții
fetei încearcă prin vorbe meșteșugite să le explice pețitorilor că fata încă nu
este de măritat. Existau formule de cerere a fetei, când se merge în pețit.
Flăcăul, care o cere, rostește formule de genul: „Uite, mi-o venit și mie
vremea să mă-nsor și-am venit să vă întreb și pe dumneavostră dacă sânteți
de acord să-mi dați fata, că dragostea ne unește pe noi, să fim laolaltă cât om
trăi.” (Șomcuta Mare).

MERSUL PE VEDERE, care se face cam la o săptămână, două
după pețit capătă importanță ca fază pregătitoare a nunții. Se stabilea data
când se va merge pe vedere, la pețit. Mersul pe vedere urma anumite
prescripții îndătinate. Fata mergea însoțită de părinți și de rudenii. Toți cei ce
o însoțeau trebuia să fie căsătoriți. La pețit cei din familiile cu mai multă
experiență de viață dădeau sfaturi premaritale viitoarei familii, unele de
natură economică, altele legate de comportamentul etico-civic, altele de
natură socială, etc. Rezultă că această secvență, ce precede ceremonialul
nunții, avea importanță pe linia integrării în viața colectivității a noului cuplu.
Se urmărea rânduiala din familia băiatului, felul de a fi al părinților. Se
discuta despre logodnă și nuntă. Era esențial modul cum erau ospătați cu
mâncare și băutură pețitorii.
LOGODNA. în satele din Chioar, poartă felurite denumiri: „credință”,
„credințare”, „încredințare”, mai recent, „logodnă”. „încredințarea” se făcea
cu trei-patru săptămâni înainte de nuntă, după prescripții îndătinate. Se
organiza joia, sâmbăta sau duminica. Se credea, în spațiul investigat, că
miercurea și vinerea erau zile nefaste pentru credințare, deoarece erau zile de
post. Nici marțea nu se organiza „credințarea”, deoarece aduce nenoroc.
(Plopiș).
Actul ceremonial prin care se uneau cei doi parteneri la „credințare”,
odinioară, era schimbul de năfrămi împăturite în trei, care erau „înflorate”
(brodate), act ceremonial oficiat de către nași. (Preluca Veche, Plopiș). Ulte
rior, în toate satele, locul acestui ceremonial l-a luat schimbul de inele, după
moda citadină. Năframa și inelul erau simboluri ale credinței reciproce dintre
cei doi parteneri. La credințare se făcea un ospăț mai mare, fie la viitoarea
mireasă, fie la mire. Petrecerea era animată de cântece, strigături și joc.
La logodnă, se discuta până în amănunt despre organizarea în bune
condiții a ceremonialului nunții, cu respectarea strictă a tradițiilor ce îl
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alcătuiesc. Odinioară se dădea mare atenție tocmirii zestrei care, în acea
vreme, era alcătuită din pământ, animale, haine, de unde funcția ei de inte
grare a noului cuplu în economia sedentară țărănească. Se dădea doi boi sau
doi cai, o vacă, cinci, șase oi, precum și o bucată de pământ. Era obligatoriu
odinioară ca fata să aibă toate hainele necesare pentru noua familie.
Zestrea era dusă la mire, a doua zi după nuntă, sau chiar în ziua
nunții. Hainele se puneau în lada de zestre, iar pernele și țolurile erau lăsate
afară să le vadă lumea. Căruța cu zestre era însoțită de doi chemători. Pe
drum se rosteau strigături prin care se elogia hărnicia miresei și bogăția
zestrei ei.
„CREDINȚAREA” era importantă deoarece în cadrul ei se organiza
secvență cu secvență întreg ceremonialul nunții. Mirii își alegeau chemătorii,
și, respectiv, chemătoarele. Acum se alegeau nașii, după criteriile de nășie
veche, stabilită de tradiție, nașii având o mare importanță în viața cuplului și,
în cadrul ceremonialului nunții. Erau selectați din familii cu experiență
bogată în viața de familie, cu situație materială bună și care erau oameni
spirituali. Un rol important în alegerea nașilor îl juca spița de neam. „Nănașii
se chemau dintre rude, de multe ori.” (Plopiș, Satulung, Buteasa). Tot la logod
nă se fixau și ceilalți actanți: sococițele, starostele, muzicanții.
Chemătorii purtau însemne tradiționale emblematice, care pentru
flăcăi erau botele împodobite cu năfrămi „înflorate”, ștergare și panglici, iar
la vârf cu struț de busuioc. Chemătoarele purtau colaci ceremóniáit, împodo
biți cu basmale. Nănașii purtau struțuri, care, mai înainte, erau din flori,
astăzi, poartă struțuri din plastic, cumpărate din prăvălie.
Starostele deținea un rol important în ceremonial. El trebuia să fie un
individ talentat, vorbăreț, „bun la cap”, care, în spațiul investigat, era denumit
„ispravnic” sau „mincinos”. Prin talentul cu care el declamă orațiile, în
confruntarea cu adversarul său, modul în care conduce întregul ceremonial
imprimă acestuia valențe dramatice, atmosferă de veselie și dinamism. Un
rol important îl jucau chemătoarele care, prin talentul lor, în declamarea
strigăturilor creau atmosferă în anumite momente ceremoniale: mersul la
cununie, venitul de la cucnunie, mersul după nași, după mireasă, etc.

Taraful tradițional din Chioar era compus din ceteraș, denumit și
„primaș”, un „gordonâș” (contrabasist) și un ,,contralău”(braicist). Astăzi se
tocmesc tarafuri mari de la oraș, că „tineretul preferă jocurile domnești”.
Taraful interpreta odinioară jocuri locale. Specifice pentru zonă erau
„învârtitele”.
Logodna se putea și strica, fie de către flăcău, fie de fată, din diverse
motive. Desfacerea ei era marcată de înapoierea basmalei. Deseori motivele
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care duceau la stricarea logodnei erau de natură materială, dar erau cauzate și
de amestecul părinților, dar și de zvonuri scornite de „gura satului”. Mai
interveneau și unele nepotriviri de caracter între parteneri.
Toiul pregătirilor pentru ceremonial îl constituiau cele trei zile de
dinaintea nunții. în aceste zile se sacrificau animale: vaci, porci, viței, sococițele pregăteau mâncărurile, se pregăteau mesele și vesela. Pentru nuntă se
făceau „țipoi”, niște colaci mai mari care se înstruțau cu bărbânoc și care erau
puși pe mese ca simbol al bogăției.
Trebuie să subliniem că prezența colacilor ceremoniali din cadrul
nunții și a multor alte obiceiuri se datorează funcțiilor lor multiple cu care au
fost învestiți în plan simbolic. Ei semnifică recoltele bogate, succesul în crește
rea vitelor, succesul în toate treburile gospodărești. (Caraman, 1983: 476).
Cu o zi înainte de nuntă se adunau chemătorii care își împodobeau
botele, iar chemătoarele colacii și se împărțeau pe porțiuni de sat. în cadrul
riturilor preparatorii se acorda iinportanță deosebită cusutului steagului, care
se desfășura la casa mirelui, cu o zi înainte. La capătul unui băț lung de
optzeci de centimetri se prindeau două bețe în formă de cruce, ca rezultat al
încreștinării ritualului. Aceste bețe erau împodobite cu iederă, brad, „cipci”
(panglici), „clocotici” (clopoței sferici). Pe bățul steagului se coseau năffămi,
una de culoare roșie, din păr cu „ciucalăi” (canafi), ca să nu se deoache
steagul și mirii. Steagul era înstruțat cu spice de grâu, iederă, bărbânoc, busu
ioc. (Șurdești, Plopiș). Steagul se punea la cununa casei, până începea jocul
miresei, când steagul era jucat în ritmul muzicii de către stegar, ales dintre
prietenii mirelui.
în dimineața nunții are loc gătatul miresei de către rudele ei. Mireasa
purta poale albe de bumbac și spăcel alb din pânză, simbol al purității, iar pe
cap purta cunună și „balț” (voal). înainte cununa era din flori. La Coaș balțul
miresei i-1 punea preotul pe cap, în biserică, și numai dacă mireasa era
cinstită. Mirele purta costum tradițional, iar pe cap pălărie cu struț, simbol al
fecioriei. A doua zi nu mai purta struțul, fiind considerat trecut în rândul
bărbaților. Pe piept mirele purta struț de rozmarin cu „ciupi” (canafi).
în spațiul investigat existau credințe legate de ziua nunții. La Preluca
Veche, sâmbăta nu se făceau nunți, deoarece era considderată ziua morților.
în cele mai multe sate se organiza duminica și lunea, celelalte zile fiind
considerate nefaste. Se mai organizau nunți si joia. „Marțea aducea nenoroc
că are tri ceasuri rele.”
Chematul la nuntă era un act ritual care urma prescripții îndătinate,
care diferă de la o localitate la alta. La Posta, chematul era săvârșit de tatăl
mirelui și al miresei. în majoritatea satelor invitația la nuntă era oficiată de
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chemători și chemătoare. Chemătoarele invitau participanții din partea miresei,
iar chemătorii pe cei din partea mirelui. Numărul chemătorilor varia între
șase și doisprezece. Imbrăcați în haine de sărbătoare, purtând botele împodo
bite, chemătorii, odată intrați în casă, se descopereau, se întorceau cu fața
către răsărit și rosteau orația de chemare, care cuprinde referiri la data locul și
momentul desfășurării ceremonialului, dar și urări adresate noului cuplu de
miri. După rostirea orației, chemătorii erau ospătați cu mâncare și băutură.
NUNTA PROPIU-ZISĂ. In dimineața zilei de nuntă chemătorii și
starostele, însoțiți de muzicanți, mergeau după nănași. în unele sate, precum
Tămaia, se rostea de către un chemător orația de chemare a nașilor, în care se
preciza că ceremonialul nu se poate desfășura fără prezența nănașilor. Cei
sosiți la casa nașilor erau serviți cu mâncare și băutură și fiecare primea câte
un colac.
La sosirea nașilor la casa mirelui, finul îi primește cu o sticlă înstruțată
cu verdeață, simbol al bogăției, cu care le închină, după care intră în casă
unde sunt așteptați de socrii. în unele sate, înainte de a ajunge nașii, se trime
tea o solie, din care făceau parte starostele și câțiva chemători. După o scurtă
petrecere alaiul se deplasează la casa miresei, unde găsesc poarta legată cu un
lanț, paie sau o panglică. Nașul trebuia să plătească dezlegarea și eliberarea
porții, care era un litru de țuică. Cei care au legat poarta o consumau,
„spunând că au băut mireasa”. (Preluca Veche).
La poartă se rostesc de către cei doi starosti orația de colăcărie, în
dialog, cu replici aspre între cei doi actanți. Odată rostită, starostele miresei
cere un semn din partea „împăratului” (mirele). I-i se dă un fir de busuioc, o
panglică pe care mireasa le refuză, cerând bani „ce umblă în a lui țară”.
Starostele mirelui îi dă starostelui miresei bani, cu care merge la mireasă și se
întoarce cu un colac, semn că învoirea s-a făcut. Alaiul intră apoi în curte,
unde, în mijlocul ei, este o masă pe care se află un blid cu grâu, o cofă cu apă
și un struț de busuioc. Alaiul mirelui înconjoară masa în sensul rotirii
soarelui, în timp ce nuntașii se descoperă, iar chemătoarele miresei aruncă
grâu și stropesc mirii și alaiul cu apă. La aruncarea grâului se rostesc
strigături, cu funcție de propițiere și integrare a cuplului. „Io țâp grâu de
primăvară, / Mirii să aibă tigneală / Și pân casă și p-afară.” Apa și grâul sunt
simboluri ale fertilității și bogăției. Blidul se aruncă peste casă, „pântru ca
mirii să aibă belșug în tăte și să nu le fie casa goală niciodată”. (Șurdești,
Preluca Veche, Plopiș).
Momentul sosirii alaiului la casa miresei are o încărcătură ritualicomagică deosebită. Rotirea mesei este considerată de către Leo Frobenius o
formă de cult solar, având la bază animarea și sfințirea prin lumina dătătoare
de viață a soarelui. (Frobenius, 1982: 552).
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închiderea porții, după Van Gennep, face parte din riturile de contact
dintre cei ai casei cu străinii. (Gennep, 1909: 36). Părerea nu o putem consi
dera temeinică. în realitate poarta îndeplinește rolul unei făpturi magice care
veghează la toate actele capitale ale insului. Prima trecere pe sub poartă
înseamnă o intrare în viața reală de afară. Poarta veghează la căsătorie și este
simbolul unei treceri și al unei transformări, al unei etape parcurse. (Evseev,
1998: 378-379). Tiberiu Graur considera ritul o piedică rituală în structura și
funcția ceremonialului de nuntă. (Graur, 1976: 292-293).
Odinioară, la intrarea alaiului în curtea miresei, lângă poartă, în
vârful unei rude înalte se leagă o sticlă pe care mirele trebuia să o doboare rit din grupa celor de inițiere. La Preluca Veche, din alaiul mirelui făceau
parte și vânători care, la cererea starostelui, ținteau sticla cu arma.
Starostelui mirelui i cere să i-i se aducă mireasa, iar chemătoarele
strigă: „Ieși, mireasă, până-n prag / Și te uită pân colac, / Ca să vezi cine ți-i
drag.” Momentul are o încărcătură magică deosebită. Mireasa se uită pritr-un
colac la mire „ca de amu înainte să-l vadă numa’ pă el”. La Plopiș, acest
ritual se oficiază „pântru ca babele să nu poată face vrăjuri asupra mirelui”.
Mireasa se urcă apoi în podul casei „ca să fie tăt ie capu’ căsii”. Pentru a
putea intra la mireasă, mirele plătea o vamă starostelui miresei. La cererea
miresei de către mire, acestuia i-i se aduce o fetiță, apoi trei fete acoperite cu
năfrămi, iar mirele trebuia să ghicească care este aleasa inimii lui după
degetul inelar. (Preluca Veche).
Secvențele ceremoniale se succed. Se ia „bulciugu” (iertare), miresii
de către starostele ei. Acum primește binecuvântarea de la părinți, frați,
surori, neamuri, act ce marchează despărțirea ei de familie.

CUNUNIA. La cununie, mirele și mireasa mergeau fiecare cu alaiul
lui, cu deosebirea că a mirelui era în față. Pe drum, spre biserică, chemătoa
rele rostesc strigături adaptate momentului. „Pă din sus de beserică, / Mândră
rouă să rădică. / Rouă trebe scuturată / Și mireasa cununată.”, „Pă drăguțu’
miresî, / Facă-1 dracu măturoi, / Să măture ulița, / Să trecem cu mireasa.”.
„Ie, părinte, cărticeaua / Și cunună floriceaua.”. Mirii, nașii și o parte dintre
nuntași intră în biserică la cununie. O parte dintre tineri rămân afară și se
antrenează în joc. în biserică preotul oficiază cununia, oferind perechii turtă
cu miere „ ca viața lor să fie dulce ca mierea”. în timpul cununiei mireasa îl
calcă pe picior pe mire „pântru ca el să fie mereu sub călcâiul ii”. La ieșirea
din biserică mireasa aruncă bomboane și bani „pântru a avea noroc în tăte”.
După ce participanții sunt serviți cu țuică și băutură, cele două alaiuri se
unesc și se îndreaptă cu toții către casa mirelui. Dacă se merge cu căruțe cu
cai are loc întrecerea între căruțe, care merge mai repede. La casa mirelui are
loc un alt moment ceremonial cu încărcătură magică deosebită. Alaiul este
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întâmpinat tot cu masa în curte, pe care se află grâu, busuioc și apă,
chemătoarele oficiind ritualul aruncatului grâului și stropitului.
în cazul în care mireasa nu a fost cerută înainte de cununie, alaiul
merge la casa ei unde are loc o masă mare, jocul miresei și închinarea la
mireasă. închinătura la mireasă, rostită de o bună prietenă de a ei, este o
orație amplă, cuprinzând o suită de formule cu funcții de propițiere și integra
re a cuplului. Se face aluzie la importanța momentului și referiri la grutățile
vieții de familie, care vor veni. „C-aiesta nu-i târg de boi, / Ce iei să dai
înapoi. / Nici-i măr putrăgăios, / Să îl muști, să-l arunci jos. / Nici-i pară
mălăiață, / Că-i târguț p-a ta viață.” (Preluca Veche). Se face aluzie la trece
rea la noua stare, marcată de schimbarea portului și intrarea într-o nouă
formă de viață. „Tu portu’ țî l-ai schimbat, / Drăguțu’ țî l-ai lăsat. / Portuțu’
cel alb, fetesc, / Pă port verde, nevestesc.” (Preluca Veche). Nu lipsesc sfaturi
le îndeplinind funcția de integrare a noului cuplu. „Și tu, mire, fătu’ meu, /
Nu-ț’ purta mireasa rău, / Că te-a bate Dumnezău.” (Coaș). Cererea miresei
este o orație mult îndrăgită în spațiul zonei Chioar, echivalentă cu cea de
iertăciune, și impresionantă prin dramatismul textului. Ea marchează cel mai
bine despărțirea miresei de familie și integrarea în noua stare.

Jocul miresei este un alt moment ceremonial cu încărcătură ritualică.
După ce este anunțat de staroste, steagul este jucat ritual în ritmul muzicii,
timp în care mireasa este jucată de toți participanții, care îi pun bani în blidul
starostelui. Ultimul o joacă mirele care o răscumpără. La urmă banii sunt
numărați și se anunță suma adunată.

MASA DE USPĂȚ A NUNȚII urmează și ea prescripții ritualice
îndătinate, care debutează o dată cu servitul horincii. Primul pahar este
închinat mirelui de către staroste, dar acesta aruncă horinca în podele și pune
paharul în buzunar. I-i se închină cu al doilea pahar pe care îl bea. La fel
procedează și mireasa cu primul pahar care i-i se închină. în unele sate,
înainte de a se așeza la masă nuntașii, le iese în întâmpinare soacra cu un
ștergar, un colac și o sticlă de țuică. Se sărută cu mireasa care rostește formu
le de propițiere. „On car tras de patru boi / Și dragoste între noi.” (Negreia).
In unele sate, după așezarea la masă, se oficia închinarea la mireasă. Acum
umblă taljerul sococițelor, purtat de una dintre ele, la masa nuntașilor, solicitându-se bani prin strigături de genul: „Noi când nunta am sococit, / Tăte,
tăte, noi ne-am fript.” (Negreia). Sunt legate, simulând răni la mâini.
RĂSPUNSUL are loc la sfârșitul mesei, când umblă taljerul și se
adună cinstea. Adunatul darurilor începe de la nași, care pun mai mulți bani.
Odinioară, darul nașului urma prescripții îndătinate. Dădeau mirilor doi
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colaci, o năframă și diverse alte daruri, între care și animale, iară a da bani.
Restul nuntașilor dăruiau mirii cu bani și alte obiecte de trebuință gospodă
rească, în raport cu rolul nunții în integrarea noului cuplu.
Odinioară adunarea darurilor era stărostită cu formule orale de genul:
„Apoi nici io n-am vinit la aiasta nuntă cu mâna goală, / Cum mere săracu’ la
moară, / dup-o țâr de fărinioară, / C-am bătut strunjile și punjile / Și-am scos
bani frumușei, / Să ne fie draji de ei. / Iaca, și io vin în cinstea tinerilor, /Cu
aiștea bani, (să spune suma) / Mirii să trăiască la mulț’ ani!”. (Șurdești). în
satul Negreia, după răspuns, urmează jocul femeilor în cerc, ritual care
simbolizează cercul magic protector, generalizat în folclor.
Petrecerea din ziua a doua era numită „Uspățul socrilor”. Socrii mici
veneau împreună cu rudeniile și nașii la casa mirelui. Fiecare aducea o
coșarcă cu pancove, horincă, iar nașa aducea o găină înstruțată. Se fac daruri,
mai ales, în obiecte. După încheierea răspunsului se cântă găina, de fapt, mai
multe găini, una adusă de nași, alta de părinții miresei, una de părinții
mirelui. Găina era înstruțată după o rânduială îndătinată, cu flori și verdeață,
simbol al belșugului. Era așezată pe pancove (gogoși) simulând ouăle, ceea
ce ne sugerează funcția ei de rit de fertilitate. în cioc i-i se punea o țigară.
Găina era jucată și cântată de către chemători, care aveau grijă să nu
taie careva capul găinii, gest considerat afro mare rușine. Cântatul găinii era
acompaniat de muzică. Ritualul aducerii găinii era un moment mult așteptat
de nuntași, datorită încărcăturii umoristice și caracterul spectacular, datorită
sincretismului ce cuprinde gest, muzică, joc.
Cântecele la găină erau pline de poante umoristice, pe tema adusului,
împărțitului și calitățile acesteea. Nelipsită din aceste aluzii este plata găinii,
pe care trebuie să o dea nașul ca o obligație ceremonială. „Nănașule, ce gândești,
/ Găina de n-o plătești? / Aripa și pițula, / Clonțul plătește suta.” (Buteasa).

La nunțile chiorene exista și obiceiul „Cuprinderii de fărtați”,
alcătuit din mai multe secvențe ceremoniale. Fărtații se aleg dintre prietenii
cei mai buni, iar prin obicei se leagă să fie „fărtați” până la moarte. Tinerii
necăsătoriți nu se puteau cuprinde fărtați, dar tinerii căsătoriți își cuprindeau
fărtați neînsurați, păstrând, astfel, simbolic legătura cu vechea stare.
Cea mai importantă secvență ceremonială era datul colacilor. Colacii
erau mari, cu gaură și împodobiți cu cununi vegetale, simbol al fertilității și
bogăției. Sococițele aduc colacii și îi pun pe masă. Starostele rostește orația
de cuprindere, în timp ce gazdele oferă ciolacii fiecărui fărtat, care se cuprind,
pe un ștergar. Cei doi se îmbrățișează dând mâna, prin colac, legându-se
astfel să fie fideli unul altuia până la moarte. Surata oferea tinerei soții
năfrămi cu flori, pantofi, cămașă sau alte cadouri. Fărtații aveau datoria de a

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

Ceremonialul nunții în zona etnografică Chioar__________________________________ Țț

întoarce colacii celor care i-au oferit, dar nu o puteau face decât după căsă
torie. După cuprinderea fartaților, începea jocul care ținea până dimineața.
între fartați se stabilesc relații de intr-ajutorare și rudenie. Ei se ajută
la munci, se împrumută, sar unul pentru altul în caz de pericol, „îs mai ceva
ca și frații”. Copiii fărtaților nu se căsătoresc între ei. în Chioar exista și
separat un obicei de cuprindere de fartați.
După răspunsul darurilor, un copil sau o fetiță oficiază ceremonialul
luării cununii și balțului de la mireasă, iar nașa îi pune zadia în cap, marcând
astfel trecerea ei definitivă în rândul nevestelor. Mireasa își schimbă rochia și
urmează masa mare, care are loc în camera nupțială.
După nuntă unele aspecte ale ceremonialului continuă. La o săptă
mână are loc ritualul „stricatului steagului”, într-o petrecere restrânsă, la care
participă chemătorii, prieteni și rude de-ale mirelui. Periodic, la înțelegere,
mirii cheamă nașii „pă uspăț” la casa lor iar nașii cheamă și ei mirii „pă uspăț”.
Sunt ospețe rituale cu masă-ofrandă rituală, pe bază de comuniune alimentară.
Ceremonialul nunții din Chioar se integrează în substratul universal
românesc, dar el cuprinde o serie de rituri și acte ceremonial-rituale inexis
tente în alte zone, care ne certifică, nu numai complexitatea ceremonialului,
ci și individualitatea lui, precum și particularitățile care îi conferă statutul de
variantă regională. Riturile și tradițiile ceremonialului nunții chiorene ne eviden
țiază funcțiile distincte ce le-a îndeplinit odinioară, mai ales cea economică,
cea socială și de integrare a noului cuplu în colectivitatea din care face parte.
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CIMITIRUL - LOC DE PLECARE, LOC DE ODIHNĂ,
LOC DE ÎNTÂLNIRE ÎNTRE GENERAȚII ȘI EPOCI
Simona MUNTEANU
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Motto:

„Am răsărit prin naștere
și asfințim prin moarte”.
(Părintele Cleopa)
Le címedére - point de départ, lieu de repos, lieu de rencontre entre Ies
générations et les époques

Le travail s'inscrit dans Ies rites de passage, l'inclusion du „mort” dans
l'au-delâ se produisant par un acte culturel accomplit par l'église et la
communauté. Le role principal dans le cérémonial de ce „passage” vers l'au-delâ
est accomplit par la familie, mais aussi par la communauté â laquelle celui-ci a
appartenu. Le cérémonial funéraire est formé par plusieurs séquences avec une
forte charge magique et religieuse: la préparation du mort pour le grand voyage,
les funérailles, la route vers le cimetiére, l'enterrement lui-méme, l'enterrement
du „tróné” (du cercueil), le répás aprés l'enterrement, les commémorations â
certains intervalles.
Les attributs du cimetiére - point de départ, lieu de repos et lieu de
rencontre entre les générations et les époques — mettent en évidence les liaisons
entre le monde d’ici et celui de l’au-delâ, â la fois sur le plan familial que celui
temporel.
Mots elé: cimetiére, rituel, enterrement, cérémonial, requiem, rites de passage,
rites d’intégration.

Cele mai vechi dovezi ale civilizației umane sunt mormintele și locul
de cult. De la primele comunități în care oamenii împărțeau același spațiu, au
apărut cimitirele, unde cei decedați erau înmormântați după un anumit ritual,
îndeplinit printr-un act cultural de către cei vii.
Că cimitirul este „loc de odihnă” o știm de la fiecare ceremonie funera
ră la care asistăm, așa cum aflăm că tărâmul de dincolo este și „loc cu verdeață”.
Cunoscuta glumă a lui G.B. Shaw, când i s-a cerut o contribuție
bănească pentru construirea gardului cimitirului, are conotații valabile pentru
Un discurs asupra locului de veci: „De ce să dau bani pentru gard ? Cei de
acolo nu pot ieși, iar cei de afară nu vor să intre!”. Dincolo de umorul drama
turgului, fraza rostită este plină de înțelesuri care pot fi interpretate de cei de
dincoace de gard. De aceea funcțiile menționate de noi în titlul lucrării
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credem că nu necesită nici explicații și nici dovezi. Aceste „atribute” ale
cimitirului, mărci determinative, ar putea fi deosebit de relevante pentru o
judecată asupra legăturilor între lumea morților și a celor vii, între „statutul”
de pe alt tărâm și a celor de pe acest tărâm. Este vorba de legături sau relații
care străbat nu numai generații pentru care gradele de rudenie reprezintă o
posibilă memorie de familie sau una sentimentală, ci este vorba de generații
peste veacuri sau milenii.
Că odihna celor adormiți reprezintă truda celor rămași este dovedit
prin munca arheologilor și a etnologilor, care își au masa de lucru și în cimitir.
Cele mai interesante informații sunt „citite” în spațiile destinate morților:
epocă, stadiu de civilizație, categorie antropologică, sex, vârstă, stare socială,
credință etc. Pentru toate aceste componente enumerate, precum și pentru
șirul de deducții care se desprind din orientarea mortului, poziția, gradul de
integritate, compoziția chimică etc., lăsăm arheologii să-și spună cuvântul.
Ceea ce ne propunem noi este să demonstrăm că legătura celor vii cu
cei plecați nu încetează odată cu ceremonialul din jurul înmormântării.
Pregătirile pentru lunga călătorie se întind pe parcursul celor trei zile de la
deces, având drept scop realizarea purificării mortului în vederea integrării
lui în comunitatea morților.
Ceremonialul funerar cuprinde și transferul de identitate, propriu
riturilor de trecere. Este vorba de lumânarea mortului, ale cărei dimensiuni
respectă înălțimea celui plecat, făcută de „o femeie iertată și care se aprinde
în anumite momente ale ceremonialului de înmormântare. Forma lumânării
este de spirală și simbolizează călătoria spre cele veșnice.
Pe parcursul celor trei zile are loc priveghiul, etapă ce poate fi
considerată de tranziție între cele două lumi. In această perioadă se constată
solidaritatea comunității cu familia celui dispărut. Practicarea unor jocuri de
priveghi are drept scop reinstalarea echilibrului în familie. Prin detensionarea
atmosferei, aparținătorii pot depăși, pentru moment, starea sufletească prin
care trec. Echilibrul sufletesc pierdut revine odată cu trecerea timpului, dar și
prin practici care au darul de a aduce liniște, resemnarea și acceptarea pierde
rii contactului direct cu cel dispărut. Acest dezechilibru temporar revine la
normal prin înfăptuirea datinii, prin „comunicarea simbolică” a celor vii cu
spiritul celui „trecut” prin îndeplinirea tuturor ritualurilor specifice acestui
moment.
Cimitirul este o „țară” a celor plecați, dar ea este vizitată „programat”
de cei vii, care îi au în grijă pe cei morți. Aducerile aminte, pomenirile,
rugăciunile merg din neam în neam. După ritualul înmormântării, urmează o
serie de pomeniri după anumite soroace. Prima pomenire este cea de trei zile
după deces, pomenire care coincide, de fapt, cu ziua înmormântării, aceasta
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fiind săvârșită în cinstea Sfintei Treimi și a învierii Domnului Nostru Iisus
Cristos, a treia zi după moarte. Urmează pomenirea la nouă zile. Conform
unui informator, „după cele trei zile petrecute lângă trup, sufletul se înalță la
cer, înfățișându-se înaintea lui Dumnezeu, după ce a vizitat Raiul, însoțit
fiind de îngerul Păzitor ce i-a fost dat la botez”. Această pomenire se
săvârșește tot în numele Sfintei Treimi. Adică de trei ori câte trei, pentru ca
sufletul mortului să fie purtat în călătoria sa de cele nouă cete de îngeri.
După patruzeci de zile, sau șase săptămâni, sufletul vizitează și Iadul,
apoi se prezintă din nou în fața Tatălui Ceresc, pentru a avea loc judecata
particulară. Această pomenire se făcea în amintirea înălțării la Cer a
Mântuitorului nostru1.
Pomenirile care se fac la trei, șase, nouă și douăsprezece luni țin de
tradiția Bisericii, dar și de credințele populare după care sufletul va trece prin
Vămile Văzduhului. Stările pe care trebuie să le parcurgă sufletul, după
separarea de trup, nu sunt impuse de un anumit timp. „Dincolo de mormânt
nu mai există timp; numai cei vii trăiesc după timp“.
în ritualul creștin de înmormântare se spune că moartea trupească
este, de fapt, o schimbare, o mutare de la lumea trecătoare către lumea
veșniciei. în satul arhaic (tradițional) „rânduiala Bisericii” era literă de lege,
fiind respectată și păstrată cu sfințenie. Preotul, părintele spiritual al obștii,
era cel care, prin competența ce îi era încredințată, se afla în mijlocul celor vii,
sprijinindu-i, în momentele de cumpănă, atât cu prezența, cât și cu sfaturile.
Grija aparținătorilor ca sufletele celor „adormiți” să fie pomenite din
timp în timp a făcut ca numărul pomenirilor să se înmulțească. în Moldova
Nouă, jud. Caraș-Severin, se menține un obicei străbun în care, a doua zi de
Rusalii, locuitorii satului își dau întâlnire, la ora prânzului, în cimitirul
satului. “Are loc o slujbă comună de pomenire a celor trecuți, fiecare partici
pant, îmbrăcat în costum popular, având în mână o coșarcă plină cu tot ce e
mai bun, mâncare, dulciuri și băutură”2.
Marii dispăruți, cei care aparțin poporului sau lumii întregi, intră în
inventare naționale sau internaționale, ignorându-li-se familia. Pe nimeni nu
interesează cărei familii a aparținut Decebal, Eminescu, Enescu, Creangă,
Brâncuși, Shakespeare, Verdi și încă o sumedenie de Euri naționale și mon
diale, care sunt prezente de mii și sute de ani în ierarhia succesiunii epocilor.
Cimitirul este un loc cu totul special în cadrul sistemului social și
cultural. Locul de odihnă al celor plecați constituie o temă de cercetare cu
caracter interdisciplinar, având în vedere evantaiul de probleme care sunt
oferite spre descifrare.
1 Informator: Ioan Ungureanu, 94 ani, sat Jieți-Popi, jud. Hunedoara.
Informator: Ana Tismănaru, 92 ani, Moldova-Nouă, jud. Caraș-Severin.
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La o primă privire se observă structura asemănătoare a cimitirului cu
spațiul locuit de cei vii: are gard, poteci (alei), spații grupate pe familii.
Semnificațiile privind „standardele de viață” ale “locuitorilor” sunt destul de
ușor de descifrat, după locul pe care îl ocupă în cimitir, după crucea care îi
străjuiește somnul, sau după posibila evaluare financiară a locului de veci.
O sumară trecere în revistă, de la piramidele faraonilor și până la
mormintele destinate celor „lipsiți de faima lumii”, ar fi semnificativă pentru
exemplificarea dimensiunii mai sus menționată.
Organizarea pe familii sau pe neamuri este deosebit de relevantă
pentru exegeza „textului antropologic”. în sprijinul unei interpretări din care
să reiasă importanța locurilor „din față” („de la intrare”), locurile din preajma
capelei (acolo unde există) sau a bisericii, dar și locurile de la marginea cimiti
rului, „mahalaua”, cum o numește Valentina Vaseeva, o cercetătoare din
Bulgaria, vizează exact sensul care se dă, din punct de vedere social, termenului.
Cimitirul este „loc de primire”, „loc de plecare”, dar și „loc de
despărțire”. Din perspectiva teoriei „riturilor de trecere” avem de-a face exact
cu spațiul destinat „separării” și „integrării”, separarea de lumea celor vii și
integrarea în lumea de dincolo. Credem că este deosebit de important, pentru
studiul „perioadei de trecere”, ca legăturile celor vii cu cei plecați să aibă loc
în limitele unor norme care să asigure normalitatea. Mai precis, despărțirea,
cu toate bocetele și jelirile, marchează un hotar care trebuie să asigure o anu
mită liniște celor vii. Reîntoarcerile celor plecați sub diferite forme (conform
crezurilor populare) este prilej de mare neliniște și dezordine pentru lumea
viilor. Iată de ce moartea trebuie să fie „atestată” și dacă există suspiciuni
privind tendințele sau capacitățile de revenire ale mortului, asigurarea se face
prin străpungerea inimii cu un obiect de fier (cui, piron, drug). Oricât de mare
ar fi durerea, cel plecat urmează să-și găsească odihna și pacea „dincolo”, iar
cei rămași trebuie să fie feriți de „vizite nedorite”. Pentru realizarea acestor
cerințe se practicau, așa cum menționam mai sus, riturile de separare și cele
de integrare.
Că locuitorii Pământului, rând pe rând, „se eternizează” în sistemul
locurilor din „spațiul de odihnă“, face parte dintre lucrurile bine știute de
fiecare, dar care, adesea, se evită a fi discutate.
Anunțul sosirii „noului venit”, în tradiția noastră, se adresează și
cimitirului: „Bucură-te țintirime / Că frumoasă floare-ți vine!”, este doar un
exemplu în care „spațiul lumii de dincolo”, aflat aici, pe Pământ, este
încunoștințat de sosirea unui nou „cetățean”.
Amintim aici că locul celor care și-au luat viața din proprie inițiativă,
sinucigașii, nu este între acei care mor pentru că li s-au sfârșit zilele, după
cum nu au dreptul nici la înmormântare creștinească, cu preot. Pentru cei ce
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s-au sinucis, fiind bolnavi psihic, slujba înmormântării se săvârșește după un
ritual aparte, redus, pe marginea gropii, care se găsește într-un loc anume, la
marginea cimitirului.
De asemenea, se cuvine să amintim că separările pe care religiile
creștine le-au adâncit pentru cei morți sunt oglindiri ale separărilor din
structurile celor vii. Ne referim aici la cimitirele confesionale: ortodox,
catolic, reformat, luteran, unitarian..., fără a vorbi de separarea creștinilor de
evrei sau alte culte din noianul de formule religioase. Această separare atestă
poziția celor vii față de gruparea din care fac parte, precum și apartenența, în
continuare, a celor adormiți, la gruparea respectivă.
Un studiu aparte ar merita semnificațiile altor spații destinate următoa
relor categorii: eroi, căzuți în războaie, revoluții, catastrofe etc. Faptul că în
cazul unor conflagrații, războaie, revoluții sau catastrofe naturale, conturate
în timp și spațiu, numărul morților este adesea mare, eveniment care reclamă
funeralii „în masă”.
Cimitirele sunt, în aceste cazuri, destinate în exclusivitate unor eveni
mente, ele devenind închise. Caracterul „închis” al unor cimitire credem că
poate fi relevant pentru o cercetare, avându-se în vedere că acolo „odihneș
te”, adesea, o generație sau, mai precis, membrii unei generații care au avut
aceleași crezuri, aceeași alimentație, de multe ori religii diferite, dar cu o
serie de elemente comune în configurația fizică și culturală. Pentru toți
aceștia Biserica săvârșește parastase în Sâmbăta Lăsatului sec de came.
Parastasul vine de la verbul grecesc „paristemi”, care înseamnă „a sta
alături de cineva”, “a fi apropiat cuiva”, fiind jertfa adusă în numele celui
„trecut”. Astfel, această slujbă de pomenire este slujba prin care aparținătorii,
prin rugăciune și ofrande, sunt alături de cel plecat, facându-i posibilă
prezența, printre cei vii, prin aducere aminte și slujbe de pomenire. în timpul
slujbei de pomenire, fie că are loc în biserică sau la mormânt, cei prezenți
intră în legătură, împreună cu preotul, prin contactul cu coliva sau cu paosul
(colacul) cu Spiritul sau Duhul care se apleacă deopotrivă asupra celor vii și
asupra celor morți. Coliva și colacul sunt însuși trupul mortului, fiind semnul
credinței. Paosul, prescura și coliva sunt făcute din boabe de grâu care,
pentru a încolți, se îngroapă în pământ, unde putrezește, ca apoi să renască.
Pomenirea morților se face de către Biserică în toate sâmbetele de
peste an. Sâmbăta, adică Sabatul, este ziua în care Dumnezeu, după ce a
făcut lumea, s-a odihnit, dar este și ziua în care Iisus Cristos a stat în mor
mânt cu trupul, sufletul pogorându-i-se în Iad, eliberându-i pe toți „drepții cei
din veac adormiți”. Cele mai importante sâmbete de peste an în care se face
Pomenirea morților sunt: Sâmbăta Rusaliilor sau Moșii de vară, Sâmbăta
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Lăsatului sec de came sau Moșii de iarnă și Sâmbăta lui Lazăr, dinaintea
Floriilor (învierea lui Lazăr).
Luminăția sau Ziua Morților a fost introdusă în Transilvania de
Biserica Catolică sub denumirea de Sărbătoarea Tuturor Sfinților, legându-se
de ziua de 1 noiembrie. în această zi, în toate cimitirele se face o pomenire
colectivă, iar lumânările ard toată noaptea, prelungindu-se pomenirea și a
doua zi, 2 noiembrie, când se comemorează de fapt Ziua morților. în biseri
cile orientale, echivalentul Sărbătorii Tuturor Sfinților din calendarul apusean
este prima duminică după Rusalii. Se spune că în noaptea Luminăției se
deschid Porțile între cele două lumi, iar cei „de dincolo” pot vizita lumea
celor vii. Astfel, ziua Luminăției devine o zi deosebită, în care aducerea
aminte și rugăciunea fac din spațiul cimitirului locul de întâlnire dintre
generațiile celor două „lumi”. Simbolul Luminăției este lumânarea, care
transformă cimitirul într-o lume „a luminilor”, invadată de o mulțime de
oameni, el devenind spațiul de întâlnire și comunicare, cei „plecați” dând o
încărcătură specială momentelor spirituale create de rude și prieteni. Este
momentul „reîntâlnirii” cu sufletul celui plecat, moment solemn ce depășește
durerea și tristețea.
La poalele Munților Parâng, pe cursul Jiețului, am întâlnit obiceiul
împodobirii crucilor mormintelor cu panglici din hârtie colorată și flori.
Multe morminte nu sunt în cimitir, ci se găsesc la capătul grădinii gospo
dăriei, fiind delimitate de un gard metalic. „De pe timpuri, noi ne îngropăm
morții în ogradă, pentru a-i avea lângă noi. Le facem cruci mari de lemn sau
de fier și mormântul îl conjurăm cu gard metalic”3.
între casa decedatului și cimitir au loc popasurile, variabile ca număr,
în funcție de zona etnografică. întotdeauna unul este îndeplinit la intrarea în
cimitir și el marchează „poarta” dintre cele două lumi, cu relații bine stabilite
în timp și spațiu.
în credințele populare, Sufletul străbate, prin văzduh, în drumul său
către Cer, mai multe popasuri (vămi), cu scop purificator. Pentru a putea
călători pe lumea cealaltă, trecând prin fiecare vamă, Sufletul trebuie să
plătească. Banii destinați vămilor sunt, de obicei, băgați în buzunarele hainelor,
dar se puteau pune și într-o batistă înnodată, în sicriu, lângă mort, sau pur și
simplu erau aruncați peste cel mort sau direct în groapă. Așa cum spuneam, în
mitologia românească există un număr nedeterminat de popasuri, de la șapte
până la nouăzeci și nouă, trepte pe care Sufletul trebuie să le urce pentru a
ajunge în Rai. Acest parcurs nu este altceva decât o inițiere a Sufletului celui
plecat, în vederea dobândirii unei noi stări în care să se integreze.
3 Informator: Ion Ungureanu, 94 ani, Jieți-Popi, jud. Hunedoara.
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Ca o concluzie la cele afirmate de noi, putem spune că etapele vieții
omului pe Pământ sunt privite ca și treceri prin mai multe modele
comportamentale, dar și prin mai multe stări grupate în diferite sisteme de
relații în drumul parcurs de ins spre noua, dar și ultima sa condiție. Aceste
„rupturi” în existența omului, prin care se depășește starea anterioară,
presupun manifestări ceremoniale ce sunt, de altfel, rituri de inițiere spre o
altă treaptă de cunoaștere.
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AUR ȘI VÂLVE
ÎN LEGENDE ȘI POVESTIRI DIN MUNȚII APUSENI
Mihaela MUREȘAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Or et fées des mines dans les légendes et Ies histoires des Monts Apuseni

La croyance dans les mauvaises fées est trés ancienne dans la mentalité
populaire, étant apparue en mérne temps que les premieres exploitations
minieres ou mérne dés Ies premiers explorateurs de l’or et de l’argent. La plupart
des légendes provenant des zones minieres des Monts Apuseni racontent des
histoires avec la Fée des mines (Vâlva băilor).
Quel que soit le nőm sous lequel il est connu (la Fée de la mine, dans
Ies Carpates occidentales, Știma Băii, dans les Carpates méridionales, ou
VEsprit malin de la mine, dans les Carpates orientales), ce personnage
mythologique est, généralement, considéré comme étant l'esprit protecteur des
bains (des basins miniers) et des mines, celui qui aide Ies mineurs â trouver l'or,
mais qui, parfois, demande son tribut.
La Fée de la mine faisait son apparition sous différentes formes:
femme, homme, enfant, nain, animal de compagnie ou tout simplement par des
bruits (différents cognements, le chant du coq, Ies coups d'une horloge ou des
cloches). En ce qui concerne Ies endroits ou les Fées font leur apparition, ce
sont: Ies profondeurs des mines, des châteaux, des rochers, places désertes et
étranges ou des maisons abandonnées, oü Ies forces protectrices n’ont aucun
pouvoir et les gens deviennent vulnérables.
Toutes les légendes concemant les trésors en or racontent qu’une telle
découverte amenait, invariablement, la malédiction, la mort, le malheur, l'or
pouvant prendre l'esprit aux ceux qui trouvaient un trésor et ne le laissaient pas
la oü il avait été enterré, mais l’utilisaient seulement pour eux-mémes. Certaines
nuits, en particulier aux Sânzăiene (23/24 juin), des flammes bleuâtres
haussaient de la terre et alors Ies villageois, qui avaient eu la chance de Ies voir,
commengaient tout de suite â creuser pour accéder â ces trésors cachés dans des
pots en argile enterrés dans le sol.
II y a beaucoup de légendes populaires sur Ies basins miniers, Ies mineurs et
Ies holoangări (ceux qui exploitaient l’or individuellement), les fées des mines,
ou la Foire aux füles (Târgul de fete) organisée chaque été environ 20 juillet sur
le Mont Găina en Apuseni.
Mots elé: l’or, les fées des mines, mineurs, trésors, esprit protecteur,
malédiction, croyances, légendes.

Exploatările miniere din Munții Apuseni au reprezentat o îndeletni
cire de bază pentru locuitorii acestei zone. Munca sub pământ, atât de grea,
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prin galerii întunecate, a căutătorilor de aur sau argint, a dat naștere multor
legende și povestiri cu vâlve și năluci închipuite care veghează comorile
ascunse ale munților.
Herodot scria despre aurul din Tracia că ar fi ajuns și în palatele
faraonilor, că ar fi fost ispită pentru greci și fenicieni, înainte de a fi motivul
unei campanii de cucerire purtate de Imperiul Roman. Războaiele cu Traian
s-au soldat nu numai cu cucerirea unui important teritoriu dac, dar și cu
capturarea “tezaurului” lui Decebal, o comoară unică pentru timpul acela 165 tone de aur. Primul care face referire la tezaurul Daciei este medicul
curant al lui Traian, grecul Criton, care, în însemnările sale, amintește despre
„o incredibilă comoară” care s-ar găsi în Munții Orăștiei. Criton spune că,
după cucerirea Daciei, romanii au capturat o cantitate de aur de 5.000.000 de
livre și una dublă de argint, ceea ce înseamnă aproximativ 2.000.000
kilograme de aur și 4.000.000 kilograme de argint. Câțiva dintre cercetători
au presupus că cifra este mult exagerată, comoara lui Decebal cântărind de
fapt cam a zecea parte din cantitățile prezentate de Criton, respectiv 165 de
tone de aur și 300 de tone de argint.
Legendele și povestirile despre aurul Munților Apuseni au rădăcini
foarte îndepărtate, chiar din vremurile dacice. Tradiția prelucrării aurului
„trebuie să fi fost preluată de la daci și romani. Aceștia lucrau băile cu unelte
primitive, cum ar fi dălți de piatră, lopeți de lemn, nu se știe cu ce duceau ei
minereul, că îl duceau cu spatele, ducea puțin...” (Fisch, 2010: 132).
Nenumărate informații documentare atestă că „mineritul este o tradiție veche
în regiunea noastră, deoarece în baia de la Căraci au lucrat și dacii. S-a găsit
râșniță, cu care dacii măcinau piatra din care scoteau aurul, iar de ales, îl
alegeau cu șaitrocu, un fel de troc de lemn, și o bucată de cioarec de lână”.
(Fisch, 2010: 345)
Legendele ne spun că însuși Decebal, după ce a îngropat comoara
Daciei, și-a blestemat semenii să fie pedepsiți de Zamolxis dacă vor dezvălui
cuiva, de sânge străin, locul unde este ascunsă bogăția, iar eventualii profana
tori au fost blestemați să nu se poată bucura nici măcar o zi din viață și de
nici o singură monedă furată. Poveștile spun că dacii, pentru a ascunde
comoara, în așa fel încât să nu fie găsită vreodată, au deviat un râu, au săpat
în matca lui o groapă adâncă, au îngropat acolo toate bogățiile, apoi au repus
râul pe cursul său firesc, astfel că nimeni nu știe exact despre ce râu e vorba.
In ciuda faptului că legenda menționează și blestemul regelui dac, și astăzi
mai există căutători de aur prin munții Orăștiei, care visează la faimoasa
comoară a lui Decebal”. (Jula, 2012).
Aurul transilvan, poate cea mai însemnată bogăție a acestor melea
guri, a fost exploatat de-a lungul mileniilor, dar, din păcate, prea puțin în
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

82

Mihaela Mureșan

beneficiul acestui neam atât de asuprit. Se cunoaște principala sa destinație și
anume aceea de a salva din impas imperii decăzute sau de a împodobi
palatele romane sau austriece.
Credința în vâlve este foarte veche în mentalitatea populară, ea apă
rând o dată cu primele exploatări miniere sau chiar o dată cu primii căutători
de aur și argint. Cele mai multe legende provenite din zonele miniere ale
Munților Apuseni ne vorbesc despre Vâlva băilor. Vâlva băii (băilor) este
zâna minelor de aur. Există credința că fiecare baie (mină) își are vâlva ei,
care supraveghează și distribuie aurul pe filoane. De aceea i se spune și
Vâlva băișagului (a mineritului). în informațiile de teren se menționează:
„Noi, băieșii, nu știm dacă fiecare baie și-a avut vâlva ei sau dacă e tot una,
care se arată în diverse locuri.” (Fisch, 2010: 134)
Vâlva era considerată ca fiind spiritul protector al minei, cea care
veghea la bunul mers al lucrurilor și la o exploatare rațională a aurului. O
vâlvă îi spune unui miner: „Dacă l-am fi împrăștiat peste tot, aproape de fața
pământului, demult s-ar fi terminat aurul. Munții ar fi sărăcit. Pentru oamenii
lor îl păstrăm, nu pentru stăpânii băilor”. (2010, Butură: 47) Un miner
relatează: „Am auzit din bătrâni că vâlvele au împrăștiat aurul între pietrele
munților. Ele știu unde-i, ele îl păzesc. Vâlvele iau aurul dintr-o baie, îl duc
în alta, pedepsesc pe băieșii și stăpânii răi, răsplătesc pe cei buni și cinstiți”.
(Butură, 2010: 43)
într-o altă variantă, vâlva era considerată o arătare prevestitoare de
moarte pe care o vezi pe galerii, înainte să îți vină sfârșitul: „Vâlvele îs niște
duhuri, niște ființe care ele au viață da1 nu-s văzute, nu-s din lumea asta, îs
din altă lume, și depinde de capacitatea omului, anumitor oameni li se arată,
datorită faptului că omul respectiv are anumite calități”.
în anumite zone (Dobrogea sau Valea Jiului) vâlva, această „zeitate”
autohtonă, apare și sub denumirea de Varvara, patroana minerilor, sărbătorită
pe 4 decembrie (Ghinoiu, 2001: 206). Este cunoscută sub diferite denumiri:
Vâlva Băii, în Carpații Occidentali, Zâna sau Știma Băii, în Carpații Meridio
nali, Duhul Minei, în Carpații Orientali, dar și Vâlva comorii, Știma comorii
sau Vâlva banilor.
în calitate de spirit protector al băilor și al minelor, vâlva îi ajută pe
mineri să găsească aurul, dar, uneori, își cere și tributul. Când într-o mină nu
se mai găsește aur, minerii spun că „a plecat vâlva de acolo” și că nu mai are
rost să sape pentru că nu se va mai găsi niciodată aur acolo fără ajutorul ei.
„Lucrând ei acolo a venit vâlva și le-a spus: „Nu mai lucrați pe aici, n-aveți
ce căuta aicea! [...] Cel care nu a respectat spusele vâlvei a murit a doua zi,
ceea ce înseamnă că băieșii nu au voie să nesocotească poruncile vâlvei. [...]
Vâlva a cerut cap de om!” (Fisch: 137-138). O mină care nu mai avea
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minereu era abandonată de către vâlvă, așadar era lipsită și de protecția
acesteia. Orice exploatare în asemenea condiții devenea riscantă, motiv
pentru care exploatarea aurului se făcea numai cu acordul vâlvei.
Obiceiul de a schimba numele băii din șapte în șapte ani trebuia
respectat cu sfințenie, altfel proprietarii de băi nu vor mai găsi zăcăminte de
aur și argint. „Vâlva (...) le vorbea proprietarilor de băi că, dacă vor să le
descopere zăcămintele de aur și argint, să schimbe numele acelei băi din
șapte în șapte ani”. (Fisch, 2010: 136) Este impresionantă multitudinea
superstițiilor si a tabuurilor legate de această ocupație atât de primejdioasă.
Lupta cu muntele și încercarea de a-i smulge acestuia bogățiile ascunse în
tenebre presupunea un întreg cod deontologic și respectarea unor norme
transmise din generație în generație.
Pentru ca vâlva să nu facă rău băieșilor, în primul rând aceștia
trebuiau să creadă în existența ei, orgoliul și necredința celor care afirmau că
nu au nevoie de ajutorul ei pentru a găsi aur erau pedepsite cu moartea.
Oamenii le respectau, căci altfel ar fi dat de mari greutăți și tot felul de
necazuri. Celor care au văzut vâlva sau au găsit aur datorită ei, aceasta le
impunea tăcerea, dezvăluirea identității sale putând fi fatală celor care au
povestit întâmplări văzute sau auzite în legătură cu prezența ei. „De la
întâlnirile cu Vâlva numa' la rele te așteptai. Și te întâlneai cu ea mai ales în
zona unde o murit muncitori, acolo avea putere. Numa' dacă te chema Vâlva
Albă era bine. Ceea ce ți-o spus ea, sau unde ți-o arătat ea, nu aveai voie să
spui la nimeni, absolut la nimeni. Dacă spuneai, nu-ți mai merge bine”.
(Fisch, 2010)
Chiar și pronunțarea numelui acesteia era uneori evitată de teama de
a nu atrage nenorocirea. „De cele mai multe ori băieșii povestesc pe patul de
moarte aceste lucruri când oricum nu mai au nimic de pierdut, dar legendele
povestesc despre situații când unii oameni mai slabi, fie constrânși de fami
lie, fie de prieteni vor povesti cum au găsit aur, chiar dacă vâlva le interzisese
s-o facă. Aceștia vor fi pedepsiți de Vâlvă, luându-le viața. O legendă spune
că Vâlva l-a ținut pe un ortac paisprezece ani în mină, după care acesta a ieșit
cu aur. Vâlva i-a interzis băieșului să spună de unde are aurul, dar acesta i-a
spus soției și drept urmare a murit. Dar nici soția nu s-a putut bucura de
bogăție pentru că în fiecare noapte auzea o voce care o îndemna să arunce
aurul într-un puț părăsit de la mină. în cele din urmă femeia a făcut întoc
mai”. (Gălățean, 2005)
Puterea supranaturală a Vâlvelor nu se oprea aici. Transformate în
femei foarte frumoase, cu stele în ochi, ele puteau lua mințile feciorilor tineri
și frumoși. Oamenii spuneau că farmecele Vâlvelor nu mai puteau fi
desfăcute. Nebunia celor fermecați de ele putea merge până într-acolo încât
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unii bărbați ajungeau să-și renege soția sau se certau cu propriii lor frați, cu
care se băteau, pentru aur, până la moarte. Unele legende vorbesc despre
vâlve care s-au îndrăgostit de mineri tineri și le-au devenit soții, dar că astfel
de relații erau legate cu secret de moarte: dacă minerul ar fi dezvăluit cuiva
că soția lui e vâlvă, ar fi plătit cu viața (Gălățean, 2005). In calitate de zâne
telurice, vâlvele pot fi asemuite, într-un anumit sens, cu alte zâne autohtone
cum ar fi Ielele, cele care fură mințile celor ce le văd dansând în noaptea
magică de Sânzâiene (23/24 iunie).
Vâlva își făcea apariția sub diferite înfățișări-, antropomorfe - femeie
(fată frumoasă sau babă), bărbat (moșneag cu barbă mare și albă sau soldat),
copil sau pitic; zoomorfe - animal de casă (șoarece, șobolan, pisică, berbec,
miel, cocoș, găină, iepure, șarpe) sau doar prin zgomote (diferite ciocănituri,
bocănituri, cântatul cocoșului, bătaia unui orologiu sau a clopotelor).
Aceasta apărea sub forma unei femei bătrâne, care veghea la
păstrarea bunelor rânduieli, a unei femei tinere și frumoase, cu batistă albă
sau îmbrăcată în alb, a unei fete despletite sau a unui moș cu barbă albă, care
îi arăta băieșului locul cu aur. Vâlva bună mai apărea și sub forma unui
copilaș în alb, iar locul unde acesta se arăta se dovedea a fi plin cu aur.
Dacă apariția sa era albă și strălucitoare, ea se dovedea benefică și
indica minerilor săraci, cinstiți și cu credință în Dumnezeu, prezența filoanelor de aur, cerându-le în schimb să păstreze secretul cu prețul vieții lor.
„Unii spuneau că au văzut, în adâncurile întunecate, vâlve luminoase, ca
niște fecioare, îmbrăcate în haine albe” sau „ ... în ceața luminoasă a apărut o
vâlvă, îmbrăcată în văluri albe. Lumina ei alunga întunericul. Nu era galbenă
ca a ștearțurilor, era albăstruie ca a zorilor”. (Butură, 2010: 45)
în schimb, dacă vâlva se înfățișa neagră și întunecată, ea le aducea
celor trufași, avizi de îmbogățiri rapide și pe căi necinstite, în mod inevitabil,
moarte și nenorocire. De Vâlva Neagră minerii se temeau: nu umblau la
miezul nopții pe cărările pe unde aceasta trecea regulat, ca să nu o tulbure și
să-i pocească: „...în lumina ștearțurilor au apărut vâlve rele, ca niște fete
bătrâne, îmbrăcate în haine cernite. Zice că ele ies pe băi cu făpturi de
animale, de aceea nu-i bine să omori nici o vietate când ești acolo, că nu știi
niciodată dacă nu-i o vâlvă”. (Butură, 2010: 43) „Când vâlva apărea sub
înfățișarea unei femei cu haine negre, însemna că cineva va muri deoarece
aceasta cerea o viață (cap de om)”. (Fisch, 2010: 135)
Din multitudinea de aparențe sub care putea fi văzută vâlva, sau doar
intuită prezența sa, menționăm: „Vâlva băii, după cum povesteau mulți băieși,
arată ca o persoană obișnuită, numai fața nu prea i-o vedeai. Vâlva umbla
prin baie tot cu lampa, ca și cum ar fi un miner care ar lucra.” (Fisch, 2010:
134) Caracterul mutant al acestui personaj mitologic impunea minerilor o
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deosebită precauție, o măsură și chiar un anumit cod deontologic în exploa
tarea acestei bogății naturale, deoarece nimeni nu avea voie să extragă mai
mult decât avea nevoie pentru a-și duce traiul de zi cu zi și pentru a asigura o
relativă bunăstare a familiei sale.
Despre Vâlvele apărute sub înfățișarea unor animale mai putem
adăuga următoarele: berbecul apărut din senin în gura unei galerii avea
„ochii roșii” iar pisica neagră, care a cerut de mâncare băieșilor, pentru a le
testa spiritul milostiv, i-a pedepsit cu moartea pe cei care nu au vrut să o
hrănească. Totuși vâlva pisică nu are întotdeauna o conotație malefică. Ea nu
ucide și nu face nici un rău băieșilor, dar nici nu le arată locurile cu aur. Ea
doar îi sperie, printr-un strigăt malefic, îndepărtându-i de mină. Face acest
lucru nu pentru că nu ar vrea să le dezvăluie acestora locurile cu aur, ci
deoarece consideră că niciunul din băieși nu merită să găsească aur. Prin
urmare, ca orice vâlvă benefică, și aceasta este selectivă: doar oamenilor
buni, cinstiți și curajoși li se cuvine a găsi aur.
O ipostază interesantă a vâlvei este aceea a unui animal ciudat, cu
cap de câine și trupul de femeie'. „Vine tata noaptea de la baie, vine și numa'
vup! intră-n casă. S-o băgat iute în casă, da' și câinele se ițea în ușă, să intre.
Mama 1-o-ntrebat: „Da' ce-i, ce-i?” N-o vrut să spuie, nu. Până la un timp,
când o spus: „Văzui peste gard o vâlva d-aia, cu capu' ca la câine și trupu ca
ceva de muiere, și mare”.
O altă ipostază a acesteia este următoarea: „Unii băieși bătrâni afirmă
că vâlva băii se preface și în șoareci sau șobolani, încât băieșii să nu-i
omoare, chiar de-i găsesc la mâncarea lor, că o pățesc, de se surpă baia pe ei,
din cauză că au făcut rău vâlvei”. (Fisch, 2010: 136) Așadar este cultivată
milostenia și respectul pentru celelalte ființe cu care trebuie să conviețuim și
al căror teritoriu îl ocupăm în diferite situații.
Vâlva care apare sub forma șarpelui de casă (acesta fiind asociat
credinței că el reprezintă norocul casei), fie îi călăuzește pe băieși spre ieșirea
din mină înainte de o nenorocire, fie le arată locuri cu aur acelora care i-au
fost mai dragi.
Vâlva miel arată oamenilor buni și inocenți locul unde se găsește
aurul, iar vâlva cocoș cântă doar ziua, însă fără a indica băieșilor locuri cu
aur. Cântecul său semnalează doar prezența vâlvei. Oamenii se sperie de
cântecul acestuia, așa cum se afirmă în informația: „Or auzit cocoșu de tri ori
și s-or speriat de or căzut jos ...” (Fisch, 2010: 135). O altă legendă legată de
vâlva cocoș este aceasta: „Un om mergea de la mină să spele minereu’. I-o
apărut în cale o vâlvă mare, albă, care-i făcea semne cu un batic, să margă la
ea. Omu' asta nu s-o dus, că-i era frică. Poate era mai bine să margă că poate
îi arata undeva aur. Apăi cât o trăit o rămas bâlbâit.[...] O mai fost un om, de
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ținea p-o mătușă de-a mea. El nu credea în vâlve. Și vine și zice: „Mă, io tot
aud cocoșu' cântând pe baie. De trei zile, în toate trei șuturile când am
coborât în galerie, tăt am auzit cocoșu cântând". „Mă, nu se poate să auzi
altceva"? „Ba, e cocoș". No, în locu' ăla s-o pușcat cu dinamită. Oamenii, trei
erau, s-or retras până s-o pușcat, până or ieșit gazele, apoi s-or dus să vadă ce
efect o făcut pușcătura. Și atunci s-o slobozit stânca păstă ei, că s-o rupt
tavanu, o picat pe ei și i-o omorât. Ei nu și-or dat seama de semn, că era un
semn al răului, cântatu' cocoșului.” Despre Vâlva pasăre se spune că „sub
înfățișarea unei găini, ar fi dus aurul din Munții Bihorului în alte regiuni”.
(Taloș, 2001: 182)
Și metamorfozarea vâlvei în pitic este foarte interesantă. Când vâlva
ia înfățișarea unui pitic, ea le arată băieșilor locuri cu aur. Vâlva pitic este
numită de către băieși păstorul băilor. El îi ajută să lucreze, astfel încât a fost
inclus în rugăciunile lor. Ajutorul oferit de el era condiționat: să nu înjure și
să fie cinstiți. Păstorul minei mai avea grijă ca minerii să nu se îmbogățească
prea tare, îndemnându-i pe aceștia să ia doar atâta aur cât le trebuia.
(Gălățean, 2005) Lăcomia și necinstea erau pedepsite fără întârziere, ceea ce
îi determina pe mineri să fie corecți și temători față de cea care le
supraveghea din umbră munca trudnică de zi cu zi.
Aceste vâlve mai aveau putere și asupra locului, protejând casele. Se
spune că dacă a zburat vâlva, s-a dus și liniștea casei. O legendă spune că
odată această vâlvă plângea tare de mila pruncilor unei femei, care lucra întrun puț și care dorea să coboare în adâncimea lui. Vâlva i-a spus femeii să nu
coboare, că are trei copii de îngrijit. Imediat după aceea puțul a explodat.
Concluzia este aceea că vâlvele bune trebuie ascultate pentru că ele nu vor
răul oamenilor, mai ales al celor cinstiți.
Prezența vâlvei se manifesta și prin diferite zgomote ciudate: „Se
auzea câte un zgomot pe baie, ba că nu era nimeni în locul acela de muncă,
dar se auzea ca și cum muncește acolo cineva, cu vagonetu sau cu ciocanu.
Băieșii se duceau la locul cu zgomotu și nu era nici o mișcare, nimic” sau
„vâlva mai dădea anumite semne pe baie, băieșii cunoșteau dacă-s a bine sau
a rău după cum ciocănea”. (Fisch: 2010 : 139) O altă relatare arată că: „când
omul auzea vâlva bătând cu ciocanu la hude pentru pușcat, atuncea omul a
continuat lucrul mai departe, deoarece știa că nu se întâmplă nimic, dară când
o auzea încărcând cu sapa, la troc, piatră, atuncea băieșul imediat se retrăgea
de la locul unde muncea, că știa că se surupă mina deoarece vâlva își apără
aurul”. (Fisch: 2010 : 140) „Spuneau bătrânii că atunci când bătea Vâlva pe
fier, găseau aur, că mergeau pe filon, deci era aurul aproape, și dacă bătea pe
lemn, atunci nu bătea a bine, că era filonul sterp, nu era bun, că nu era aur”.
(Fisch, 2010: 133) Semnalele auditive erau menite să semnaleze prezența
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vâlvei și aveau rolul de a-i atenționa pe mineri asupra existenței sau absenței
filoanelor aurifere.

în ceea ce privește locul unde apar Vâlvele, acestea sunt: adâncul
minelor, cetăți, locuri stâncoase, pustii și străine sau case părăsite, unde
forțele protectoare nu mai au nici o putere, iar oamenii sunt vulnerabili. Toate
acestea sunt percepute drept locuri rele, de aceea ele sunt observate cu
atenție de cei care le parcurg. Oricine stă pe un asemenea loc, va avea o viață
lipsită de belșug sau sănătate. Astfel, nu numai că nu e bine ca cineva să se
stabilească într-un asemenea loc, dar nu e bine nici măcar să treacă pe-acolo.
Cauzele degradării acestor locuri sunt numeroase: blesteme venite din trecut,
accidente mortale, crime, astfel locul respectiv devine viciat, ca și cum ar fi
stăpânit de o forță malefică, ascunsă. (Gălățean, 2005) Printre băieși, e știut
faptul că nu e bine să se intre în minele în care au avut loc accidente și nici
măcar să se pronunțe numele acestora decât, eventual, în șoaptă.
Dar vâlvele își mai puteau face simțită prezența „nu doar în mine ci și
pe drumurile întrerupte de garduri, punți sau poduri. în mentalitate rurală,
drumul este văzut ca bun și sigur numai atunci când nimic nu-1 întrerupe.
Orice element, care frânge cursivitatea unui drum, poate exercita o influență
negativă asupra acestuia, drumul devenind un loc rău. Chiar și trecerea unui
pod peste o apă, mai ales noaptea, se poate dovedi un gest riscant pentru
călător pentru că o vâlvă îl poate trage de picior”. (Gălățean, 2005) Nu este
recomandat, așadar, să zăbovești pe drumuri pustii și lăturalnice după căderea
nopții, mai ales de unul singur, pentru că primejdiile există la tot pasul.
Noaptea și drumurile pustii nu mai asigură protecție călătorului întârziat.
Comori și blesteme

Despre vâlve și tributul plătit minei pentru bogățiile smulse din
adâncul pământului s-au scris nenumărate legende și povestiri de-a lungul
vremurilor. Tentația unei îmbogățiri rapide și miraculoase, mirajul descope
ririi unor comori ascunse, dar și frica de nenorocirile și primejdiile care
periclitau viața căutărilor de aur, au semănat speranță și totodată deznădejde
în sufletele oamenilor. „Bătrânii, mai ales băieșii, povestesc că, în locurile în
care era filon de aur, această pară luminoasă ardea, în galben, pe întreg
ținutul, unde era aur mai mult, ei observau cursul filonului, iar pe urmă,
veneau și săpau în acele locuri. Prin asta descopereau bătrânii, din moșistrămoși, că acolo se găsește metalul neferos atât de prețios. Dacă ardea cu
pară roșie mai închisă, atunci era bronz, aramă, iar dacă era argint ardea cu
pară albă, și dacă erau bani răi, puși acolo cu gând rău, atunci ardea o dată
puternic, strălucitor, și iar se stingea și iar se aprindea, și tot așa”. (Fisch,
2010: 131) Doar ca urmare a unei îndelungate experiențe băieșii puteau
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identifica filoanele aurifere în funcție de culoarea flăcărilor care ardeau în
întunericul minei.
Toate legendele legate de comori de aur vin, invariabil, cu un blestem,
o moarte, o nenorocire. Poveștile vorbesc de oameni care au găsit căldări cu
aur, care, apoi, s-a transformat în șerpi și șopârle; de morți subite în familia
celui care găsea vreo comoară de acest fel; de boli și nenorociri, care urmă
resc apoi tot neamul celui ce găsește o comoară și nu o lasă acolo unde a fost
îngropată, ci o folosește pentru sine. (Jula, 2012) Concluzia ce se impune e
doar una și e firească: nimeni nu trebuie să beneficieze de ceea ce nu-i
aparține. Soarta omului pe acest pământ e aceea de a-și câștiga existența cu
sudoarea frunții și doar prin muncă cinstită, altminteri toate averile sau como
rile dobândite prin furt sau necinste îi vor aduce numai suferință și pagubă.
Un baci din satul Lunca povestește despre vremea când lucra în mină,
alături de alți săteni, că, deși erau metode să sustragă metalul prețios la
ieșirea din mină, în ciuda controalelor, oamenii nu prea făceau asta, de teama
blestemului aurului. „Unii făceau buzunare false la pantalonii de șut sau la
casca de miner. Și dacă nu te găseau că l-ai furat, ăla de fura nu mai avea
viață bună. Boală dădea în el sau în cineva din familie ori nu mai ieșea viu
din mină. Aurul nu e bine să îl furi, că îi ochiul dracului și îți ia dracu’
sufletu’ dacă ai furat aur.” (Jula, 2012)
O altă informație ne arată că aurul îți ia mințile: „Aicea la Vârtop era
o comoară. Da' nu se putea duce nimeni la ea, că îi arunca până nu știu unde,
că era stăpânită de dracu', comoara. Ș-un bătrân o spus unuia: „Mă, atunce’
să te duci când e ceva bulei la Abrud sau la Câmpeni, că atunci dracu' îi
plecat la bulei, să facă bătăi între oameni, să-i facă pe oameni să se îmbete și
altele. O urmat sfatu' bătrânului și-o reușit să ia comoara. Da' după-aceea n-o
mai avut pace din cauza asta. Tot îl scutura, spume la gură, tot felul de
bazaconii. I-o făcut cu șapte popi slujba de o scăpat, că și pe popa îl conturba
când cetea din cărți. Apoi o scăpat, da' o dus-o rău de tot.”
în unele nopți, mai ales de Sânziene, flăcări albăstrui se ridicau din
pământ, iar sătenii norocoși ce le zăreau se apucau apoi să sape după como
rile ascunse în oale de lut, îngropate în pământ. însă blestemul aurului nu
avea să-i ocolească, iar cei care îl găseau aveau parte de o soartă tragică : fie
înnebuneau, fie rămâneau paralizați sau muți. Legendele despre comorile
ascunse vorbesc și despre acele fete frumoase, numite Iele, care dansau în
noaptea de Sânziene pe locul unde era îngropat aurul. Cel ce le privea putea
înnebuni dar se putea și salva dacă privea acest dans printr-un ban de aur
găurit. Mirajul îmbogățirii rapide prin descoperirea unei comori îi determina
pe oameni să păzească locurile tainice despre care se spunea că ar avea
comori ascunse. „Așa spuneau bătrânii că, din șapte în șapte ani, comoara
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arde, dacă-i din metale neferoase. Cred că și aia-i suportată de ceva vâlvă. în
locul unde se află comoara, se vede o flacără, sub formă de pară de anumite
culori, fapt care se petrece după miezul nopții și ține circa 15 minute maxim
30 de minute”. (Fisch, 2010: 131)
Legende

în literatura folclorică românească există o mulțime de legende despre
comori ascunse, legate cu blesteme și păzite de duhuri neștiute, despre a
căror existență știu doar puțini oameni.
Iată una dintre ele: „Se spune că un bărbat din Ludești care a observat
într-o noapte în grădina sa un foc albăstrui de vreo jumătate de metru. A
săpat și a găsit acolo o oală plină cu galbeni. Soția sa l-a sfătuit să lase aurul
în pământ, pentru că se temea de blesteme. L-a convins, iar bărbatul a îngro
pat aurul la loc, dar la scurt timp nevasta sa l-a găsit paralizat, fără să mai
poată scoate vreun sunet. Un altul, din Grădiștea de Munte, știa din neam că
în noaptea de Sânziene se arată flăcări deasupra locului în care sunt îngropate
comori. Aflase că în anii '30, în curtea vecinilor fuseseră văzute astfel de
flăcări. A săpat și a dat de doi bani de aur, pe care i-a vândut unor arheologi
și pentru care a primit în schimb niște bani. După ani, bărbatul s-a lăudat la
crâșmă că în curtea vecinilor este îngropată o comoară. A vrut să își ducă
tovarășii de pahar acolo, dar pe drumul de întoarcere au trecut peste o apă, pe
o punte de lemn. Aceasta s-a rupt, oamenii au căzut în apă, dar doar bărbatul
s-a înecat. Apa trecea cu puțin peste genunchi”. (Monalise Hihn)
O altă legendă despre o comoră și consecințele dezgropării ei vine
din satul Vâltori, lângă Zlatna: „Țăranii din Vâltori-Albastiu cred că în satul
lor este îngropată o comoară și că deasupra ei, în unele zile, se ridica o
flacără. Acum mai bine de 100 de ani, un localnic a săpat vreo zece metri ca
să ajungă la comoară. „După ce a scos căldarea de aur și a dus-o în casă, a
doua zi căldarea era plină de jivine, șerpi, șopîrle, spun localnicii. în aceeași
zi, a îngropat-o la loc, speriat de ceea ce ar putea urma” sau „Un loc unde au
rămas și azi urme de săpături se află lângă Pădurea Măgura, în apropierea
centrului Zlatnei. Un localnic spune că l-a atras focul ce se ridica deasupra
unei movile. A săpat doi metri și, brusc, s-a trezit aruncat de „ceva”, la 30 de
metri mai jos”. (Cobuz, 2002)
Tot în categoria legendelor legate de exploatarea aurului în Munții
Apuseni, aș menționa și pe aceea care ne spune că la Roșia Montană
„localnicii și-ar fi construit case după model german, cu scopul de a-și
ascunde și mai bine bogățiile și secretele în pereții groși ai acestor case și că
numai prin dărâmare s-ar mai putea afla ce s-a ascuns acolo”. (Jula, 2012)
Pentru oamenii care au lucrat în mine, acestea nu au fost niciodată
considerate niște simple locuri de muncă. Și acum, bătrânii vorbesc cu sfială

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

Mihaela Mureșan

90

despre viața lor în mină, pentru că, spun ei, odată devenit miner, rămâi mereu
legat de spiritul minei și nu este bine să o superi, prin lipsă de respect: „Că tot
în pământ te întorci și pe lumea cealaltă te așteaptă mina să dai socoteală.”
(Jula, 2012) Tradiția mineritului în Munții Apuseni, practicat generații la
rând, este pe cale de a se pierde sau, cel mult, de a deveni cu totul altceva, în
actualele condiții economice și sociale.
Oamenii din Roșia Montană spun că nu au scăpat nici astăzi de
blestemul aurului, cel care i-a învrăjbit, care a rupt familii, care i-a făcut pe
unii să își vândă casele, pământurile sau chiar morții din cimitir unor noi
căutători de aur. Un localnic spunea cu amărăciune-n suflet: „Aici nu îi lucru
curat, aici îi blestem, îi dracul cu coadă, altfel nu se poate explica cum am
ajuns să ne urâm între noi, să ne mințim, să nu ne mai dăm ziua bună, frate
cu frate, neam cu neam, vecin cu vecin. Aurul ăsta îi blestemat, că ne face să
fim neoameni!” (Jula, 2012) în Apuseni, aproape nu există gospodărie în
care să nu se știe povești legate de aur și blestemele purtate de acesta.
Consider că nu se cuvine a încheia această sumară prezentare fără a
menționa contribuția extrem de valoroasă a unor cercetători, etnografi și folclo
riști de mare valoare care au efectuat temeinice cercetări de teren în Munții
Apuseni pentru a culege materiale documentare cu privire la tema noastră.
Cartea Vâlvelor, scrisă de învățătoarea Maria Ioniță, din localitatea
Măguri Răcătău și apărută la Cluj în 1982, este o culegere interesantă de
povestiri din zona Munților Apuseni, referitoare la credințe și superstiții
legate de „existența” vâlvelor. Pe de altă parte, cartea lui Vaier Butură,
Povestiri din Munții Apuseni, scrisă în 1974, prezintă legende populare
despre Scărișoara, Găina, Detunatele, Vâlva băilor, Vâlva lacului, Vâlvele
rele șamd., scrise cu naturalețe și chiar cu umor.
Volumul Legende și povestiri din Munții Apuseni, al cercetătorului
german de origine română Norbert Fisch, publicat în 1979, reprezintă de
asemenea o culegere de folclor deosebit de prețioasă. Autorul s-a dovedit a fi
un cunoscător de excepție al istoriei și tradițiilor populare ale locuitorilor din
Munții Apuseni. Un capitol al culegerii sale a fost dedicat legendelor despre
mine, minerit, mineri și holoangări (străițeri), iar un alt capitol legendelor
despre târguri unde face referire la „Târgul de fete” de pe Muntele Găina.
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BOTEZUL, TAINĂ ȘI INTEGRARE
Mihaela ROTARU
Cluj-Napoca
The Baptism - Sacrament and Integration
In the county of Sălaj, the area that we submitted to our research, the
aspects related to the complexity of the baptism, as a sacrament of integration
are thoroughly known and the rituals within this important moment in man’s life
are followed.
The ceremony brought about by the baptism represents a moment of
integration within society and of confirmation of the newbom’s existence, a
moment in which the midwife is nőt the main agent anymore. We specify the
fact - often outlined in the answers received - that choosing the godfather and
godmother is an act of an outmost responsibility. Nowadays, the ceremony often
takes the profane form of a moment of entertainment within the family.
Moreover, in the old days there was a single pair that baptized the child; mostly
the same pair which assisted the parents as wedding godfathers, whereas
nowadays, the choice is nőt always based on old tradițional ways. Other
circumstances are taken into consideration like: the age of the pair - closed to the
one of the parents, affinities, preferences, financial interests (the main reason in
most cases). In order to shape a blessed destiny, in the old times there were certain
gestures that were performed, gestures that are nowadays unknown or almost lost
and their mentioning is only with the purpose of bringing cheerfulness amongst
the members of the family, most of them being hold in derision.
Another important aspect outlined was that date of the baptism: it has no
given date; it should be made when the child is six weeks old or even sooner. The
researches made on this topic showed that the feast related to the event of birth
and baptism bears an integrator hall-mark, the joy that embraces the events
represents a ritual convention that has a forgiveness character as an anticipation of
a fulfilled destiny. We should alsó add that some elements are related to
superstitious aspects while the religious ceremony only takes place in the church,
assisted by the priest, the godfather and the godmother are the main characters.

Keywords: Baptism, integration, confirmation, ritual, godfathers

Prima dintre cela șapte taine este Botezul, fără de care, de altfel, nici
nu poate fi vorba de celelalte. Studiul nostru a scos în evidență faptul că, în
spațiul sălăjean, supus cercetării, se cunoaște în profunzime acest aspect și se
respectă obiceiurile legate de acest moment important din viața omului.
Ceremonia prilejuită de botez reprezint „momentul de integrare a
copilului în comunitate, de confirmare a existenței lui, ca ființă socială”, în
care agent al ceremonialului nu mai este moașa, atribuțiile „sunt transferate

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

Botezul - taină și integrare

95

către nași la botez, relația fini-nași se pecetluiește, impunând relații reciproce,
pe parcursul întregii existențe”. (Eretescu, 2004: 87) în cazul în care nașii nu
erau din neamul copilului, „alegerea lor avea rostul de a amplifica rețeaua
relațiilor sociale, prin antrenarea unor persoane până atunci străine, în grupul
celor care aveau să protejeze copilul. Alături de părinți, nașii devin mentorii
copilului, părinții săi spirituali”. (Eretescu, 2004: 87)
De la început specificăm faptul - evidențiat adeseori în răspunsuri că alegerea nașilor era un act de extremă responsabilitate. „Nănașii de botez
erau de cununie a părințâlor, ce botezau pă tăți pruncii, era datorie lor. Erau
câteva familii, mai cu stare, de aceptau să vie de nași la jumătate satu. Sănștimba nașu numa de nu voie, de refuza [era considerat un mare păcat], o de
era bolnav, ori nu pute, o de să-ntâmpla să moară, altucândva nu. Să mai
înștimba de să-ntâmpla ca copilu să hie bolnav, de-i mureu pă rând frațî și el
să nu moară. O neamuri să pute chema, vecini, prietini, de să ave bine cu
părinți prunculi”. (Plotuna Teofil, Fildu de Mijloc) Botezul de urgență se
putea face și fără nași, de asemenea, amintim obiceiul de a se alege „nașul
din drum”, tot în situația în care copilul e bolnav. „Decât să moară, mai bine
făcea moașe botezu, de-1 strope și zâce amuce, îl închina pă la icone, să să
facă injer, nu strâgoi. No, aceie era pântu copil nănașe, că alta nu o apucat să
aibe. Să lăsa coptilu-n drum, care vene, de-1 vede, îl și lua de-1 boteza și-i
pune altu nume: Iuăn, o Maria, o Ioană, Ană, de păcăle moartea, de nu-1 mai
lua”. (Spătaru Crina, Cemuc) în opinia aceleiași informatoare, „nănașii făce
tăt păntu botez, moșea [așa i se spunea, deși nu era neapărat femeia care l-a
moșit] îl duce, nașe îl creștina, zâce că «duc on păgân și aduc on creștin».
Duce daruri, cârpe, amu cinste mare, ca la nuntă, numa bani le trabă, că-și
cumpără ii. Duce lumânare, dăde ce trăbuie de plată la popă, pânză albă,
crușmă. Nașii erau al doilea părinți”.
în zilele noastre, după cum s-a observat și în alte rânduri, sărbătoarea
ta adesea forma profană a unei distracții în sânul familiei; textele ce însoțeau
această secvență sunt azi inexistente, trădând, admit specialiștii, nivelul
avansat de estompare în care se găsește ansamblul obiceiurilor legate de acest
moment al existenței. De la botez, îndatoririle moașei de a întâmpina și de a
mtegra copilul erau preluate de către nași, moșteniți și învestiți cu sarcina de
a integra copilul în comunitatea de credință. Nășia, ca instituție creștină, are
Și acum ca întotdeauna, un rol foarte important, deoarece, prin ceremonialul
botezului, în care nașii sunt actanții principali, copilul se încreștinează și se
mdividualizează în cadrul obștei, prin numele pe care-1 capătă.
O singură pereche de nași boteza copilul, în cele mai multe cazuri,
aceiași care au cununat pe părinți, însă, în contextul actual, alegerea nu se
niai face întotdeauna după normele tradiționale străvechi, ci ținându-se cont

i
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și de alte considerente: apropiere de vârstă, afinități, preferințe, interese de
ordin financiar (caracterizat prin întâietate nu de puține ori). Nașii erau
consultați și în privința alegerii numelui; reamintim că, în mod tradițional, se
perpetuau aceleași nume în familie, dar se lua în considerare și sărbătoarea
cea mai apropiată de momentul nașterii, dându-se numele sfântului respectiv
(măcar ca un al doilea prenume). în vremurile din urmă, sub diverse
influențe, pătrund în sat nume mai puțin uzitate, privite uneori cu o evidentă
rezervă: „ce mai aud din telenovele, muierile aste, ce le mai tună pân cap,
câte tăte”. (Drule Floare, Ban)
Nu în puține răspunsuri s-a accentuat sentimentul de mândrie, cinstea
de a fi ales ca naș de cât mai multe perechi. „Să țâne fălos că are mulți hini. îi
dădeu bună creștere, amu nu să văd numa de Paști și de Crăciun. De mai
trăie, îl cununa. Nu era slobod să să ieie laolaltă [copiii finului] cu ciie a
nănașului, că-s ca frațî. Nănașii erau ajutați la lucru de hini și de pruncii lor.
Să respecta între ii, să ajuta la fân, la secire, la sapă, la cosă, la die, la
animale, la rădicat casă, șură, poiată, coteț, la [adus, crăpat] lemne”. (Topán
Ioan, Cemuc) „La botez să dă cinste ca la nuntă, cu trizăci-patruzăci de
invitați. Să dă [cadouri multe], de îmbrăcat, bani. Copilu crește și nu apucă și
le poarte pă tăti, numa fala îi di ii. Aceie-i mai întiie amu. Nașa îl scălda după
botez, să pune, ca la întiie scaldă, ce era mai frumos, flori, bani, busuioc, apă
sfințâtă. Să sufla în formă de cruce păstă apă și păstă prunc. Mai demult să
făce la două zâle, la tri, și prima zî, care copil era mai slăbuț, așe, ave semne
de morte, ala mediat merje cu el la botez. [Numai în biserică se botează]”.
(Hanc Letiția, Crasna)
Materialul din Arhivă ne pune în lumină alte câteva aspecte deosebit
de relevante. „(Cine-1 duce la botez?) Moașa și cu nașa duceu copilu. în brațe
îl duceu. Numa în brațe îl duceu. încolo îl duce moașe, încoce îl aduce
nănașe. Nu era niciun sămn, numa că mergeu cu el la botez, nașa pune sticlă
cu țuică și cu care să întâlne până la popa, le dăde să beie, în cinstea
copilului. Nu, la noi tot la fel era mai demult, nu iera nici perină la coptil, nici
nimnica. îl învârte-ntr-o cămașe albă de-a tată-său, într-o rochie de-a mamăsa. Nu era lux”. (Tx. mg. nr. 2204IÎ, Inf. Ghilea Ana, 50 ani, Iaz, Culeg. V.
Florea, 22.10.1972) „Se formează cortegiu la botez? Nu, n-o fost obiceiu să
meargă și alți oameni. N-o fost aice la noi obiceiu să iasă copiii înainte”. (Tx.
mg. nr. 2204Ij, Inf. Ghilea Ana, 50 ani, Iaz, Culeg. V. Florea, 22.10.1972) „îl
boteza la tri zâle, că, dacă mure, să făce drac”. (Tx. mg. nr. 010123, Inf.
Crișan Anastasia, 67 ani, Gârbou, Culeg. Ion Cuceu, 16.07.1970) „Moașe
duce copilul la botez și-l aduce nănașe. Dacă îi tot mor copiii la o muiere, își
înștimbă nănașii sau moașe. «Am adus on păgân și aduc on creștin». îl pune
pă masă, să hie nănaș mare, să hie cinste mesî”. (Tx. mg. nr. 08242, Inf. Ilieș
Maria, 71 ani, Gârbou, Culeg. Ion Cuceu, 16.07.1970)
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îndatoririle vizau în egală măsură ambele părți, cu preocuparea
constantă din fundal, aceea a menținerii unei legături strânse, spre beneficiul
tuturor. „(Alegerea nașilor. Obligațiile lor) Câte unu (naș, putea avea
copilul). Numa câte unu. Ori om, ori femeie, indiferent (putea fi naș), oricare,
(îi alegeau din oameni) cu care să puteau înțăleje mai bine. Din neamuri și
vecini. Era mai înainte (să caute nănași om cu stare), că zâce că ala-i om de
rândul satului. (Cum erau chemați să fie de nănași?) Păi, merjeu părinții
copilului la ei: «No, faci bine să vii să-mi botezi pruncu?» «Apoi nu știu cave-oi vreme și pute-oi». «D-apoi că fă oarecum, că tăt ț-oi lucra și io și ț-oi
ajuta, ț-oi face, numa să vii». «No, hai merem, muiere, facem». Apoi așe
mere. Nașii cumpărau o chimeșuță, atâta era numa datoria nașului de copil,
și-o lumnină, când merje la botez. Nu (bani nu dădeau copilului), nimnic.
Atuncea numa (când merge la botez îi dădeau astea). Nu-i aduce (la mama
copilului). O mâncare dacă-i duce atunce, da nu altceva, nu-i duce, nici nu-i
dăde. Zâce că o cinstește nănașa copilului, ori cu o mâncare, cu o sticlă de
țuică. La cămeșuța acee care o duceau la botez. (Hainele acelea) le purta
copilu. Nu erau (ținute). Și mai demult nu era așe, duceu o bucățică de pânză
țesută de femeie sau așe cum o fost pânza, face copilului cămașe din ea.
Aicea nu dădea (altceva)”. (Tx. mg. nr. 220411, Inf. Ghilea Ana, 50 ani, Iaz,
Culeg. V.Florea, 22.10.1972)
în aceeași intenție a modelării unui destin fericit, se performau
odinioară anumite gesturi, despre care însă azi de-abia se mai știe câte ceva,
și aceasta doar ca pretext pentru crearea bunei dispoziții, multe fiind chiar
luate în derâdere, „vorovesc muierile că ce făceau amu-s o sută di ai, sara, în
fața porțî, când li să gată subiectile di discuție, și nu să plictisască babile
supărării [în rest, nu mai prezintă niciun fel de interes]”. (Drule Florica, Ban)
„(Obiceiuri la întoarcerea de la botez) Când să băgau prima dată în casă, nașe
zâce «Am dus un păgân și vă aducem un injer». Apoi atunce îl pune pă masă
și acolo pă masă trăbuie să fie mâncare, pâine întreagă și lucruri. Dacă era
băiat, să fie mezdreauă, să fie săcure de cioplit, ca să fie meșter, ori dacă vre
să fie muzicant, să fie muzică pusă acolo, la care ce vre. Dacă era fată,
trebuie lucruri de mână să fie. Ăsta era obiceiu. Nu (era obiceiul să-l pună pe
prag sau pe vatră). Numa pă masă. Da (era obiceiul să-l pună pe pita de pe
masă). Ș-apoi să zâce că-i om norocos și are pită-n viața lui. No, îl băga acolo
la cuptor, pă unde să scote pâine. îl puneu pă lopată. Să zâce că să joce la
dans, acolo la horă. Da, zâce că, dacă-1 pune acolo, atunce, când au horă
acolo-n sat, să-i placă a juca, să fie jucăuș mare, ori îi fată, ori îi băiat. S-o
adeverit aicea, la cine i-o plăcut a juca”. (Tx. mg. nr. 2204Io, Inf. Ghilea
Ana, 50 ani, Iaz, Culeg. V. Florea, 22.10.1972) „(Masa de la botez) Era, și
așe făceau părinții băiatului, chemau uspătoi, chemau mai mulți, zece-cinșpe.
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Masa asta spune că-i «cinste copilului» și cela a oamenilor. îi cinstește el,
copilu. Ba îi zâce și «ospățu copilului». Pă care chema părinți copilului,
vecinii și neamurile (puteau lua parte la ospăț). Nu aduceau (daruri). No,
înainte n-aduce nime. înainte nimică nu-i dăde. Acuma da, da înainte nu
dăde. (Dacă se îngroapă un bănuț la rădăcina unui pom) aicea nu. Nu, nu era
vorba (de ghicitul viitorului)”. (Tx. mg. nr. 2204Ip, Inf. Ghilea Ana, 50 ani,
Iaz, Culeg. V. Florea, 22.10.1972) „(Fac părinții daruri nașilor?) La botez nu
duce (colac), la nuntă. Numa la nuntă. Atunce când dădeu ca să meargă la
cununie, la biserică (atunci dădeau colacul)”. (Tx. mg. nr. 2204Is, Inf. Ghilea
Ana, 50 ani, Iaz, Culeg. V. Florea, 22.10.1972) „Când să înmormânta coptiii
mici, li să lăce pom ca de Crăciun (la coptiii până la șepte-opt ani)”. (Tx. mg.
nr. 08211, Inf. Chețe Victoria, 70 ani, Turian Elisabeta, 38 ani, Gârbou, Culeg.
Ioan Andrău, 13.07.1970) „Din vechi nu-i bine să să facă, că-i strâcătoare de
haine, să facă din jolj nou. (...) Când îl botează, numa țâpă în ciupă, bani,
busuioc. Apa o țâpă în grădinuță, pă flori, să fie curat și mândru ca florile. (...)
îl pune p-o masă, p-o perină, când vine de la botez. «No, zâce, să hii tăt nănaș
mare!» Nănașa-1 aduce de la botez, moașa-1 duce”. (Tx. mg. nr. 08225, Inf.
Șimule Nastasâie, 66 ani, Solomon, Culeg. Ion Cuceu, 15.07.1970)
Uneori se obișnuia ca la botez copilul să fie înfășat în cămașa de
nuntă a tatălui, cum ni se amintește, „prima dată în cârpele lui, apoi, păstă
ele chimeșa tatălui, hârjită așe, indiferent ce o fost fată, băiat”. (Sabău Ana,
Ban) De asemenea, una din sublinierile importante a fost aceea că botezul ar
trebui să se facă la șase săptămâni sau mai repede, fără a avea, însă, o dată
strictă. După cum au arătat cercetătorii, festinul care încununează ceremonia
lul de naștere și de botez poartă o pecete integratoare, veselia augurală
reprezentând o convenție rituală cu caracter propițiator, ca o anticipare a unui
destin împlinit. Adăugăm că unele elemente au semnificații apotropaice,
ceremonia religioasă se desfășoară numai la biserică; alături de preot, nașii
sunt actanții principali, nașa trebuie să ducă o lumânare, pânză albă, nouă,
„crușmă, cam de doi metri”, care-1 să-1 protejeze pe copil de rău, având
calități magice, conform credințelor străvechi. Actul cufundării în apă are
rădăcini arhaice, specifice riturilor de trecere și de inițiere, preotul săvârșește
botezul după tipicul cunoscut; se întâmplă în zilele noastre să fie mai multe
perechi de nași (în general, două, rar trei perechi).
Ca primă condiție a mântuirii, în scara de valori a doctrinei creștine,
deopotrivă „fenomen social și cultural, de o importanță deosebită, botezul
este primul act prin care nou-născutul este socializat. Prin ceremonia botezu
lui, acesta își ocupă locul într-un sistem de solidarități și ierarhii sociale în
cadrul comunității. Din punctul de vedere al bisericii, cea care valida acest
act, botezul avea menirea, ca una din tainele esențiale ale creștinismului, să-l
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introducă pe nou-născut în comunitatea de credincioși”. (Nicoară, 1997: 149;
Moașa administra botezul în cazul situațiilor de risc sau oricare altă persoană
care să aibă obligatoriu botez valid. Botezul se putea face, în afirmația
participanților la interviu, chiar în momentul nașterii sau al primei băi și se
considera valabil din punct de vedere canonic, urmând ca, dacă se însănă
toșea, copilul să fie dus la biserică, pentru a se completa cu celelalte secvențe
rituale. în accepția specialiștilor, prin acest rit de socializare, copilul era
inserat în comunitatea credincioșilor, iar, prin alegerea (obstinată) a acelorași
nume, moștenite din bătrâni, copilul se insera organic în spița de neam.
Pentru „a nu spăla mirul”, în unele sate, nu se scălda copilul în ziua
botezului, în alte localități, se folosea apă neîncepută sau chiar sfințită, în
care se punea un bănuț de argint sau alte obiecte cu proprietăți miraculoase
menite să influențeze pozitiv soarta copilului; apa se arunca pe flori sau la
rădăcina unui pom, încă un aspect relevant care întărește ideea că scalda
implica acte cu caracter magic.
Când exista posibilitatea materială (nu foarte dese cazuri, după cum
se desprinde din răspunsuri), familia făcea ospățul cuvenit; înainte vreme, se
strigau cadourile, „se răspundeau” de către un „staroste” - improvizat, tatăl
sau cineva din familie „mai bun de gură”, începea cu nașii, apoi cu ceilalți
participanți, care aduceau haine, bijuterii, bani, diferite obiecte. Mai demult,
moașa și nănașa se ocupau și de masă, aducând plăcinte, băutură diferite
mâncăruri, „da asta numa la găzdăcoi, la ciie mai sărăntoci nu să face nimica
numa două oale înt-olaltă”. (Bonțe Ana, Ban)
Amintim că părinții „nu rămâneu niciodată datori”; pe de o parte,
gestul ritual al răsplătirii moașei avea, ca miez, respectul familiei pentru sacri
ficiul făcut, moașa reprezentând, în opinia specialiștilor, veriga intermediară
între colectivitate și nou-născut, prin ea se manifesta un control asupra
acestuia, cu scopul de a facilita intrarea cât mai blândă în noua etapă. Gestul
consta în spălarea mâinilor moașei și dăruirea unui ștergar, gest motivat prin
convingerea că a umblat cu lucruri „necurate”, în consecință, trebuia purifi
cată. Pe de altă parte, nașii erau priviți ca părinți sufletești, prin ei, cum s-a
reliefat și în alte studii, pruncul intra în rândul neamului și al colectivității, se
integra în comunitate, dobândea un statut socio-familial pe care îl schimba
de-abia la căsătorie de cele mai multe ori sub protecția acelorași îndrumători
spirituali. Ospățul apărea astfel ca o încununare, ca o manifestare ceremo
nială, cu secvențe spectaculare, rituale bine punctate, cum ar fi, bunăoară,
așezarea la masă, cu respectarea locurilor de frunte ale nașilor, părinților,
bunicilor, rudelor și mai cu seamă a preotului, dacă acesta onora cu prezența
sa „praznicu”. Se făceau reciproce urări de sănătate și fericire, în primul rând
nou-născutului, se împărțeau darurile, participanții dansau, cântau.

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

Mihaela Rotaru

100

Realitatea de pe teren arată că, în pofida abandonării unor aspecte,
altădată de o indiscutabilă însemnătate, festinul a căpătat, în timp, dimensiuni
adesea neprevăzute. „Moașe duce la botez. Dacă coptilu era slab, îl duce la o
zî-două după naștere, altfel, după șasă săptămâni. O moșe o dus on coptil la
botez la biserică și o femeie o zâs: «bună zâua». Moașa o răspuns: «ducem
un păgân, să aducem un creștin». Coptilu adus di la botez, să așeza pă masă,
(moașa nu saluta, nu zâcea nimica cătă nime) și numa atunce zâce «să hii în
veci lăudat și la mesă așteptat!» Pă ușă intra cu coptilu. Nănașe dădea
coptilului bani, haine”. (Tx. mg. nr. 0811, Inf. Chețe Victoria, 70 ani, Turian
Elisabeta, 38 ani, Gârbou, Culeg. Ioan Andrău, 13.07.1970) Mărturiile abundă
în exlicații și detalieri adesea deconcertante. Cert este faptul că, în ciuda
mutațiilor survenite în timp, care, inevitabil, au afectat și spațiul rural, respec
tul cuvenit vechilor obiceiuri legate de botez rămâne solid, nefisurat decât
într-o mică măsură, nesemnificativă, de elemente care, să spunem așa, impie
tează sacralitatea care învăluie acest rit cu ample valențe sacre.
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DESCOPERIREA, REPREZENTAREA ȘI MENȚINEREA
INTERESULUI PENTRU SCAUNUL ARIEȘ
FODOR Attila
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Discovery, Representation and Perpetuai Interest in Aries Seat
Aries Seat, the seventh Szeckler chair, topographically isolated from
the rest of the Szeckler Seats, forms a historical region, a small-scale
ethnographic area, which was originally composed of 29 localities, and later was
composed of only 22 localities. The Seat, as an administrative unit, with its 22
localities, operated until 1876, when it was finally dissolved and merged with
part of the shire of Turda, thus constituting the Turda-Aries Shire. Currently (as
of new administrative-territorial division of the Country in counties in 1937,
1950, 1968), Aries Seat localities are part of Alba county and Cluj county.
The interest in the Aries Seat and the discovery of this ethnographic
area appeared in the second half of the 19th centuiy, and was largely due to the
ethnographers Jankó János and Balázs Orbán. During the 19th and 20th
centuries, a large number of articles and studies appeared in various specialized
publications and in periodicals which treated various specific aspects of this
area. The area is also represented in fiction literature by the work of several
well-known Hungárián authors.
Attempts to attract and maintain attention to the values of the region,
the research in the area and then synthesizing the research results in collections
and monographs have been made several times over the past two centuries.
The various research campaigns, the large number of publications,
indicate us that the interest in this area has not diminished with time. On the
contrary, we can sav that the interest in this area was maintained over time and
is still alive.
Keywords: history, identity, specific representation, awareness, promotion

Scaunul Arieș, al șaptelea scaun secuiesc1, izolat din punct de vedere
1 Atestat documentar pentru întâia oară în a doua jumătate a secolului al XlII-lea. Primul
document cunoscut care atestă formarea acestui scaun, ca o colonie secuiască mai târzie, este
scrisoarea de donație a regelui Ladislau IV, dată la 18 septembrie 1289. Acesta arată că
dăruiește secuilor „pământul numit Arieș al cetății regești de la Turda aflător lângă râurile
Arieș și Mureș” (terram castri noștri de Torda Oronos vocatam iuxta fluvios Oronos et
Marus), dăruit deja de tatăl său, Ștefan, drept răsplată pentru participarea lor la lupta
unpotriva tătarilor de sub cetatea Rimetea. Regele Andrei III transcrie și confirmă, în anul
1291, scrisoarea de donație din anul 1289 pe seama „secuilor din Kezdi statorniciți pe
Pământul Arieș” (siculi noștri de Keezd super Terra Oronos residentes), în care enumeră,
totodată, și localitățile cuprinse în acest teritoriu. Arhivele de Stat Cluj-Napoca, fond Scaunul
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topografic de restul scaunelor secuiești, formează o regiune istorică, o zonă
etnografică de proporții mici, care inițial s-a compus din 29 de locali-tăți*
2,
ajungând mai târziu să fie formată doar din 22 de localități3. Scaunul, ca
unitate administrativă, cu cele 22 de localități, a funcționat până în anul 1876,
când a fost desființat definitiv și unit cu o parte a comitatului Turda,
constituind astfel comitatul Turda-Arieș. în prezent (începând cu noile împăr
țiri teritorial-administrative ale țării pe județe în anii 1937, 1950, 1968) locali
tățile componente ale Scaunului Arieș fac parte din județele Alba și Cluj.
Interesul pentru Scaunul Arieș, descoperirea acestei zone etnografice
apare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și se datorează în mare parte
etnografului și scriitorului Orbán Balázs. El este cel care în opera sa dedicată
descrierii Ținutului Secuiesc dedică un întreg volum prezentării acestui ținut.
(Orbán, 1871) Două decenii mai târziu atenția se îndreaptă din nou spre acest
ținut, când apare o nouă operă dedicată acestuia. Jankó János este cel care în
1893 își publică lucrarea dedicată populației maghiare (secuiești) din Turda,
Rimetea și Scaunul Arieș. (Jankó, 1893) Interesul față de zonă se menține în
decursul secolului al XIX-lea, când apar mai multe lucrări referitoare la
istoria locală, la populația, la demografia, la legendele acestui ținut.4 Zona
este reprezentată și în beletristică prin opera câtorva autori renumiți ai
literaturii maghiare: Jókai Mór, Gyallay Pap Domokos, Ignácz Rózsa, Balázs
Arieș, Volumul de documente transumate, 3-22; (Fond Scaunul Arieș, 3-22; Szabó Szádeczky, 1872: 21,26,35; Documente ..., 1953: 312; Orbán, 1871:1,5)
2 La începutul formării sale, Scaunul Arieș, era alcătuit din 29 de localități, dintre care unele
au dispărut, apărând în schimb altele noi, mai puține la număr. în scrisoarea privilegiată din
12 martie 1291 a regelui Andrei III sunt enumerate următoarele localități: Vințul de Sus, azi
Unirea (Felvinch), Ormeniș (Eurmemis), Podeni (Hydusteluk), Medyes (localitate dispărută),
Dumbrava (Dumburou), Măhăceni (Muhach), Stejeriș (Kercheth), Bădeni (Bagyum), Plăiești
(Kuend), Moldovenești (Turdavar), Pietroasa (Chegez), Inoc (fgrichi), Pordoy (localitate
dispărută), Kerekyghaz (localitate dispărută), Hory (localitate dispărută), Wyteluk (dispărută),
Poiana (Polanteluk), Fijuzeg (dispărută), Bogath (dispărută), Lyukyteluk (dispărută), Zeteluk
(dispărută), Lunca Mureșului (Kuchard), Feligaz (dispărută), Războieni-Cetate (Feuldvar),
Ketokluk (dispărută), Rimetea (Turuskou), Cicău (Chakoteluk), Farkaszug (dispărută),
Obrothusa(dispărută). (Fond Scaunul Arieș, 5; Documente
1953: 370)
3 în conscrierea din anul 1642, efectuată cu prilejul depunerii homagiului față de principele
Gheorghe Rákóczi (cea mai veche conscriere păstrată în arhiva scaunului) apar următoarele
22 de localități: Pietroasa (Chiegez), Moldovenești (Varfalva), Vălenii de Arieș (Rákos),
Comești (Felseo Senfalva), Cheia (Meszkeo), Mihai Viteazu (Felseo Szent Mihálifalva),
Sânmihaiul de Jos (Alsó Szent Mihálifalva), Poiana (Poliari), Călărași (Harasztos), Lunca
Mureșului (Székéi Kochárd), Războieni-Cetate (Feoldvár), Veresmort (Veresmart), Inoc
(Inakfalva), Vințul de Sus (Felvincz), Bădeni (Bágion), Stejeriș (Kerchied), Plăiești
(Keovend), Măhăceni (Mohâchî), Dumbrava (Domború), Ormeniș (Eormenies), Cicău
(Chiako), Podeni (Hidas). (Fond Scaunul Arieș, 78-137)
4 Kövendi Weres, 1890; Orbán, 1889; Kővári, 1857.
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| Ferenc, Benedek Elek, Zsakó Gyula, Bágyoni Szabó István, Lászlóffi Aladár,
-- Lászlóffi Csaba, Cserés Ferenc, Létay Lajos.5*
3
Zona a atras și atenția unor renumiți artiști plastici, pe
care i-a inspi1
A
rat, imortalizându-se astfel diferite obiective sau teme reprezentative pentru ea.
în decursul secolelor XIX-XX apar mai multe articole și studii în
diferite publicații de specialitate, în periodice locale, regionale, dar și în cele
de circulație națională, care prezintă diferite aspecte specifice din acestă zonă.7
Atragerea și menținerea atenției asupra valorilor acestei regiuni,
cercetarea zonei și apoi sintetizarea rezultatelor în culegeri și monografii s-au
încercat pe parcursul ultimelor două secole de mai multe ori.
în 1894 a fost publicat un volum omagial8 cu ocazia împlinirii a 10
ani de activitate a Societății Maghiare de Cultură din Transilvania și de
împlinire a 100 de ani de la nașterea romancierului turdean Jósika Miklós.
Acest volum însumează articole legate de zona Văii Arieșului, pe diferite
domenii (etnografie, toponimie, istorie, arheologie, turism, literatură, econo
mie, învățământ, religie).
Asociația Muzeului Ardelean și-a organizat de două ori ședințele,
colocviile anuale la Turda. Prima oară în 11-13 octombrie 1913, odată cu
inaugurarea Casei de Cultură din Turda9, și a doua oară în 28-30. august
1938.10 Cele două colocvii au oferit prilejul de a atrage atenția asupra acestei
regiuni, asupra posibilității desfășurării unor activități culturale în Turda și în
împrejurimi, dar și ocazia prezentării unor lucrări științifice legate de diferite
aspecte din viața culturală a zonei Valea Arieșului.
Interesul pentru această regiune s-a exprimat și prin colectarea și
documentarea a cât mai multor obiecte arheologice, etnografice, documente
istorice provenite de aici. Crearea colecțiilor particulare în această zonă a

Jókai, 1857, 1877; Ignácz, 1958; Gyallay, 1926; Balázs, 1936 a, 1936 b; Bágyoni Szabó,
1979; Cserés, 1999; Zsakó, 1944.
Szathmári Pap Károly, Franz von Jaschke, Kilmkovics Ferenc, Maszák Hugó, Barabás
Miklós, Greguss János, Bicsérdi János, Valentiny János, Körösföi-Kriesch Aladár, Sárdi
István, Makoldy József, Kós Károly, Teleki Ralph, Gy. Szabó Béla, Undi Mariska, D. Berde
Árnál, Vass Albert, Vemes András, Wagner Péter.
Nemzeti Társalkodó, Vasárnapi Újság, Az ország tükre, a Hazánk s a külföld, Erdély,
Aranyosszék, Aranyos vidék Ethnographia, Néprajzi Értesítő, Magyarság Néprajza, Magyar
Néprajzi Lexikon, Néprajzi Látóhatár, Korunk, NylrK, Művelődés, Székelyföld,
Magyarságkutatás, Művelődés, Korunk, Honismeret.
^Borbély, 1894.
, Materialele științifice de la colocviul din 1913, nu au fost publicate într-un volum omagial.
In schimb o descriere amănunțită privind desfășurarea și conținutul acestei prelegeri putem
citi în relatarea făcută de Kelemen Lajos. Kelemen, 1917: 196
Materialul prezentat la colocviul din 1938 a fost publicat într-un volum omagial. György, 1939
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început încă din secolul al XVII-lea. Printre marii colecționari din zonă îi
putem aminti pe Lugosi Ferenc (Petreștii de Jos), Kemény József (Luncani),
Botár Imre (Turda), Téglás István (Turda).11
In 1971 revista Művelődés dedică un număr tematic acestei regiuni.
Articolele din acest număr sunt semnate de renumiți cercetători (Kós Károly,
Mikó Imre, Murádin László, Nagy Jenő, Szentimrei Judit, Almási István,
Csetri Elek, F. Halay Hajnal, Jakó Zsigmond) și abordează următoarele teme:
mineritul și fierăritul din Rimetea, muzeul din Rimetea, agricultura, dialectul
din Scaunul Arieș, dantelăritul, brodatul, portul tradițional din Rimetea,
cântece populare din Scaunul Arieș, diverse obiective culturale din Turda,
istoria Văii Arieșului.
în anii 1970, sub îndrumarea istoricului Csetri Elek și al scriitorului
Lászlóffy Aladár, s-a încercat o mobilizare a intelectualității locale și a celor
care au efectuat cercetări pe diferite teme legate de această zonă. Scopul
urmărit a fost, pe de o parte, concentrarea rezultatelor cercetărilor desfășurate
până atunci în această zonă, iar pe de altă parte acela de a genera noi cercetări
și noi publicații pe această tematică. Persoanele antrenate în această acțiune
au fost: (pentru lucrări științifice) Demény Piroska, Vincze Zoltán, Murádin
László, Murádin Jenő, Imreh Lajos, Bartha Sándor, T. Nagy Jenő, Benkőné
Molnár Ildikó, Csetri Elek, Sebestyén Kálmán, Vöő Gabriella, Tibád
Levente, Mihai Bărbulescu, Hints Miklós, Nagy Jenő, Boldizsár Imre, Kötő
József, Tibádné Csőgör Enikő, Wolff Rudolf, (pentru beletristică) Létay
Lajos, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Székely János, Vásárhelyi Géza,
Bágyoni Szabó István, Sigmond István, Anavi Ádám, K. Szabó Zoltán,
Ábrahám János, Páll Árpád, Veress Zoltán. Materialele rezultate din această
inițiativă nu au putut fi publicate într-o culegere tematică, din cauza condiții
lor nefavorabile din anii 1970 în ceea ce privește posibilitatea de cercetare și
publicare.12
în 1991 Keszeg Vilmos publică un volum dedicat cercetării genurilor
și speciilor folclorice din regiunea Scaunul Arieșului, în care s-a încercat
analizarea și trasarea „limitelor” folclorului local, având ca bază de analiză
diferite texte populare (poeme comemorative, texte de pe păretare, versurile
vornicilor). (Keszeg, 1991)
în 1992 Keszeg Vilmos, alături de câțiva studenți de la secția de
etnografie maghiară a universității din Cluj-Napoca, efectuează o cercetare a
11 Aceste colecții nu au rezistat în timp. Majoritatea pieselor au fost cumpărate de comercianți
ambulanți, altele au fost răsfirate la diferite muzee din străinătate (Viena, Budapesta), și doar o
mică parte din ele au ajuns în colecțiile muzeelor din țară (Turda, Cluj, Sibiu, Alba, București).
12 O parte din materialele adunate și nepublicate la acea dată, au fost publicate în 2006.
Keszeg - Szabó, 2006
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contemporaneității în șapte sate ale comunei Moldovenești (Vălenii de Arieș,
Stejeriș, Bădeni, Plăiești, Podeni, Pietroasa) aparținând fostului Scaun al
Arieșului. Scopul cercetării a fost abordarea și depistarea acelor tendințe,
acelor atitudini economice, culturale și de mentalitate care marchează viața
cotidiană din aceste localități. Chestionarele și rezultatele acestei cercetări au
fost publicate în anul 2000. (Keszeg, 2000a: 107-142; 2000b: 9)
Anuarul tematic al Muzeului Secuiesc din Miercurea Ciuc și al
Muzeului Național Secuiesc - ACTA, din anul 1997 dedică un capitol întreg
publicării mai multor studii pe tema Văii Arieșului. (Boér, 1998: 151-228)
Muzica populară, baladele și cântecele tradiționale specifice acestei
zone au fost cercetate și culese în aproximativ 50 de campanii de cercetare,
între anii 1970-1981, de către Demény Piroska. Materialul adunat a fost
1
publicat într-o culegere în anul 1998. (Demény, 1998)
O culegere tematică legată de arta populară din Trascău și împejurimi
apare în anul 2002, avându-i ca autori pe dr. Kós Károly (mineritul și fierăritul), Szentimrei Judit (industria casnică textilă - țesut, cusut, broderii), dr.
Nagy Jenő (port popular), F. Halay Hajnal (port popular, dantele) și Furu
Árpád (arhitectura populară). Acest volum însumează rezultatele diferitelor
cercetări efectuate în zonă în intervalul 1970 - 2010. (Kós - Szentimrei Nagy - F. Halay - Furu, 2002)
Unul din cei mai devotați și importanți cercetători ai regiunii este,
pentru secolul al XX-lea, etnograful Keszeg Vilmos. Dânsul efectuează în mai
multe rânduri cercetări intense pe diferite teme referitoare la această zonă etno
grafică. Publicațiile sale, începând din 1980 și până în prezent, au o tematică în
mare parte legată de cultura populară din Valea Arieșului. Ca urmare a
cercetărilor intense întreprinse de dânsul pe durata anilor 1990-2000, dar și
cumulând informațiile dispersate în diferite publicații și documente de arhivă,
realizează, după mai bine de 100 de ani de la ultima monografie a acestei zone,
14
o monografie actualizată al Scaunului Arieș. (Keszeg, 2004)
La inițiativa profesorului Keszeg Vilmos, în colaborare cu Asociația
Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca și cu Asociația Petőfi Sándor din Turda
s-a organizat la Cluj-Napoca și la Turda, între 10-11 iunie 2005, conferința
tematică intitulată „Conferința Scaunul Arieș”, ce avea drept scop promo-*
13 Cercetări muzicologice în această zonă au mai fost executate de Vikár Béla, Bartók Béla,
Almási István, Pávai István, Árendás Péter, Kelemen László, Könczei Árpád. Materialele
rezultate din aceste cercetări se găsesc în arhiva Institutului de Muzicologie al Academiei
Maghiare din Budapesta.
Keszeg Vilmos este inițiatorul redactării unui manual pentru uzul didactic, dar și pentru
publicul larg, cu scopul cunoașterii cât mai bine a istoriei, a valorilor și a culturii locale din
Valea Arieșului. Manualul urmează a fi publicat în anul 2015. Keszeg, 2011
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varea, nuanțarea imaginii acestei zone, respectiv prezentarea ultimelor rezul
tate obținute în urma cercetărilor efectuate pe Valea Arieșului în ultimii ani.
Acest forum a mobilizat un număr de 43 de cercetători (istorici, lingviști,
istorici literari, istorici de artă, istorici locali, etnografi, arhiviști, profesori,
studenți) cu prezentări tematice și un public numeros.
în același an, revista Művelődés dedică trei numere tematice prezen
tării acestei regiuni, publicând în formă prescurtată prelegerile susținute la
această conferință.15 (Művelődés, 2005) O bună parte a materialului rezultat
din conferința respectivă apare în anul 2006 într-un volum de studii, alături
de câteva documente greu accesibile, aflate în arhive personale. (Keszeg Szabó, 2006)
Deoarece de la ultima cercetare a contemporaneității desfășurată în
Scaunul Arieș au trecut mai bine de douăzeci de ani iar ritmul alert al schim
bărilor din societatea actuală produce schimbări majore și în elementele
culturale tradiționale, din inițiativa intelectualității locale și sub îndrumarea
științifică a profesorului Keszeg Vilmos16 s-a întreprins o nouă cercetare a
contemporaneității în câteva localități ale Scaunului Arieș, în cursul anului
2014 (lunile mai - august). Aceste campanii de cercetare au vizat depistarea
și documentarea valorilor culturale caracteristice comunităților maghiare din
localitățile Mihai Viteazu, Cheia, Comești, Moldovenești, Vălenii de Arieș,
Plăiești, Bădeni, Stejeriș, Pietroasa, situate în județul Cluj. Principalele teme
de cercetare au fost gastronomia, ocupațiile principale și secundare, meșteșu
gurile tradiționale, arhitectura populară.
Primul scop al cercetării a fost realizarea unei baze de date (formată
din înregistrări audio-video, fotografii, documente) care să cuprindă toate acele
elemente culturale care reprezintă importante valori identitare locale. Al
doilea scop a fost acela de a sensibiliza atât localnicii asupra valorilor de care
dispun, cât și turiștii potențiali, interesați să viziteze această zonă etnografică.
Materialele adunate vor fi prelucrate și vor fi publicate într-un volum
de studii.17 în plus, întregul material va sta la baza realizării unei baze de date
a fostului Scaun Arieș, cuprinzând date bibliografice, documente istorice,
fotografii, hărți, înregistrări audio și video, bază de date care, în bună parte,
va fi accesibilă pe internet și publicului larg. Se vrea în felul acesta conștien
tizarea și promovarea acelor valori culturale și locale, care constituie marca
identitară a acestei regiuni de pe valea Arieșului.
15 Revista Művelődés pregătește un nou număr tematic dedicat Scaunului Arieș, pe care îl va
publica în anul 2015.
16 în această cercetare au fost antrenați 16 persoane (profesori, cercetători, preoți, studenți,
câțiva localnici).
17 Au fost realizate aproximativ 59 ore de înregistrări audio, aproximativ 13 ore de înregistrări
video, aproximativ un număr de 1500 fotografii, un număr de 60 documente scanate.
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Din diferitele campanii de cercetare, din numărul mare de publica
ții18, putem deduce faptul că interesul pentm această zonă nu s-a diminuat cu
trecerea timpului. Dimpotrivă, putem afirma că interesul pentru această
regiune s-a menținut de-a lungul timpului și se menține încă și în prezent.
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Anexa 1. Harta Scaunului Arieș reprezentată în harta iozefină a Transilvaniei din
anii 1769-1773.
(Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83)
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Anexa 2. Stema Scaunului Arieș pe ștampila scaunului din 1752. Ștampila
Scaunului Arieș se găsește în colecția de ștampile din Arhivele Naționale Direcția
Județeană Mureș. Număr de inventar: 393.
(Sursa: Mihály János: Címer és pecsét a Székelyföldön. Vándorkiállítás. Kiállítási
katalógus. Szervező Hargita Megye Tanácsa. Guttenberg Grafikai Műhely és
Nyomda. 2010. 6.)
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CONTRIBUȚII PRIVIND PROCESUL DE
PATRIMONIALIZARE A PEISAJULUI CULTURAL RURAL
Ioan Augustin GOIA
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Contributions visant le processus de patrimonialisation
du paysage culturel rural

1.
2.
3.
4.

L’auteur propose la patrimonialisation du paysage culturel rural de
Roumanie â travers le déroulement de 4 étapes:
L’analyse du paysage culturel rural
La sélection des particularités des paysages culturels locaux
La mise en garde des communautés rurales sur la valeur économique du
paysage culturel et sur l’importance de celui-ci pour leur identité.
La protection des paysages culturels ă travers la loi.
L’ouvrage accorde une attention particuliére â l’analyse des
caractéristiques des paysages culturels ruraux en fonction de trois éléments: 1.
La structure visant l’organisation de l’espace rural concret; 2. La structura du
patrimoine technique local, matériel et immatériel; 3. La structura du patrimoine
sociocultural local. L’auteur souligne le role important du spécialiste
ethnographe dans l’identification sur le terrain des caractéristiques essentielles
qui définissent les différents paysages culturels locaux du milieu rural.
Mots elé: paysage culturel rural, patrimonialisation, identité, protection

Analiza întreprinsă de Thomas Gunzelmann (Gunzelmann, 1987) în
privința modalităților de abordare a conceptului de peisaj cultural în literatu
ra de specialitate germană - de la Schlüter, în 1928, la J. Maier, în anul 1977
- ne-a permis avansarea - în cadrul unei contribuții precedente - a unei
propuneri proprii de definire a acestui concept. Conform acesteia, „.. ..sintagma
peisaj cultural desemnează ansamblul elementelor materiale și de structură
generate în timp, într-un mediu ambiant coerent geomorfologic și demogra
fic, de activitatea cotidiană, specifică, a unor comunități umane, active într-o
conjunctură economică, socială, administrativă și mentalitară dinamică. în
funcție de configurația de durată a elementelor menționate, obținută prin
stratificare istorică, peisajul cultural se individualizează pe areale anume,
putând fi descifrat cu adevărat doar prin recursul la trecut. în consecință,
definirea unui peisaj cultural distinct presupune un efort interdisciplinar
consistent, concret și competent, imun la manipulare ideologică și politică,
sau la vulgarizare prin schematizare” (Goia, 2011: 316).
Această definiție a peisajului cultural exclude acele abordări unilate
rale actuale ale conceptului, axate, în unele interpretări, fie doar pe peisajul
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rural agricol, fie pe peisajul rural apropiat de cel natural, pe aspectele estetice
ale peisajului sau pe funcția lui de spațiu al evenimentelor istorice. Sesizate
de Thomas Gunzelmann, aceste patru orientări limitative (Gunzelmann,
1987: 36) ne sunt utile pentru încadrarea în context european a tendințelor
românești de abordare incompletă a conceptului de peisaj cultural. Asemenea
tendințe, relativ recente în spațiul românesc, sunt tributare unor importuri
culturale grăbite, insuficient asimilate, provenind din arii culturale diferite, și
sunt inițiate și vehiculate de către persoane care - în cel mai fericit caz - au o
pregătire științifică unidirecțională, iar în cel mai nefericit - una sumară.
Surprinde în special numărul mare al celor care abordează peisajul cultural
exclusiv ca fenomen estetic, o direcție facilă și depășită metodologic, care
face abstracție, în mod nepermis, de ceea ce constituie esența peisajului
cultural în general: efectele materiale ale acțiunii antropice specifice asupra
mediului înconjurător, în trecut și în contemporaneitate.
Referindu-ne la peisajul cultural rural din România, credem că este
necesar să distingem elementele sale tradiționale, apărute în urma interven
țiilor manuale sau tehnice preindustriale asupra mediului, de elementele mai
recente, generate de intervențiile tehnice sau organizatorice de sorginte indus
trială, cu efecte uniformizatoare pe spații culturale largi. Aceste două catego
rii de elemente alcătuiesc împreună un întreg în care elementele din ultima
categorie au un caracter dinamic și invaziv, amenințând supraviețuirea celor
din prima categorie, care conservă într-un grad înalt specificitatea locală și
concentrează secole de informație social-economică și tehnică, fiind însă
marginalizate în conjunctura social-economică contemporană. Dată fiind
importanța deosebită acordată în lumea modernă echilibrului ecologic,
biodiversității și patrimoniului genetic, cele două categorii de elemente nu ne
apar însă, în ciuda aparențelor, ca incompatibile, peisajul cultural rural tradi
țional - mai vechi și aflat în restrângere - reprezentând rezultatul adaptării
empirice, dar durabile, a comunităților locale la o anumită realitate geomorfologică și pedo-climatică, cu urmări asupra compoziției florei și faunei
locale. O anumită corelație între componentele acestei realități și elementele
vechi de ordin social-economic, organizatoric, a generat peisaje rurale tradi
ționale caracteristice, care constituie astăzi parte integrantă a patrimoniului
cultural local, regional și național.
Elementele de peisaj cultural rural tradițional rămân însă ascunse
celor nefamiliarizați cu acțiunea istorică de umanizare a spațiului și cu
tehnicile tradiționale de exploatare (agricole, pastorale, silvice) a spațiului
umanizat. Acest complex de factori a modelat în România peisaje culturale
locale și regionale cu personalitate, amenințate cu dispariția, în prezent, nu
atât ca urmare a acțiunilor de modernizare a ruralului, ci ca efect al acțiunilor
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individuale anarhice. într-un moment în care moștenirea culturală locală este
valorizată în Europa ca liant comunitar cu conotații identitare și ca resursă
de prim ordin în stimularea turismului cultural intern și extern, abordarea
peisajului cultural rural tradițional sub aspect patrimonial se impune și în
România. Deși planurile de urbanism recente iau în calcul și la noi protejarea
elementelor de peisaj cultural local în mediul rural, lipsa de colaborare între
arhitecți și etnografi limitează efectele potențial benefice ale acestei tendințe,
în aceste condiții, demararea unei acțiuni complexe de patrimonializare a
peisajului cultural rural tradițional se impune, motiv pentru care vom schița
aici o modalitate de abordare a acestui proces din perspectiva etnografului,
persoană inițiată în activitățile de umanizare a spațiului și în cele agro-pastorale sau meșteșugărești tradiționale și recente, deci în acele acțiuni specifice
care au modelat și modelează într-un anumit mod mediul ambiant rural.
în opinia noastră, demersul de patrimonializare a peisajului cultural
rural ar presupune parcurgerea câtorva etape obligatorii:
1. Analiza peisajului cultural
2. Selectarea particularităților, eventual a specificității respectivului
peisaj cultural
3. Conștientizarea comunităților rurale în privința valorii identitare a
peisajului cultural propriu și a potențialului său ca resursă
economică, prin repertorierea tipurilor locale de peisaj cultural
tradițional rural
4. Protejarea peisajelor culturale rurale tradiționale prin legiferare și
prin mediatizarea națională a conceptului.
1. Referindu-ne la prima etapă, cea de analiză a peisajului cultural
rural, subliniem necesitatea tratării individualizate a acestuia, printr-o abor
dare triplă: a) la nivelul palierului spațial-organizațional local; b) la nivelul
palierului tehnic local (material și imaterial); c) la nivelul palierului socialcultural, primul sesizat de privitor, dar dificil sau imposibil de citit de către
acesta în absența datelor furnizate la nivelul primelor două paliere.
a) La nivelul palierului spațial-organizațional va fi evidențiată structu
rarea deosebită a hotarelor diferitelor sate în funcție de sistemele de agricul
tură practicate (cu două câmpuri, cu trei câmpuri, fără câmpuri), sisteme care
creează repartiții diferite a zonelor cultivate, pășunate și împădurite, rezul
tând un înveliș vegetal diferit, uneori cu ample sole monocultivate, alteori
puternic mozaicat. Sistemul de moștenire va explica și el aspectul parcelării,
frecvența sau absența haturilor cu spinării, frecvența sau absența pomilor
pentru odihnă, raportul parcelelor cu pâraiele și izvoarele de hotar, modul de
dispunere a parcelelor față de căile de acces și pante.

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

116

Ioan Augistin Goia

Efectul eventualelor comasări de sfârșit de secol XIX este materia
lizat în existența pe teren a unor mari sole familiale și în separarea perma
nentă a pășunii de arabil, iar defrișările cu finalitate agricolă de la sfârșitul
aceluiași secol, generate de cumpărarea masivă a pădurilor moșierești, sunt
ilustrate de intrânduri forestiere specifice, deseori legate de apariția comple
xelor de iemare la pădure, care marcau și marchează într-un mod particular
hotarul anumitor sate sau chiar al anumitor zone. Tipul local de raport între
vatra satului și hotarul satului, proporția existentă în gospodării între terenul
cultivat și cel construit, raportul gospodăriilor cu ulița și valea, modul de
delimitare a proprietăților, raportul particular între centre și periferii sau
inexistența centrelor sătești constituie alte mărci spațial-organizaționale care
trebuie înregistrate de analiză.
în cursul acestei analize trebuie luate în calcul efectele colectivizării
asupra organizării spațiale a hotarelor satelor (dispariția majorității haturilor
și apariția macroparcelării) și efectele decolectivizării (reîntoarcerea la microparcelarea mozaicată sau păstrarea macroparcelării, în cazul asociațiilor post
1990). Trebuie sesizat, în satele cooperațivizate din zona deluroasă, caracte
rul mixt al peisajului cultural actual, deoarece zonele marginale, puternic
accidentate, greu mecanizabile, ale hotarelor au păstrat structura spațială de
tip tradițional, în timp ce zonele cu pante mai line au suferit uneori o
reconfigurare spațială radicală, prin terasare, în urma reorientării producției
agricole în direcția dezvoltării, uneori excesive și neadecvate, a pomiculturii
și viticulturii. O atenție specială trebuie acordată satelor necooperativizate
din zonele de deal și de munte, adevărate rezervoare de peisaj cultural cu
organizare spațială tradițională.
b) La nivelul palierului tehnic, analiza peisajului cultural tradițional
va trebui să ia în calcul tehnicile de intervenție umană asupra mediului
natural, prin intermediul uneltelor și tehnicilor agricole, pastorale, meșteșu
gărești. Aratul cu plugul reversibil (cu corman schimbător) a terasat pantele,
tehnica de arat în lături a aplatizat în mod conștient parcelele accidentate,
tehnica de arat cătreolaltă a bombat centrul adâncit și mlăștinos al unor
parcele. Recoltarea ramurilor de foioase pentru iemarea oilor a generat copaci
scunzi și contorsionați în mod caracteristic, recoltarea cetinei ca furaj de iema
re în zonele montane a lăsat și lasă urme de durată în pădurile de rășinoase,
presărate cu molizi-pămătuf, având ramuri doar pe ultimii metri din vârf.
Pășunatul animalelor în pădure schimbă componența vegetației și
chiar a faunei, iar preferința justificată economic a comunităților pentru ovine
sau pentru comute mari schimbă aspectul covorului vegetal local, pentru că
cele două specii pășunează în mod diferit. în acest sens, este semnificativ
faptul că diferența dintre peisajul cultural alpin și cel carpatin este explicată
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de către specialiști tocmai prin practicarea în Carpați, până în Moravia, a
sistemului de creștere a oilor de tip montan-pendulator de factură românească
(Jacobeit, 1987:15 și 42), pe când locuitorii din Alpi au preferat creșterea pe
scară largă a cornutelor mari. în cursul utilizării sale seculare, acest sistem de
creștere a oilor a modelat golul montan, în direcția amplificării sale treptate, a
generat, prin defrișări masive, o salbă de fânețe ample la baza munților,
presărate cu adăposturi sezoniere de iernat, și a marcat traseul de urcare a
turmelor la munte cu enclave defrișate, pășunabile.
Sistemul local-agricol de creștere a ovi-caprinelor a lăsat și el urme
caracteristice în hotarele satelor din zonele de deal și de podiș, generând
defrișări familiale la marginea pădurilor, însoțite sau nu de adăposturi sezo
niere, și menținând în echilibru vegetal (prin fertilizare spontană, în cursul
pășunărilor de durată sau prin fertilizare țintită, cu staulele mobile de înnop
tare) zonele neproductive, cu tufișuri și spinării, care au alcătuit, în timp, un
peisaj pastoral caracteristic în satele neîmpărțite în câmpuri, bazate pe teren
de pășunat fix.
La rândul său, sistemul de creștere a ovinelor prin transhumanță a
influențat aspectul vegetal al pășunilor alpine prin tehnica pășunatului în
sectoare și aspectul pădurilor și crângurilor de râu care flancau vechile trasee
de transhumanță.
Tehnicile meșteșugărești tradiționale practicate de unele comunități
rurale (exploatarea selectivă a lemnului, a lutului, obținerea varului, cărbunăritul etc.) au lăsat urme de durată asupra peisajului, identificabile pe teren.
Patrimoniul tehnic imaterial rural, constând în tehnici la care privito
rul nu are acces direct, dă substanță, logică și înțeles patrimoniului vizual
rural, fiind, în opinia noastră, parte integrantă a peisajului cultural.
Modalitățile diferite de gestionare a resursei acvatice rurale marchea
ză și ele în mod caracteristic peisajul cultural local. Tehnicile diferite de
captare a izvoarelor de suprafață (prin dirijarea jetului sau prin acumulare în
bazine mici de piatră ori în trunchiuri scobite) caracterizau peisajul cultural
al anumitor sate de munte, deal și podiș, în timp ce fântânile cu cârlig
caracterizau zonele mlăștinoase, iar fântânile cu cumpănă - în forma lor
veche - zonele de câmpie în care pânza de apă freatică este situată la adân
cime mare. Raportul statistic diferit între fântânile comunitare și cele fami
liale, precum și prezența sau absența fântânilor comunitare cu funcție rituală
caracterizează, de asemenea, diferitele peisaje culturale rurale tradiționale.
Plantarea răchitelor pe malurile pâraielor, pentru combaterea eroziunii, și
terasarea albiei lor prin zăgazuri din nuiele împletite erau caracteristice sate
lor de vale, în aceeași măsură cu prezența aici a punților (simple trunchiuri
cioplite) și a podurilor familiale din grinzi. Gruparea compactă a topilelor
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pentru cânepă și in - familiale sau multifamiliale - marca părțile joase ale
malurilor pâraielor sau pantele mlăștinoase ale unei coline bogate în izvoare.
Amenajările pentru mori, pive sau ferăstraie hidraulice au modificat aspectul
anumitor sectoare ale râurilor de munte și deal, în timp ce urmele amena
jărilor pentru plutărit au supraviețuit încă pe râurile mari.
c) Palierul social-cultural include, în opinia noastră, creațiile mate
riale cu funcție socială și conținut cultural care marchează în mod durabil
peisajul rural. Este vorba de arhitectura laică și religioasă, de uz familial
(casa, anexele gospodărești) și comunitar (biserica, troițele, edificiile comu
nitare laice). Arhitectura rurală, plasată în centrul conceptului de peisaj cultu
ral rural de către unii adepți ai peisajului cultural estetic, include informații
direct legate de mediul ambiant local (anumite materiale de construcție,
adaptări la un anumit relief și climă), informații tehnice ce aparțin patrimo
niului imaterial (selectarea materiei prime, prelucrarea ei, tehnicile de cons
trucție, decorare) și elemente generate de situația social-economică trecută și
prezentă a locuitorilor, de mentalitatea comunitară, de cultura locală a
spațiului locuit, de reglementările administrative vechi și noi, de contactul
mai mult sau mai puțin intens cu alte spații culturale. Acest ansamblu de
informații constituie fundalul cognitiv fără de care arhitectura rurală rămâne
o simplă coajă, cu funcție pur ilustrativă.
Pentru a nu detalia excesiv, conchidem că etapa de analiză a peisa
jului cultural rural trebuie să inventarieze datele vizuale de durată lungă
generate în teritoriu de o intervenție antropică specifică, desfășurată în timp,
informațiile tehnice și cele de ordin istoric, social-economic și mentalitar
constituind nu o anexă, ci parte integrantă a informației vizuale.
2. în opinia noastră, etapa a doua a procesului de patrimonializare a
peisajului cultural ar consta în evidențierea particularităților, eventual a
specificității respectivului peisaj, prin selectarea elementelor-cheie ale peisaju
lui cultural respectiv și prezentarea lor sistematică, în următoarele module
informaționale: a) efecte materiale ale intervenției antropice specifice asupra
spațiului cultivat; b) efecte materiale ale intervenției antropice specifice
asupra spațiului pastoral (pășune, fâneață); c) efecte materiale ale intervenției
antropice specifice asupra pădurii; d) efecte materiale ale activității antropice
specifice asupra surselor de apă; e) particularități ale spațiului locuit, comu
nitar și familial (organizarea așezării și gospodăriei, arhitectura).
Aplicând acest punctaj la cazul Platoului Ghețar (corn. Gárda de Sus,
jud. Alba), cercetat de noi, identificăm, de exemplu, un peisaj cultural cu
trăsături distincte. Fiind vorba de șase sate montane dezvoltate din inițiale
adăposturi familiale sezoniere, ridicate pe terenuri defrișate individual și
nesincronizat, întregul patrimoniu funciar familial este grupat în jurul gospoAnuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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dariei, înglobată și ea în cringul alcătuit din cele câteva gospodării ale urma
șilor primului întemeietor. Dacă această structură spațială este generală în
Țara Moților, aspectul spațiilor umanizate de pe platou este unul particular,
ele fiind presărate cu grămădare, movile alcătuite în cursul anilor din pietrele
scoase la iveală de plug din substratul calcaros și adunate apoi de cosași,
deoarece aici arabilul și fâneața alternau la fiecare 4-5 ani. Deși s-a folosit și
se folosește aici, și în prezent, plugul cu corman schimbător, răzoarele înalte
lipsesc, fiind sparte periodic, pentru a se evita distrugerea stratului de sol mult prea subțire - din partea de sus a pantei. Absența unei pășuni apropiate
și suprafața mică a terenurilor familiale a obligat comunitățile să practice
pășunatul în pădure în perioada de primăvară și toamnă, fapt ce a influențat
aspectul lizierelor și tipul de vegetație de aici. Recoltarea rășinii în perioada
interbelică a marcat vizibil și permanent trunchiul rășinoaselor, iar recoltarea
sevei pentru consum uman a lăsat cicatrici caracteristice pe trunchiul foioa
selor. Frecvența molizilor-pămătuf documentează utilizarea pe scară largă a
cetinei pentru furajarea animalelor (bovine, cabaline, ovine, porcine) în
cursul iernii, iar frecvența mare a fagilor deformați atestă folosirea ramurilor
lor ca furaj în verile cu secetă extremă, frecvente pe acest platou calcaros în
care apa pluvială dispare rapid în subteran. Criza de apă a determinat și
gestionarea comunitară grijulie a celor câteva izvoare de mică adâncime, care
au fost protejate la suprafața solului de o suprastructură din scânduri caracte
ristică, cu ușă de acces. Urmele și amintirea vechiului drum de cai, care
traversa platoul, unind satul de vale Gárda de Sus cu pășunea de vărat
Călineasa se mai păstrează pe platou și în prezent, întregind peisajul cultural
tradițional local.
în sfârșit, șarpantele din căpriori curbi, cu învelitoare din cetină și
așchii de văsărit, prezente la anexele gospodărești vechi de pe platou și unice
in spațiul românesc, au fost generate de necesitățile apărute la adăposturile
de iemare de pe terenurile defrișate, unde doar deșeurile rămase de la confec
ționarea vaselor din doage erau disponibile ca material de etanșare a cetinei,
in timp ce absența tavanelor la aceste adăposturi improvizate a condus la
ideea tehnică a molizilor-căpriori, recoltați cu o parte a rădăcinii curbe.
Observăm deci că însumarea însemnelor spațiale selectate riguros și
msoțite de suportul cognitiv corespunzător poate da individualitate și perso
nalitate fiecărui peisaj cultural local și - printr-o selecție ce ia în considerare
doar însemnele de mare generalitate - poate configura peisaje culturale zonale.
3. Decuparea riguroasă a caracteristicilor peisajului cultural tradițio
nal local sau zonal creează condițiile trecerii la etapa a treia a procesului de
Patrimonializare a acestuia, etapă care ar consta în conștientizarea comuni
tăților locale, de către specialiști, în privința valorii istorice, culturale,
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identitare și turistice a peisajului cultural tradițional propriu. în condițiile
intensificării agroturismului, populația rurală este în căutarea unor obiective
culturale locale care să suscite interesul turiștilor și inventează, deseori naiv
și stângaci, obiective imaginare, neștiind că posedă o resursă prețioasă, origi
nală, ieftină și deosebit de atractivă pentru aceștia: peisajul cultural tradițio
nal local. Specialiștii trebuie să se implice în procesul de identificare și corectă
documentare a acestor elemente de peisaj, deoarece majoritatea membrilor
generațiilor rurale actuale au pierdut contactul direct cu informația specifică
legată de acest domeniu și nu acordă creditul și respectul cuvenit informa
țiilor disparate provenite de la vârstnicii comunității, informații pe care doar
specialiștii pot să le potențeze, să le asambleze coerent și să le reîncarce cu
prestigiu cultural. Această acțiune ar trebui să se finalizeze prin întocmirea de
repertorii ale peisajelor culturale tradiționale, locale și zonale, repertorii puse
- în egală măsură - la dispoziția localnicilor și a arhitecților care întocmesc
planurile urbanistice ale diferitelor localități rurale. Demersul de orientare a
populației rurale și a administrațiilor locale în privința componenței, semnifi
cației culturale și a tehnicilor de prezentare a peisajului cultural tradițional
local poate reactiva și reînsera în conștiința comunitară, ca parte a propriei
identități, informații vechi, tradiționale, abandonate în fondul cultural pasiv.
Beneficiind de o viziune de ansamblu asupra peisajului cultural tradițional
propriu, localnicii vor putea valoriza optim și informațiile disparate existente
încă în mediul familial și comunitar, trecându-le printr-un filtru afectiv care
le va da culoare și viață, cu impact major asupra turiștilor citadini.
Menționarea turiștilor nu este întâmplătoare, deoarece, prin marea sa
diversitate, corect valorizată, peisajul cultural rural tradițional poate deveni o
resursă turistică de prim ordin în întreaga țară, nu doar în zonele cu obiective
turistice de notorietate, această calitate putând să contribuie consistent la
conservarea sa, prin cointeresarea localnicilor.
4. în sfârșit, credem că repertorierea competentă a cât mai multor
peisaje culturale tradiționale, în special a celor din zonele rămase necooperativizate, ar trebui urmată de un proces de legiferare, care să asigure - pentru
început - conservarea în datele lor esențiale a peisajelor culturale zonale cu
un înalt grad de reprezentativitate. Marginalizarea economică a zonelor
necooperativizate anterior anului 1989, stagnarea care a urmat și apoi
emigrarea masivă au contribuit la conservarea consistentă a peisajelor
culturale cu profil tradițional, rare în spațiul european și cu atât mai prețioase
ca resursă turistică. Că această idee nu denotă paseism și nu e hazardată o
dovedește faptul că unele state vest-europene au introdus deja legi în acest
sens, fiind interzisă, de exemplu, construirea de edificii contemporane private sau comunitare - în alt stil decât cel tradițional și cu alte materiale
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decât cele locale. în această privință s-au introdus unele reglementări chiar și
la noi, care rămân însă deseori, din păcate, literă moartă. O viitoare legiferare
drastică, însoțită de un proces susținut de conștientizare a localnicilor și de o
mediatizare națională a conceptului de peisaj cultural rural și a metodicii
descifrării lui ar putea constitui pași importanți în direcția patrimonializării
acestuia.
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GÂNDURI DESPRE MEMORIA FOTOGRAFIEI
- UN MUZEU AL IMAGINILOR Eugen MORITZ
Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca
„Ceea ce Fotografia repetă la infinit nu a avut loc
decât o singură dată; ea repetă mecanic ceea ce nu
se mai poate repeta existențial" (Barthes, 2005 :85)
Thoughts about the Memory of Photography
- A Museum of Images Relations established between images created at some distance in time
and space, within different cultural traditions, and not only, prove that people do
not register the reality of culture as a museum that they strive to put it in order.
Photography and the one that uses it, defining a certain attitűdé towards the
history of the spirit of other times images, demonstrate that visual history of
civilization can be understood not as a form of museification, but as a living
universe.
Of all instruments, which were invented by man to meet the need for
archiving in a museum of social memory, photo came to play an important role.
To meet this important role should be kept alive in perpetuai transformation and
extension, for not to turn it into an inconsistent warehouse.
The photo may assume the role of being an extension of archiving and
iconic museification.
Photography documented and argued by iconic function is a snapshot
of a moment in reality, there is a higher form of objectivity in relation to what is
in the picture. Consequently photography is a single moment in the fascinating
ritual unrepeatable encounter with real spending.
By this, photography becomes a living present evidence of past
realities, of the historical past, an imprint in the collective memory and
individual scientific functions, symbolic and artistic.
The procedural and material uploaded photography gets corpus of
reality elapsed time, a moment, an instant moment, of the existence of historical
past of humán existence, generous and competent retumed in advance, present
and future.
“... You cannot picture except of what exists, which can reflect light, so there
actually exists.
Photography is what happened after a moment, the evidence, of the existence, of
the characters in the image". (Barthes, 2005: 87)

Keywords: memory, photography, museum, images, documented

Este aparatul de fotografiat o prelungire a ochiului atent observator, a
mâinii sau a sufletului? Este fotografia cea de a opta artă sau o unealtă
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document de arhivarea memoriei? Cât de mult este imaginea influențată de
perfecțiunile tehnice? Sunt întrebări devenite istorice, la al căror răspuns
prezentul încă lucrează și nu doar retoric.
Raporturile stabilite între imaginile create la anume distanțe în timp
și spațiu, înăuntrul unor tradiții culturale diferite, și nu numai, dovedesc că
oamenii nu înregistrează realitatea culturii ca pe un muzeu pe care se
străduiesc să-l pună în ordine. Fotografia și cel ce se folosește de ea,
definindu-și o anume atitudine față de istoria spiritului, de imaginile altor
timpuri demonstrează că istoria civilizației vizuale poate fi înțeleasă nu ca o
formă de muzeificare, ci ca un univers viu.
Dintre instrumentarele ce au fost inventate de oameni pentru a
răspunde nevoii de arhivare într-un muzeu al memoriei sociale fotografia a
ajuns să joace un rol extrem de important. Ca să corespundă acestui impor
tant rol, trebuie să fie întreținută vie, într-o perpetuă transformare și extensie,
pentru a nu se transforma într-un depozit lipsit de consistență.
Istoric, imaginea e servită și de alte instanțe ale identificării, înregis
trării, întreținerii, promovării și evaluării ei. Printre aceste instanțe calificate,
fotografia prin specificul si particularitățile ei, se află în orizontul de asistare
al imaginii, unde se întâlnește în diferitele ecuații ale întâlnirii cu ființarea
activă a umanității. Astfel, fotografia își poate asuma rolul de a fi o extensie a
arhivării și muzeificării iconice.
Aventura ființării în lume, avea și are nevoie de un orizont de perpe
tuă identificare, reperări si legitimări, suprapuneri de timp și spațiu. Comuni
carea și informația s-au instalat sub diverse forme ale memoriei precum:
memoria martor, memoria falsă, memoria extinsă, memoria excesivă, memo
ria afectivă, memoria vizuală, memoria imaginară, memoria imaginată, memo
ria rigidă, memoria posibilă și, în fine, memoria fotografică.
Documentarul, documentarea obiectivă a realității, ne pune în legătu
ră cu trecutul prin corpusul fotografiei ce se identifică cu o punte între noi,
oamenii prezentului și ceea ce a fost sau s-a făptuit cândva.
Istoric e confirmat că fotografia a început ca un mediu documentar,
preferâdu-se portretul și vestimentația celor imortalizați, ceea ce pentru prezent
a devenit o adevărată arhivă antropologică, iar atunci când evoluția tehnicii a
permis-o, fotografia s-a extins și în afara studioului, în plein-air, lăsându-ne o
unensă arhivă de fotografie etnografică, rurală și citadină dar și fotografie
jurnalistică, martoră la cele mai importante evenimente pașnice sau de
conflict militar.
Poate de aceea fotojumalismul ca formă a documentării, câștigă tot
uiai mult teren în lumea prezentului, și aceasta datorită imaginilor cutremu
rătoare sau nostalgice din lumea trecutului, din dorința spectatorilor prezen
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tului de a retrăii vizual, prin substituire, emoții specifice unei epoci trecute. în
prezent evoluția formelor de expresie și analiza imaginilor fotografice au
generat întrebări de genul: ce relație are cu lumea fotografia de azi, care-i
sunt reperele de referință?
Roland Barthes identifică existența a doi vectori principali: iconicitatea fotografiei, și relativitatea sa prin accentuarea arbitrariului. Iconicitatea
este ceea ce ne interesează acum și desemnează procesul de fotografiere
drept copiere mimetică a unor trăsături esențiale, care rămân neschimbate în
structura imaginii. Metodă ce astăzi, într-o epocă pre-digitală, este identifi
cată ca fotografie pură, instantaneu, fotografie directă, fotografie de presă,
genuri ale fotografiei ce nu permit intervenția mistificatoare a realității fapte
lor înregistrate cu excepția unor minimale corecții de contrast și culoare.
Conexiunea dintre imagine ca semnificat și obiectul înregistrat, reper de
referință în timp și spațiu, este o temă favorită semioticii.
în pandantiv cu iconicitatea, pentru Roland Barthes, arbitrariul, are
drept punct de plecare manipularea realității prin transformare “după chipul
și asemănarea” viziunii personale a artistului. Barthes consideră ca fotografia
"își poarta cu sine referentul" ca o prelungire a unui timp trecut ca o relație
intimă obiect și referent.
Vis-a-vis de cele cunoscute despre fotografia-document o părere
aparte o are Umberto Eco, pentru care o fotografie nu este o garanție a adevă
rului pur, este una dintre formele în care realitatea se poate dizolva în pseudoreal, fiindcă prin aceleași procedee tehnice poate fi produsă o imagine a ceva
care nu există, ce nu are corespondent în realitate, iar încărcătura documen
tară este impurificată în raport cu evenimentul desemnat.
Individul, grupul și societatea au fost în timpul istoric excedate de
cantitatea si calitatea de informații ce se constituiau în memoria vechiului și
noului vizibil.
Dacă o stare de spirit nu ar fi prezentă spre însuflețirea sa, definirea
fotografiei doar ca depozit și adăpost, ar reduce esența sa la o simplă instanță
de refugiu a memoriei imagistice un labirint al rătăcirii fără sens.
întâlnirea dintre știință și arta de a ne oglindi, este poate rezultatul unui
astfel de demers. Apărută ca stare de memorie, de depozit, ca și arhivă, foto
grafia este o dimensiune a performanței de a întreține vie memoria umanității,
iar ca faptă fizică a apărut atunci când individului i-au prisosit obiecte.
Fotografia s-a dovedit benefică și pentru folosirea sa ca vector si
teritoriu al memoriei vizuale însuflețite într-un spirit al omenirii. Ea trebuie
să inducă transformarea informațiilor arhivate, și în trăire spirituală, afectivă.
Cred că imaginea mediată de tehnică este mai mult decât un depozit,
este o stare a aventurii în lume a creației artistice pe un teritoriu nou și
inovator.
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Dacă trebuie să se transforme, fotografia trebuie să o facă atât cât să
nu-și piardă datul esențial, trebuie să se extindă atât cât să nu se rătăcească în
labirintul preocupărilor umane, în esență trebuie să fie altfel, fără să fie altul.
Fotografiei i-a fost dat să apară și să se dăruie din nevoia comunicării,
arhivării și mărturisirii colective, instanță ce gestionează multe repere și
semne ale mărturisirii peregrinărilor în contul viitorului și a celor ce vor urma
să se întâmple.
Fotografia este și asistentă și parteneră a orizontului ce gestionează
memoria-arhivă, prin calitățile sale, un excelent instrument și instrumentar de
investigație și documentare. Oricum, fotografia este deocamdată prin ea
însăși și prin extensiile ei în cinematografie, video, network, cea mai credi
bilă și complexă formă de documentare existentă, de arhivare a memoriei cu
referire la imaginea generată, reflectată de ceea ce a existat cândva pe pământ
și nu numai.
De imaginea fotografică, de starea ei de complex și plenar muzeu
documentar, de subiectivitatea ei are nevoie și memoria-arhivă a realităților
ființei și existenței umane.
Memoria-arhivă a fotografiei trebuie însă completată și de stăruirea ei
în și prin memoria-activă. In calitatea sa de memorie-arhivă a aventurilor
umanității, cum altfel ar putea documenta și mărturisi fotografia, dacă nu prin
secvențe ale înregistrărilor fotografice sau ale extensiei acesteia, ca memorieactivă.
Caracteristică secvențelor de timp istoric, doar memoria fotografică
activă, o memorie vie, poate documenta și mărturisi despre evoluția omenirii
într-o formă vizuală ce nu lasă prea mult loc speculației / interpretărilor.
Fotografia, în calitate de memorie-arhivă (reflectare a trecutului) și de
memorie-activă (reflex al contemporaneității) se află în același orizont cu
memoria-oglindă necesară ființei și existenței umane.
Fotografia, ca memorie-arhivă și ca memorie-activă, liberă și sălba
tică precum orice prezență în lume trebuie să fie bine cunoscută, descifrată și
responsabil gestionată pentru a nu excede fie înspre severitatea zonei ei
documentare, fie înspre fabuloasa și lacoma ei poftă de imaginare, interpre
tare și modelare subiectivă.
Orice parteneriat, asistență, asociere, dacă se vrea vie, valabilă,
viabilă, adevărată, trebuie să se întrețină și să întrețină perpetua geneză și
ardere. Relația de parteneriat dintre fotografie și muzeul realităților este de
dorit să fie continuă și calificată, în dezvoltare și transformare responsabilă.
Fiecare din acești parteneri trebuie să accepte, pentru a se potrivi,
infuzii vitalizatoare și revigorante, unul de la altul sau dinspre celelalte stări
de parteneriat în care sunt cuprinși. Discuția despre fotografia document mai
aduce în dezbatere particularitățile stării de parteneriat dintre ea și muzeu.
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Fotografia poate fi privită și ca muzeu, un alt fel de muzeu, un muzeu
individual și / sau general extins dinspre starea de muzeu clasic. Primind
dinspre acesta ingredientele necesare acelei părți de memorie-arhivă și de
memorie-activă care aduce aventura fotografiei și a fotografului dincolo de
depășirea stării întâmplării deja făptuite și golirii de sens de aspirații și reverii
ale ființei și ființării umane. Ne aflăm, astfel, în statutul unui posibil și
plauzibil discurs despre filosofia fotografiei, asupra stării actuale a fotografiei
ca memorie-arhivă și ca memorie-activă.
In actualitate, muzeul fotografiei s-a extins prin instalări dincolo de
axul de reper al realului, calificându-și într-o identitate proprie cu proximi
tățile și extensia sa, acționând similar trecutului său istoric, înspre starea de
virtual, un alt tip de virtual decât cel ce l-a însoțit la începutul genezei sale.
Există, într-adevăr, în fotografie un specific care trebuie menționat, imaginea
fotografică prin esența ei tehnică constituie, o revoluție în modul nostru de
reprezentare a realităților prin imagini de arhivă.
Fiecare om nu vede decât ceea ce este capabil să vadă, iar aparatul își
îndeplinește, cu fidelitate nemaiîntâlnită în trecut, datoria de a face vizibil
universul sufletesc al celui care îl mânuiește.
Fotografia se întâlnește în muzee și în galerii, alături de alte forme de
arhive contemporane, deloc de neglijat, judecând după importanța acordată
peste tot în lume fotografiei. Fotografia este în zilele noastre subiect al
comentariilor și criticilor din presa scrisă și audiovizual, al studiilor aprofun
date din punct de vedere istoric, sociologic, estetic, semiologic. Comentarii
ce își consumă resursele pe tărâmul artisticului, dar nimeni nu a îndrăznit să
îi conteste teribila funcție mimetică pusă-n slujba mărturiei de arhiva istorică
cu funcțiile specifice documentului acreditat cu veridicitate la cel mai înalt
nivel de încredere științifică.
Faptul că suntem azi spectatori și participanți totodată la o repetare a
istoriei, desigur nu identică dar foarte asemănătoare, în contextul apariției
ordinatorului ca instrument/unealtă ce își face loc cu uriașă rapiditate în viața
noastră mă face să cred că o analiză atât istorică, științifică cât și estetică a
evoluției fotografiei, este utilă pentru a înțelege mai bine ce înseamnă licență
și originalitate. Până unde îi este permis unui nou instrument capabil să
înlocuiască un alt instrument și de unde acesta devine de neînlocuit?
Această disipare de repere și energii dinspre concept, modelare și
instrumentar, benefică în sine, este necesar să fie însoțită permanent de
întreținerea și onorarea legăturii dintre centrul clasic al muzeului real și
sateliții actuali ai acestui centru. Ecuație severă, ce implică energii și idei de
o mare complexitate și în același timp acțiuni de promovare, de o mare
simplitate, va face ca muzeul să fie în continuare viu, să fie orizont de
comunicare extins și împlinit.
A
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Aceste anunțate ecuații, de severitate tehnică, propun ca interogația
asupra existenței muzeului imagistic să fie interpretată ca sinteza unei
promulgări de normalitate și nu ca o spaimă a unei posibile instalări de
accident sau catastrofă demolatoare.
Fotografia ca memorie-arhivă și memorie-activă are nevoie la rândul
ei să fie asistată de către reperele de evoluție, progres și inovare ale stării
actuale și viitoare de inserții și extensii de prezentare, explicare, interpretare
și evaluare care să corecteze și să identifice desprinderile de realul mărturisit,
să permită generos și tolerant, dar calificat instalarea în corpusul de memoriearhivă și memorie-activă al fotografiei, al unor noi ecuații de concepte și
instrumentare ale mărturisirii în pas cu contemporaneitatea.
Fotografia face parte dintr-o altă tradiție, care străbate întreaga istorie a
artei modeme, este legată de realul lumii și de o asemănare minuțioasă dusă
până la imitare, însă nu este decât aparent realistă. Ea menține statutul magic al
imaginii, păstrează ceva din iluzia lumii, reflexia ei, dar această caracteristică
nu este întotdeauna mimetică. Henri Cartier-Bresson caracteriza originalitatea
fotografiei în următorii termeni: "Noi lucrăm cu lucruri care dispar și pe care
când au dispărut, este imposibil să le mai reînvii. Pentru noi ceea ce dispare,
dispare pentru totdeauna, de aici apar îngrijorarea și originalitatea esențială
a meseriei noastre", de artist fotograf documentarist sau foto-jumalist.
Arta fotografică are avantajul unic de a reproduce realitatea, prezintă
un moment din timp, făcând ca acesta să redevină din trecut în prezentul arhivat.
Fotografia documentează si argumentează prin funcția sa iconică un
moment-instantaneu al existenței realității într-o forma de obiectivitate
superioară în raport cu ceea ce reprezintă prin imagine. în consecință foto
grafia reprezintă un moment unic, irepetabil în fascinantul ritual al întâlnirii
cu realul petrecut.
Prin aceasta, fotografia devine o existență prezentă și dovada existen
ței trecutului al realităților din trecutul istoric, o amprentă în memoria colec
tivă și individuală, cu funcții științifice, simbolice și artistice.
în sens formal si material fotografia devine corpusul încărcat din
realitatea timpului trecut, cu o clipă, un moment instant, al existenței trecutu
lui istoric, al existenței umane, retrocedat generos și competent în avans,
prezentului și viitorului.
‘‘...nu poți fotografia decât ceea ce există, ceea ce poate să reflecte
lumina, deci există în mod real. Fotografia este urma unei clipe întâmplate,
totodată dovada existenței personajelor din imagine. "(Barthes, 2005:87)
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CONSIDERAȚII ASUPRA MODALITĂȚILOR
DE VALORIZARE A DANSURILOR
TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI
PARTEA I

Silvestru PETAC
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Considerations on the Ways of Valorisation at the
Románián Tradițional Dances
Parti

The article tries to clarify some aspects concerning the ways in which
the Románián tradițional dance is valorised nowadays in different folkloric
contexts especially in the spectacular ones.
Starting from a delimitation of the context types in which these choreutic
realities have occurred during the last centuries, the following lines focus on the
delimitation of the types of spectacular valorisations within the Románián
folkloric phenomenon.
Thus, into a guide given by the concepts of referentiality and
fictionality, it is proposed an understanding of these spectacular realities
depending on three types of dance that is claimed from the tradițional one: the
ethnographical dance, the character dance and the theatre-dance.
Keywords: tradițional dance, ethnochoreology, folklóré show, ethnographic
dance, folklorism, referentiality, fictionality.

Argument
Transformările politice și social-economice puternice care au marcat
societatea românească postrevoluționară au dus la schimbări mentalitare
importante și la reconfigurarea realității culturale românești, inclusiv a celei
legate de cultura dansului tradițional1 și a produselor culturale care se
revendică, într-un fel sau altul, de la aceasta.
în acest context, investigarea modalităților în care dansul tradițional
este valorizat apare ca o necesitate a cărei satisfacere poate conduce la o
mțelegere mai precisă a valorii pe care dansul tradițional o are în cadrul
societății românești actuale.
înțeleg prin cultura dansului tradițional un subsistem al culturii tradiționale (vezi infra
accepțiunea termenului de „tradițional”). Acest subsistem este alcătuit din relațiile dintre
elementele de natură choreutică, numite în limba română „dansuri” sau Jocuri”, normele
socio-culturale și mecanismele de producere, transmitere și actualizare impuse de tradiția
'®ei comunități date;
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Nevoia unui cadraj teoretic în examinarea situațiilor în care avem dea face cu dansul tradițional sau cu produsele culturale derivate din acesta se
conjugă cu nevoia unor clarificări conceptuale care să aducă la zi exegeza
asupra acestor fapte culturale.

Contexte ale valorizării dansului tradițional românesc
O analiză retrospectivă a contextelor în care apare dansul tradițional
românesc și produsele culturale care fac referire la acesta ne indică o imagine
colorată, diversă și plină de contradicții. în România, putem distinge astăzi,
grosso modo, două mari categorii de contexte: contextele tradiționale2 și
contextele care aparțin fenomenului folclorismului. în funcție de prevalența
unui tip de context sau a altuia am putea decela trei mari perioade:
a. O primă perioadă, întinsă dinspre începutul până spre mijlocul
secolului trecut, în care contextele specifice satului tradițional erau
încă numeroase și viabile. Fie că vorbim de contextele ceremonialritualice sau de cele non-ceremoniale, acestea aveau încă funcțiile
social-culturale specifice satului tradițional. Vechile resorturi mentalitare erau încă puternice cu precădere în cultura rurală. Paralel, încă
din perioada interbelică (mai ales în orașe) luau amploare modalită
țile paralele de existență a dansului3, specifice mediului citadin
(cluburile de dans, spectacolele de dansuri folclorice etc). Perioada
este una extrem de tulbure, în anii de după încheierea Celui de-al
Doilea Război Mondial în România instaurându-se prin forță regimul
comunist. Colectivizarea satelor, încheiată oficial în 1962, a însemnat
de fapt ruinarea țăranului, distrugerea vechiului mod de viață pe care

2 înțeleg prin sintagma „contexte tradiționale” acele ocazii (evenimente) de dans care au o
filiație directă cu cele aparținând societății românești de tip tradițional, așa cum ea a
supraviețuit până în prima jumătate a secolului al XX-lea. Sunt multe sate în România în care
vechile ocazii tradiționale (ceremoniale sau non-ceremoniale) se mai întâlnesc și astăzi,
evident, în forme adaptate mentalităților și condițiilor actuale de viață. în pofida acestor
adaptări aceste evenimente de dans au aceeași structură de bază ca și în societatea
tradițională. Cred că această catalogare este încă viabilă pentru câteva dintre contextele în
care dansurile tradiționale mai trăiesc: Călușul, colindatul în ceată de călușeri, hora de
pomană, nunta (în variantele sale aflate încă în unele sate), balurile, jocul satului, Fășangul
etc. Termenul de „tradițional” este utilizat în cele ce urmează ca un adjectiv care aderă la
următoare definiției a tradiției dată de Baladier: „ansamblu de valori, simboluri, idei și
constrângeri care determină adeziunea la o rodine socială și culturală justificată prin referirea
la trecut și care asigură parărarea acestei ordini împotriva lucrării forțelor de contestare
radicală și de schimbare” (Banadier, 1986: 105 apud Geraud, Leservoisier, Pottier 2001: 52);
3 Existența modalităților de existență a dansului „tradițional” în cadrul fenomenului
folcloristic fiind atestată încă din mijlocul secolului al XIX-lea (vezi Petac, 2014: 183-194);
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acesta îl avea, fapt care a afectat grav cultura tradițională, inclusiv pe
componenta ei coreutică.
b. Cea de-a doua perioadă începe din anii 60 ai secolului trecut și se
încheie odată cu Revoluția din 1989. Etapa este marcată de două
fenomene conexe care au o influență puternică asupra culturilor
locale de dans: puternica industrializare a României și migrația
masivă a locuitorilor din mediul rural în cel urban. Depopularea
satelor și pauperizarea țăranilor au fost principalele cauze care au
produs o puternică cezură culturală și au dus la dispariția satului
tradițional. în această conjunctură se dezvoltă extrem de puternic
grupurile folclorice orășenești, cu precădere cele din mediul muncitoresc.Vechile contexte tradiționale înregistreză un puternic recul,
surpraviețuind doar puține dintre ele (cele legate de sărbătorile
religioase mari de peste an și cele legate de evenimentele principale
din viața omului). Cele două tipuri de existență a dansului (existența
organică, în contexte tradițional și existența folcloristică (scenică, de
cele mai multe ori) erau destul de clar delimitate în conștiința oame
nilor4. Formele de valorizare scenică a dansului tradițional, influen
țate puternic de viziunea scenică moiseevistă, sunt instrumentate politic
prin integrarea în cadrul unor acțiuni, precum Cântarea României,
celebrul festival comunist.
c. în fine, în cea de-a treia perioadă se intră din 1990 odată cu ruptura
societății românești de sistemul centralizat comunist și adoptarea
sistemului economiei de piață. Contextele din tradițiile locale se
reduc și mai mult, rezistând foarte puține. Pe alocuri apar inițiative
care încearcă să reactiveze fondul pasiv al culturii de dans (ca
evenimente de tip revival). După o scurtă perioadă de recul, existența
scenică a dansului care se revendică de la cel tradițional prinde un
nou avânt și se dezvoltă accelerat. Ca fenomen complementar celui
scenic este cel al aparițiilor comerciale la diverse televiziuni.
Trebuie remarcat că cele două categorii de contexte comunică între
ele, astfel încât, de la caz la caz, le putem întâlni conjugate, în cadrul
aceluiași eveniment. Acest proces reflectă, în fapt, nu doar evoluția culturii
dansului tradițional ci și puterea de adaptare pe care aceasta o are5.
Și astăzi călușarii fac o distincție clară între ceea ce ei numesc „Căluș de bătătură” și
«Căluș de scenă”. Cele două sintagme surprind foarte bine diferențele esențiale dintre dansul
f tti context tradițional și dansul în context folcloristic;
ț
Spre exemplu, am întâlnit situații în care în cadrul aceluiși eveniment local s-au produs
, ambele tipuri de manifestări. Exemple pot fi găsite multe, eu am să mă refer la un tip de
eveniment cultural-politic numit „Fiii satului”, eveniment organizat de către autoritățile locale
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Diferența fundamentală între dansurile performate în aceste două
categorii de contexte poate fi ușor înțeleasă prin apelul la diferența dintre
original și reproducere. în interiorul contextelor tradiționale dansul tradițio
nal este un limbaj cultural integrat organic în cultura comunității respective,
integrat în țesătura de norme comunitare și se află în relație organică cu alte
aspecte ale vieții comunitare. Contextele aparținând folclorismul introduc ab
intio o distanță între obiectul reprezentat (dansul tradițional) și re-prezentarea
lui (dansul „tradițional” din scenă, spre exemplu). în relație cu dansul tradițio
nal dansul performat în cadrul evenimentul folcloristic este selectiv și
reductiv. Organicității cu care dansul tradițional este integrat în cultura de
dans locală i se opune artificialitatea copiei scenice. Normele comunitare
care racordează dansurile tradiționale la cultura de dans locală sunt înlocuite
în contextele folcloristice de alte norme, străine de cele originare6. Un proces
asemănător are loc și în privința normelor stilistice.
Acest survol foarte larg asupra contextelor lasă să se întrevadă
importanța pe care fenomenul folclorismului o are și astăzi pentru dansul
tradițional. în România, folclorismul a luat un avânt substanțial în cea de-a
doua parte a perioadei comuniste, fiind circumscris unei politici culturale
supuse ideologic național-comunismului7. Rădăcinile fenomenului trebuie
căutate însă în prima parte a secolului al XlX-lea atunci când, prin împletirea
ideilor iluministe cu cele ale curentului romantic, intelectualitatea româneas
că în formare și-a îndreptat atenția asupra culturii poporane ca sursă dătătoare
de specificiate pentru o cultura scrisă aflată în copilăria ei și, pe lângă
din diferite localități rurale împreună cu autoritățile județele. în cadrul acestor evenimente de
regulă participă, pe lângă soliști de muzică populară și formația locală de „dansuri populare”
și câteva formații de dansuri invitate (cu precădere, din regiune). Evenimenul observat de
mine, în Frata, jud. Cluj în august 2013, a avut o parte oficială (în care momentele importante
au fost consumate de liderii politici locali sau județeni și de spectacolul de dansuri și muzică
„populară/ tradițională”) și o parte tradițională (consumată printr-un joc al satului, la care au
putut participa toți cei prezenți). „Fiii satului” nu este un eveniment tradițional cu toate că în
interiorul lui s-a grefat, ca parte din el, un , joc al satului”, adică unul dintre evenimentele de
dans care fac parte din tradiția culturală locală. Acest fapt s-a întâmplat pentru că au fost
îndeplinite minimile condiții de derulare a unui, joc al satului”: muzicanții, localnicii competenți în arta dansului, asistența și timpul festiv (duminica). Asemenea exemple se pot găsi
multe astăzi în România, ceea ce cred că trebuie subliniat aici este că acea graniță dintre
categoriile de contexte (cele tradiționale și cele aparținând folclorismului) este foarte laxă și
că există o puternică întrepătrundere.
6 „legile” scenei spre exemplu;
7 România nu este nici pe departe un caz izolat atunci când analizăm implicațiile politice pe
care folclorismul le are. O bună trecere în revistă a chestiunii o putem afla la Văetiși, 2008
pagina 230 ș.u.
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j aceasta, în cazul spațiului transilvănean, ca argument al drepturilor politice si
■ sociale.
Folclorismul este considerat o „a doua viață a folclorului care are ca
Í moment specific reproducerea fenomenului (...) în afara contextelor în care el
se manifestă normal și în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat”
(Ispas, 2003: 40), fiind „o formă de reconstrucție artificioasă a moștenirii
i culturale, o modalitate de ideologizare, de manipulare, rescriere și comercia; lizare a folclorului” (Sava, 2009: 221) dar și o formă de idealizare prin
: revalorizare și reinventare a unui trecut asumat selectiv (Kostlin, 1982 apud.
Cuisenier 2005: 92).
în timpul Războiului Rece, în cele două spații europene, vestul capita
list și estul comunist, folclorismul a fost perceput în mod diferit, chiar opus,
fiind legat de tipul de sistem politico-social specific care guverna în fiecare
din aceste două spații. în Vest folclorismul a fost perceput ca „second-hand
mediation an presentation of főik culture” (Hans Moser, apud. Smidchens,
1999: 52) pe când în spațiul estic, în special în cel ex-sovietic, folclorismul
f era și este înțeles încă, drept un fenomen care ar reflecta o nouă etapă în
J evoluția folclorului (Smidchens, 1999: 52).
i
„Because folklorism creates new variations, it is part of the folklóré
j process. Authenticity is therefore unimportant in the ethnographic description
of these processes” (Istenic, 2011:55). în acest mod percepe fenomenul și
Guntis Smidchens când, revizitând conceptul, afirmă că folclorismul se
referă la „o subcategorie a folclorului”, fiind considerat „o repetare conști
entă a unei tradiții folclorice văzută ca simbol al unei culturi etnice, regionale
sau naționale”. Folclorismul este legat, în opinia lui Smidchens de o necesi
tate de bază a omului modem de a-și cunoaște istoria, de o nostalgie a unei
continuități istorice (Smidchens, 1999: 56).
Mihai Pop afirma în 1971 „ipoteza existenței, la două extreme a
folclorului tradițional al societății rurale autarhice și a folclorului bun de
consum al societății industriale” (Pop, 1971: 351). Referindu-se la „folclorul
bun de consum” etnologul român spune despre acesta că „este înainte de
toate o reproducere a folclorului tradițional. O reproducere mai mult sau mai
puțin fidelă în raport cu rosturile pe care le are în sistemul actual al
consumului de bunuri culturale, cu ocaziile în care se consumă, cu mediile
care urmează să-l consume și cu cei care îl reproduc (Pop, 1971: 357). Se
poate recunoaște în conceptul folclorului „bun de consum” produsul specific
fenomenului focloristic, fenomen la care A. Giurchescu se referă ca la un
„proces cu vaste implicații socio-culturale, reductibil în esență la o intensiț fîcare a transferului creației folclorice dintr-un context cultural în altul și
■ anume: din cel tradițional în cel al culturii de masă sau al creației culte”
(Giurchescu, 1971: 369).
î
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Félix Hoerburger face referire la două tipuri de existență ale dansului
folcloric: o primă existență, specifică dansurilor în cultura lor tradițională și o
existență secundă în cadrul fenomenului folclorizării (Hoerburger, 1968).
Andreiy Nahachenwsky introduce în analiza fenomenului conceptul de
reflectivitate care se referă la „the perceptions of the members of the subject
culture themselves. It deals with self-consciousness within the emic
worldview of the participants; inside the tradition before an outside
ethnographer even arrives” (Nahachenwsky, 2001: 20). Scopul utilizării
acestui concept este cel al nuanțării situațiilor care exced celor două situații
stipulate de Hoerburger, situații între care, susține A.Nahachenwsky nu
trebuie să trasăm linii de demarcație foarte groase, ba dimpotrivă ele trebuie
privite mai degrabă ca niște repere între care situațiile reale sunt foarte fluide
și sunt marcate de numeroase întrepătrunderi (fapt subliniat, de altminteri, și
de Hoerburger în articolul său).

Spectacolele de dans „tradițional/popular”8 în analiza etnocoreologilor români
Cele mai frecvente modalități de valorizare a dansurilor tradiționale
sunt spectacolele. Așa cum au semnalat deja alți specialiști, spectacolul „de
folclor” este un alt tip de comunicare9, diferită de comunicarea care se
instituie în interiorul culturii tradiționale prin intermediul folclorului.
Etnocoreologii români au sesizat încă din deceniile șapte și opt ale
secolului trecut aspecte importante ale folclorizării dansului tradițional
românesc, analizând diferite aspecte ale relației dintre produsele folcloristice
și cele ale culturii de dans tradițional. Spectacolul de dans „popular” a fost în
timpul comunismului nu doar un important mijloc de comunicare cât mai
ales un important instrument politic, această ultimă instrumentare fiind
studiată mai mult decât sumar și doar după căderea sistemului comunist.
Specialiștii etnocoreologi români au perceput spectacolul de dans
„popular” ca fiind „produsul unui dialog între o producție și un consum, fapt
care implicit presupune existența la acest nivel a două categorii de indivizi:
producătorii de informații culturale (în cazul nostru spectacolul de dans) și
consumatorii. (...) El ar putea fi considerat în anumite cazuri ca o nouă formă
de existență a folclorului, atunci când intervențiile de scenizare sunt minime,
dar în nici un caz nu poate fi confundat cu faptul de folclor propriu-zis”
(Giurchescu, 1971: 370-371).

8 Suprapuse în mare măsură, realitățile indicate de acești doi termeni sunt distincte. Ele sunt
luate totuși în această lucrare ca făcând referire la una și aceeași realitate;
9 Vezi spre exemplu: Pop 1971, Giurchescu 1971, Nicolau 1981;
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Discutând raportul dintre modelul folcloric și produsele spectaculare
specifice anilor 70 din secolul trecut, A. Giurchescu sublinia că „rupt de
contextul tradițional și încadrat în alt sistem cultural, definit de alți parametri,
el [dansul popular - n.a. P. S.] încetează a mai fi un fapt de folclor în înțelesul
strict al termenului” aceasta pentru că „spectacolul scenic instituie o serie de
norme care modifică esențial structura limbajului coregrafic tradițional”
(Giurchescu, 1971: 370). Doi ani mai târziu, într-un articol dedicat interfe
rențelor dintre cultura populară și cultura de masă, A. Giurchescu subliniză în
mod clar faptul că „produsele coreice vehiculate în cadrul spectacolelor nu
mai pot fi considerate ca aparținând planului folcloric” incluzându-le în
cadrul folclorismului (Giurchescu, 1973: 180). Cercetătoarea atrăgea atenția
în același articol asupra faptului că „pierderea legăturii cu valorile tradițio
nale, negarea lor deschide calea preluării lipsite de criterii a produselor de
consum existente la periferia culturii urbane”(Giurchescu, 1973: 189).
Andrei Bucșan realizează în două articole publicate în 1974 în
Revista de Etnografie și Folclor un adevărat îndreptar privind modul în care
dansul popular poate fi pus în scenă. Opinia cercetătorului, afirmată uneori
într-o tonalitate înaltă, este una argumentată și stă în picioare și astăzi în
cazul în care analizăm o categorie a spectacolelor care valorizează astăzi
dansul tradițional10. în aceste două articole Bucșan ne indică indirect diver
sele tipuri de spectacole care erau prezente în acea perioadă, afirmând că
„toate formele pot fi încercate cu respectarea unor condiții: a) să se enunțe
sincer deșlușit gradul de apropiere sau îndepărtare de folclor: folclor autentic,
prelucrare, stilizare, baletizare sau orice altă formă care se poate ivi; b) să se
respecte limitele gradului respectiv; c) să aibă o valoare corespunzătoare atât
în concepție cât și în execuție (Bucșan, 1974: 15).
Bucșan este foarte critic cu realizatorii acestor spectacole care au
tendința să se îndepărteze de modelul folcloric, intrând în zona producțiilor
fâră valoare culturală. „îndreptarul”1' său caută să sublinieze posibilitățile pe
10 Spun asta pentru că, printre rândurile articolelor putem deduce sentimentul trăit de autor,
acela că se află în fața unui fenomen care ia amploare și care duce lucrurile într-o direcție greși
tă, că influența lui asupra culturii organice a dansului tradițional a început să fie simțită (aspecte
care se pot desluși din textele etnocoreologului român). Mă raliez poziției lui Bucșan în ceea ce
privește principiile pe care un spectacol de tip etnografic trebuie să le aibă la baza realizării lor.
Scopul celor două articole este mărturisit în primele rânduri ale primului articol atunci când
Bucșan, semnalând denaturarea „până la absurd” a dansului popular în cadrul spectacolelor cere
„revenirea la linia tradițională a creației noastre folclorice” (Bucșan, 1974: 15)
A. Bucșan analizează în cele două articole nu doar elementele care compun spectacolul
(spațiul, timpul, acțiunea, decorul, actanții etc) ci mai ales, din perspectiva folcloristului, pune
111 evidență o serie întreagă de argumente fundamentate pe trăsăturile tipologice ale dansurilor
tradiționale, pe trăsăturile lor morfosintactice, pe stilistica etc.
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care le au cei care fac asemenea spectacole pentru a realiza producții
conforme cu legile proprii dansului folcloric, cu trăsăturile și cu stilistica lui.
Plecând de la analiza câtorva „argumente” ale celor care, jucând rolul unor
verigi în lanțul transmiterii dinspre cultura de tip folcloric spre cultura de tip
focloristic, intervin asupra dansurilor, Bucșan încearcă să demonstreze că
pentru păstrarea elementelor care definesc dansul folcloric este esențială o
armonizare a „legilor” scenei la „legile” folclorului și nu invers12.

Referențialitatea și ficționalitatea - două concepte necesare în
examinarea procesului de transformare a dansului tradițional într-un
fapt folcloristic
Din aceste abordări, definiții și circumscrieri conceptuale rețin pentru
cele care urmează doar următoarele aspecte care țin deja de domeniul
evidenței. Folclorismul are ca pe o condiție sine qua non această raportare la
o tradiție culturală. Pe lângă această privire înapoi, elementele folclorismului
se ancorează într-un alt tip de cultură și trăiesc în contexte străine de cele
originare. între elementele care aparțin culturii folclorice și cele care aparțin
folclorismului există o relație de tip original- reproducere, prin urmare
faptele folclorice din cultura tradițională sunt repere pentru faptele aparținând
folclorismului. Ca atare, pentru înțelegerea formelor de dans care aparțin
folclorismului este esențială raportarea lor la acele dansuri tradiționale la care
ele fac trimitere (într-o măsură mai mare sau mai mică, mai bine sau mai rău,
într-un mod mai mult sau mai puțin explicit).
Pe drumul de la a fi un faptfolcloric la a fi un faptfolcloristic dansul
tradițional devine un alt tip de dans prin pierderea raporturilor contextuale
originare și racordarea la un alt context precum și prin transformări la
nivelulformelor de dans și a stilisticii acestora.

12 „Pentru a încheia această lungă discuție, ne-am întrebat încă o dată care sínt motivele
pentru care degile > scenei ne-ar obliga să schimbăm <legile > folclorului. Nouă ni se pare
că, dimpotrivă, criteriile scenice se pot armoniza cu planurile folclorice și că acestea din urmă
pot să cucerească scena în următoarele condiții:
a) Să nu se încerce a se adapta planurile folclorice criteriilor scenic, ci dimpotrivă;
aceasta în cazul unui spectacol care se intitulează <folcloric > căci altfel orice îi este
permis regizorului;
b) Să se cultive din plin realitatea momentului prezentat; aceasta nu înseamnă prelua
rea mecanică a ceea ce apare în mod curent, ci folosirea a tot ceea ce se știe că
există în viața folclorică (în momentul respectiv);
c) Să se folosească în orice împrejurare valorile specifice majore; ceea ce nu înseamnă
neapărat piesele cele mai complicate sau prezentarea lor cu cea mai mare ostentație”
(Bucșan, 1974: 22).
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Toate aceste modificări se realizează prin două procese antonimice
dar complementare, procese acoperite de două concepte împrumutate din
critica literară: conceptul de referenția/ilale-pmcesu\ de referențializare și
conceptul de ficționalitate-pmcesuț de ficționalizare13.
Dacă reflectivitatea, conceptul utilizat de Andreiy Nahachenwsky,
operează asupra conștiinței de sine a performerilor, referențialitatea și fîcționalitatea pot crea cadrul observării traslatărilor pe nivelul formal și cel
stilistic, pot deveni instrumente utile pentru înțelegerea modalităților în care
produsele aparținând folclorismului se raportează la realitatea originară, cea
folclorică.
Expresia procesuală a conceptului de referențialitate, referențializarea este un proces de raportare al unui element B din cadrul contextului
folcloristic la un element A din cadrul culturii tradiționale, proces în
interiorul căruia se pot identifica între cele două elemente o serie de
izomorfisme morfosintactice și stilistice precum și reguli gramaticale
comune. Acționând în cazul de față ca un concept-liant, referențialitatea pune
în evidență acea relație de corespondență între faptul de folclor (în cazul
nostru, dansul tradițional) și faptul folcloristic (celelalte tipuri de dans care se
nasc prin raportare la dansul tradițional).
înțeleg prin ficționalizare acel proces prin care elementele culturii
dansului tradițional sunt translatate într-o re-prezentare de tip simbolic
(asemănare prin convenție) în interiorul fenomenului folcloristic14. Această
ficționalizare trebuie înțeleasă, evident, în termeni coreutici și are diferite
grade de realizare în funcție de o serie întreagă de factori care definesc
evenimentul folcloristic.
Transformările survenite prin ficționalizare și elementele care dau
consistență referențialității pot fi urmărite prin analiza comparativă a realității
folcloristice cu realitatea folclorică de referință15, aplicând un tipar de analiză
coreologică pe trei nivelului: cel al textului de dan16s, al co-textele
13 împrumutat din studiile de critică literară referitoare la ficționalitate (vezi Pavel, 1992;
Neagota 2005,2013);
Propun utilizarea acestui termen, mult mai explicit, decât termenul „stilizare” utilizat în
acest context. Conceptul de „ficționalizare” face referire directă la cel puțin două aspecte
esențiale pe care le regăsim în esența spectacolelor care valorizează dansul tradițional. Pe deo parte subliniază acea desprindere, acea distanță care există între original și reproducere și pe
de altă parte introduce chestiunea auctorială, trimite la acel cineva care transmite dansul
^adițional altfel decât în original, transformă realitatea primară într-o altă realitate.
De obicei această realitate folclorică de referință este exprimată prin sintagme de tipul
«dansuri populare din....”;
Dansul este nivelul cel mai mare la care se poate realiza forma coregrafică, o unitate
organică și autonomă formată prin însumarea tuturor unităților structurale cu particularitățile
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acestuia17 și al contextului coreic18. Dincolo de acest context coreic intrăm
în specificul fiecărei realități analizate (cea a culturii tradiționale și cea
folcloristică).
Este evident faptul că atunci când discutăm despre spectacolul de
folclor avem de-a face cu o altă realitate, acesta fiind în cele din urmă un act
de creație care are alte legi interne, cu funcții sociale și culturale diferite de
cele pe care dansul le are în cadrul evenimentelor de dans aparținând culturii
tradiționale. Acest fapt a fost relevat în modul cel mai clar de specialiști (vezi
Giurchescu, 1971, 1973; Nicolau, 1981). Identitatea unui eveniment folclo
ristic ține la rândul ei de o serie întreagă de factori: de realizatorii lui (core
grafi, regizori, dansatori etc) și de intențiile acestora (care este mesajul trans
mis prin intermediul spectacolului spre exemplu) de locul și timpul în care
evenimentul are loc, de spectatori și orizontul lor de așteptare etc.
Referința la o cultură de dans tradițional locală, zonală, regională sau
chiar națională poate fi mai mult sau mai puțin explicită. Gradul
referențializării este invers proporțional cu gradul ficționalizării dansurilor
tradiționale.

lor compoziționale și interrelațiile lor funcționale. Un dans se individualizează de altul prin
structură proprie, expresie artistică, conținut cinetico-ritmic, dinamică specifice etc). Dansul
are o organizare verticală structurată pe mai multe niveluri formale. Cel mai mare nivel este
dansul propriu-zis (T) care se poate descopune în părți de dans (P) sau în strofe (St), uneori
chiar în secțiuni (S) sau fraze (Ph). Părțile de dans se pot descompune la rândul lor în secțiuni
și fraze. Secțiunile se pot descopune în fraze iar o frază se poate descompune în motive (M).
Motivele sunt la rândul lor fragmentabile în unități subordonate, în celule (Motif-cell, Mc),
celulele în elemente (Motif-elements, Me). Aceste unități structurale funcționează sintactic în
virtutea a două principii compoziționale de bază: principiul înlănțuirii (linking principie) și
principiul grupării (grouping principie) (vezi Giurchescu, Kröschlová, 2007: 22-52);
17 înțeleg prin „co-texte” acele texte care se realizează în mod sincretic cu textul coreic
(melodia, versul, alte gesturi etc)
18 Operez aici cu definiția dată de A. Giurchescu, unde contextul coreic este „ seria dansurilor
actualizate în cuprinsul contextului social” (Giurchescu, 1970:21). Contextul coreic este
descompus în suite de dansuri iar suitele în cicluri coregrafice. Analiza contextului coreic
pune în evidență atât raporturile dintre dansuri (solidaritate, combinare etc) cât și funcțiile
dansurilor în cadrul mai larg, al contextul social al horei satului, funcțile: ceremonială, socialartistică, spectaculară, distractivă, relațional-erotică. Acest tip de analiză poate duce la
„creionarea sistemului funcțional, al unei tradiții coreice (...), analiza distribuțională a fiecărui
dans în cele două serii de contexte: social și coreic duce la stabilirea, pe plan sintagmatic, a
compatibilităților și incompatibilităților între dansuri, iar în plan paradigmatic, la
determinarea variațiilor de funcție și conținut a dansurilor prezente în mai multe contexte
sociale” (Giurchescu, 1970: 27).
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Tipuri de dansuri care valorizează dansul tradițional românesc
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Performate în contexte folcloristice, dansurile tradiționale își pierd
această aderență la o tradiție culturală locală prin ruperea legăturilor cu
contextelor lor originare, impuse de tradiția culturală a comunități, înlocuirea
acestor legături cu cele specifice noilor contexte folcloristice. Totodată are
loc și creșterea conștiințe de sine (a reflectivității) la care făcea referire A.
Nahachenwsky. Dansul tradițional odată adus în cadrul fenomenului
folcloristic își pierde calitatea de a mai fi tradițional prin simplul fapt că el
este re-prezentat, deci devine o copie (scenizată de cele mai multe ori) a unei
realități primare.
Adeseori dansurile care valorizează dansul tradițional (cu precădere
cele etnografice) sunt catalogate ca fiind „autentice”, uitându-se faptul că
„ceea ce prezintă pe scenă nu este folclor, ci imitație de folclor, gradul de
fidelitate al reproducerii fiind o variabilă dependentă de un număr mare de
factori. Din această perspectivă, cruciada declanșată pentru apărarea
autenticității folclorului prezentat pe scenă este un nonsens. Un obiect nu
poate fi în același timp original și copie” (Nicolau, 1981: 100). Prin urmare
este impropriu ca „rezultatul” scenizării dansului tradițional să fie numit
tot.... dans tradițional. Acestea din urmă este realitatea la care face referire
copia lui scenică.

Evenimentul în care sunt valorizate dansurile tradiționale, în
? special spectacolul (înțeles aici ca discurs de tip scenic) are afinități cu
descrierea etnografică. Cele două demersuri au același scop: acela de a
documenta și pune în evidență, de a face cunoscută o realitate etnografică, de
a face inteligibilă cultura unei comunități (mai mici sau mai mari) chiar și
prin prezentarea unor fragmente din acea cultură.
Deosebirea esențială între aceste două demersuri nu constă doar în
limbajele prin care se realizează (limbaje complementare care trimit, în cele
. din urmă, la două tipuri de cunoaștere: artistică și științifică) ci mai ales prin
posibilitea pe care descrierea etnografică o are de a putea indica acele aspecte
care fac din obiectul descrierii (un ritual, o tehnică, un obiect, un cântec, un
dans sau orice altceva) un obiect cu funcții, sensuri și semnificații culturale
date de sistemul cultural căruia îi aparține. Pe scenă aceste aspect nu pot fi
puse în evidență decât dacă luăm în considerarea varianta unor spectacole de
genul lecțiilor „despre...”, spectacole în care discursul coreutic să fie comple
tat cu prelegeri despre valoarea lor culturală în contextul culturii originare. Pe
de altă parte spectacolul de dans etnografic poate oferi, un alt fel de imagine
asupra unei comunități, o imagine care este mai greu transmisibilă prin
intermediul descrierii etnografice.
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în funcție de gradul referențializării și cel al ficționalizării, tipurile de
dans care se revendică de la dansul tradițional românesc și se circumscriu
fenomenului folcloristic are putea fi denumite și catalogate astfel:
1.
Dansuri de tip etnografic. Acest tip de dans tinde spre a
avea cel mai înalt grad de referențialitate la formele dansului tradițional și cel
mai mic grad de ficționalitate (deci de prelucrare). Din punct de vedere
formal și stilistic dansul etnografic este cel mai apropiat de dansul tradițional
(tendința fiind de a se identifica cu acesta doar sub aspect formal).
Acest tip se poate divide la rândul ei în două subtipuri: un dans
etnografic autoreferențial și un dans etnografic referențial. Diferența dintre
cele două subtipuri este dată de raportul pe care performerii îl au cu dansurile
pe care le joacă, dacă sunt insideri sau outsideri ai culturii tradiționale la care
dansurile lor fac referire.
Dansurile etnografice autoreferențiale sunt performate de cei pentru
care aceste dansuri fac parte din tradiția culturală a comunității lor dar sunt
dansate în afara contextelor tradiționale specifice acestei comunității. în cazul
acestui subtip de dans etnografic performerii fac referire în spectacole la
propria lor tradiție de dans, citând din ea, ilustrând-o prin mostre.
Dansurile etnografice referențiale sunt performate de grupuri sau
indivizi străini de tradiția de dans de la care dansurile lor se revendică19, de
grupuri sau indivizi pentru care dansurile performate nu au și valoarea de

19 Cred că este superfluu să menționez că în România dansurile tradiționale sunt legate de
mediul rural. Ele sunt produsul culturii tradiționale țărănești, o cultură de tip oral. Dansurile
etnografice referențiale sunt practicate mai ales în mediul urban de către grupurile folclo
ristice. Dacă avem în vedere migrația masivă care a însoțit industrializarea României în
perioada comunistă, mediul în care s-au dezvoltat grupurile folcloristice și ansamblurile de
dansuri „populare” putem să ne gândim că printre dansatori erau foarte mulți veniți de la sat
și că printre aceștia puteau fi și dintre aceia pentru care unele dintre dansurile practicate în
aceste grupuri orășenești aveau și valoarea de dans tradițional (erau parte din tradiția lor
culturală). Acestea sunt excepții. Pe lângă acest lucru aș sublinia și fenomenul unei „diluări”
a referențialității, o distanțare din ce în ce mai mare de dansurile tradiționale care au constituit
reperele pentru repertoriile acestor grupuri folcloristice. Suntem astăzi, în cazul majorității
acestor grupuri orășenești, la a treia sau a patra generație de orășeni care, dintr-un motiv sau
altul, aleg să practice dansurile „populare”(termenul consacrat încă în România pentru acest
tip de dansuri pe care încerc să-1 explic aici). In condițiile în care în satele românești
contextele tradiționale, ocaziile de joc s-au împuținat, deci ocaziile de a vedea sau chiar de a
participa altături de insiderii unei culturi de dans la evenimentelor lor sunt rare (asta în cazul
în care doresc acest lucuru, evident), membrii acestor grupuri nu mai au și alte tipuri de
repere pentru pasiunea lor în afara instructorilor de dans, eventual în afara unor înregistrări
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dans tradițional (decât arareori), nu sunt un limbaj cultural organic trăit și
învățat în interiorul acelei comunități la care fac referire.
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2.
Dansuri de caracter. Specificitatea acestui acestui tip de
discurs coreutic este dată de utilizarea structurilor dansului tradițional prin
repertoarul gestual-stilistic propriu dansului clasic, gen de dans din care
dansul de caracter face parte ca specie distinctă.
Gradul referențialității dansurilor de caracter față de dansul tradițional
este foarte redus, un factor favorizant al acestei situații fiind faptul că dansul
tradițional și dansul de caracter aparțin unor estetici care au trăsături opuse.
însă deosebirea esențială vine dinspre intențiile care stau la baza nașterii
acestei specii de dans clasic și la „rezolvarea” scenică a acestor intenții,
Născut din dansul clasic, acest tip de dans caută să pună în evidență „caracte
rul”, specificitatea coreutică a unei culturi naționale de tip tradițional. Utiliza
rea unor denominări precum dans spaniol, dans ucraninean, dans românesc
etc exprimă foarte bine caracterul simbolic aderent acestui tip de dans.
Ficționalizarea dansurilor tradiționale se traduce prin esențializarea
structurilor dansului tradițional și transformarea lor în simboluri de natură
coreutică. Mecanismul simbolizării se manifestă prin: selecția materialului
(choreutic, muzical, literar), reducții formale care merg uneori până la nivelul
microstructurilor dansului tradițional (celulă, motiv), o sintaxă nouă, modalități de compoziție și o arhitectură coregrafică impuse de legile spectacolului,
o stilistică a interpretării specifică dansului clasic (o dimensionare spațială a
gestului diferită, amplă, o altă ritmică și un al tip de plasticiatate corporală),
așa numita „baletizare”. Fără a avea pretenția epuizării trăsăturilor acestui tip
de dans rețin în cele ce urmează ceea ce mi se pare relevant din perspectiva
scopului acestei lucrări: acela de a cunoaște și a clarifica câteva dintre
aspectele legate de modalitățile de valorizare a dansului tradițional românesc.
Dansul de caracter constituie o specialitatea pe care cei din liceele de
coregrafie românești o parcurg în decursul a câtorva ani de studiu.
Reduse numeric în comparație cu spectacolele de dans etnografic,
spectacolele de dans de caracter românesc au fost produse cu precădere de
ansamblurile folclorice profesioniste românești, viziunea scenică, muzicalcoregrafică fiind puternic influențată de cea moiseevistă, reperele și standar
dele în această privință venind mai ales din spațiul rus.

3.
Dansuri de tip teatru-dans. în România, teatru-dans s-a
dezvoltat cu precădere în perioada postcomunistă pe linia sintezei dintre
teatru și dansul contemporan, devenind un gen coregrafic foarte apreciat.
* Valorizarea dansului tradițional românesc în acest gen coregrafic este și
astăzi firavă și nu are încă rezultate marcante. Din perspectiva analizei
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noastre, prezența unui asemenea tip de dans este importantă prin deschiderea
pe care o aduce modalităților de valorizare.
Puținele prezențe spectaculare pe care le-am putea marca la acest
capitol (și mă refer aici exclusiv la valorizarea dansului tradițional românesc)
indică un grad redus al referențialității și o ficționalizare ridicată a structurilor
dansului tradițional.
Diferența esențială față de dansul de caracter constă în faptul că în
cadrul tipului de dans-teatru stilistica interpretării este una cât se poate de
liberă, nu este supusă baletizării, dimpotrivă gestul are o libertate de expresie
ce ține de paradigma postmodemistă a mișcării scenice. La fel ca în cazul
dansului de caracter și în cazul dansului-teatru avem de-a face cu o ficțio
nalizare de tip simbolic mult accentuată față de cea specifică dansului
etnografic, dans în care simbolizarea tinde spre zero.
Uneori această formă de valorizare a dansului tradițional utilizează
structuri choreutice mari (părți din dansuri tradiționale sau chiar dansuri
propriu-zise), alteori structurile acestuia sunt descompuse, fragmentate și
puse într-o structură compozițională care funcționează după regulie spectaco
lului de teatru, subsumate subiectului și temei spectacolului. Repertoarul de
gesturi de tip choreutic se împletește cu un repertoar gestual care aparține
teatrului. Tematic dar și coregrafic cultura dansului tradițional dar și dansul
tradițional propriu-zis devine un „pretext”, o re-prezentare într-o stilistică
străină decât cea originară.
Dincolo de această tipologizare a modalităților de valorizare, pentru
înțelegerea acestora, se impune o analiză asupra modalităților de transmitere
a dansurilor dinspre cultura tradițională înspre cea de tip folcloristic și în
interiorul acesteia din urmă. Analiză pe care o voi întreprinde în umătoarea
parte a lucrării.
Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului “Cultura română și
modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate ”, cofinanțat
de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, contractul de finanțare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077.
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ETNOGRAFIA CLUJEANĂ
ÎN TIMPUL CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL1
Ioan TOȘA
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
The Ethnography in Cluj During the Second World War

The author presents, based on the information from the Archives, some
important moments in the activity of the Transylvanian Museum of
Ethnography around and during the Second World War.
The following issues are presented:
1. The activity carried out by the Museum’s staff to complete the
documentary fund
2. The Museum situation during the refuge in Sibiu (September 1940- May
1945)
3. The valorisation of the Museum’s documentary heritage
4. The attempt to transform the Museum into an Institute of Ethnographic
Research
5. The personnel’s work in view to expand the Ethnographic Museums
network
6. The Museum activity intended to set up a Society of Ethnography and
Folklóré
7. Promotion of the tradițional songs, dances and costumes by Ardeleana
Student Group
Keywords: documentary fund completion; documentary heritage valorisation;
Museum - Institute of Ethnographic Research; Ethnographic Museums network
expansion; Románián Society of Ethnography and Folklóré; folk songs, dance
and costume promotion

Vom încerca să prezentăm câteva momente mai importante din
activitatea Muzeului Etnografic al Transilvaniei din preajma și din timpul
celui de al doilea război mondial, insistând asupra următoarelor probleme:
1. Activitatea personalului Muzeului pentru completarea fondului documentar;
2. Situația Muzeului în perioada refugiului la Sibiu (sept. 1940 - mai 1945);
3. Valorificarea patrimoniului documentar al Muzeului;
4. încercarea de transformare a Muzeului într-un Institut de Cercetări
Etnografice;
1 Lucrarea a fost redactată și prezentată cu titlul Lumini și umbre în cercetarea etnografică
clujeană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, la Conferința națională ..Etnologia în
vreme de război si războaiele etnologiei”, organizată în cadrul Zilelor Academice Clujene (56 iunie 2014).
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5. Activitatea personalului pentru extinderea rețelei de muzee etnografice;
6. Activitatea Muzeului pentru înființarea unei Societăți de Etnografie și
Folclor;
7. Promovarea cântecelor, dansurilor și portului tradițional prin intermediul
Grupării studențești „Ardeleana”.
Completarea fondului documentar
Inaugurarea, la 13 iunie 1937, a Expoziției permanente din clădirea
din Parcul orașului a reprezentat un moment important în istoria Muzeului
Etnografic al Transilvaniei2. După patru ani de restaurare și de adaptare a
clădirii la cerințele muzeale, Muzeul dispunea de un sediu format din: 3 săli
mari și un coridor (cu o suprafața de expunere egală cu cea a trei camere) ca
spații expoziționale; trei săli pentru birouri; o sală mare pentru bibliotecă și
ședințele Seminarului; un laborator pentru conservare și inventariere; un
atelier foto, un atelier de tâmplărie și două locuințe, una a directorului,
compusă din două camere, baie și dependințe și a doua locuință a portarului,
compusă din cameră și bucătărie3.
Inaugurarea noului sediu al Muzeului a figurat, ca un moment
important în cadrul programului Serbărilor Universitare Clujene, din ziua de
13 iunie4, din care cauză, la 4 iunie 1937, Rectoratul Universității îl avertiza
pe Romulus Vuia că „inaugurarea nu poate dura mai mult decât câteva
minute, în care urma să rostească o mică alocuțiune” 5.
2 Expoziția avea următoarele sectoare tematice: ocupații, meșteșuguri, artă populară,
obiceiuri, portul popular, mobilier și folosea mobilierul expozițional creat în anii 19251926, iar ca material documentar auxiliar rame cu diapozitive cu aspecte legate de tema
prezentată, expuse în ferestrele clădirii.
3 Cf. Adresa din 25 septembrie 1940 trimisă Decanului, Facultății de litere.
4 Programul Serbărilor Universitare Clujene din ziua de 13 iunie cuprindea: 1. Primirea
regelui la gară; 2. Participarea Regelui Ia inaugurarea Colegiului Academic al Universității, la
ora 10,30; 3. Acordarea titlului de Doctor Honoris Cauza al Universității, regelui Carol al IIlea; 4. Ședința de omagiere a regelui; 5.Vizitarea Colegiul academic; 6. Masa academică la
ora 13; După masă: 7. Spectacol pe arena sportivă prezentat de: a. Ansamblul de coruri a
Șoimilor Carpaților; b. Exerciții de gimnastică a străjerilor din școlile primare din Cluj; c.
Exerciții de gimnastică prezentate de studenții de la medicină; d. Exerciții de gimnastică
prezentate de Școlile secundare din Cluj; e. Ștafeta suedeză cu obstacole prezentată de
străjerii cercetași; f. Exerciții de gimnastică executate de Șoimii Carpaților; g. Dansuri
naționale executate de Șoimii Carpaților; h. Inaugurarea Muzeului Etnografic al Ardealului; iVizitarea Muzeului Limbii Române, vizitarea Muzeului de antichități și Institutul de Istorie
Națională, vizitarea Muzeului Botanic, vizitarea căminului Avram Iancu și a căminului
studentelor, iar seara un spectacol. (Cf. Anuarul Universității din Cluj)
5 „Avem onoarea a vă face cunoscut că inaugurarea solemnă a Instituției Dumneavoastră, cu
care figurați în Programul serbărilor Universitare, la care va lua parte Majestatea Sa Regele
Carol al II-lea, va avea loc Duminică, 13 iunie 1937. în cadrul acestei inaugurări, care nu
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Pentru primirea Regelui în Muzeu, R. Vuia dorea să fie însoțit de
Maria Mudura, fata care, la 6 iunie 1930, i-a dat apă din urcior lui Carol
când acesta a aterizat la Vadul Crișului6, dar aceasta a refuzat să participe și
atunci a fost înlocuită cu Lucia Apolzan, îmbrăcată în costum popular7.
în discursul ținut la primirea regelui, după ce subliniază rolul
acestuia în înființarea și dezvoltarea Muzeului, Romulus Vuia arată că, pe
viitor, „alături de acțiunea de salvare, care va constitui și în această perioadă
rostul principal și grija permanentă a muzeului nostru, vom așeza în primul
plan activitatea științifică a Instituției noastre. Sub auspiciile Muzeului și a
Catedrei de Etnografie a Universității noastre s-au format o serie de tineri
cercetători, cari așteaptă numai să li se asigure mijloacele necesare spre a
dezvolta o activitate sistematică și rodnică în domeniul etnografiei româ
nești” (vezi Anexa 1).
Rezolvând problemele prezentării și depozitării colecțiilor, preocu
parea personalului muzeului s-a îndreptat în direcția îmbogățirii patrimo
niului muzeal și a valorificării științifice a acestuia.
Pentru îmbogățirea fondului documentar, personalul muzeului a
reluat legăturile cu membrii corespondenți8 și a efectuat cercetări pe teren.
Primele cercetări de teren au fost strâns legate și de acțiunile de păstrare a
porturilor, cântecelor și obiceiurile strămoșești inițiate de ASTRA.
Pe baza experienței câștigate în urma cercetărilor de teren și a
prezentării cursului Portul popular la români în cadrul Catedrei de etnografie
și folclor a Universității Clujene 9, la 8 mai 1937 R. Vuia prezintă, în cadrul
Consfătuirii Președinților Despărțămintelor ASTREI, un referat privitor la
modalitatea în care credea că se poate realiza această acțiune (Vuia, 1937:
180-186).
poate dura mai mult decât câteva minute, urmează să rostiți o mică alocuțiune. Organizarea
acestei inaugurări și lansarea invitațiilor pentru persoanele care credeți că trebuie să asiste la
această inaugurare, rămâne la latitudinea și în grija Dumneavoastră”. Adresa Nr. 11 din 4
iunie 1937, Arhiva MET.
In acest scop R. Vuia roagă pe notarul comunei Vadul lui Carol, să ia legătura cu fata și să-i
comunice că „este invitată să se prezinte la Muzeul nostru spre a fi de față cu ocazia vizitei
Majestății Sale Regele. Ea se va prezenta în portul popular din partea locului și i se vor
restitui spesele de deplasare dar aceasta refuză și atunci ea fost înlocuită cu Lucia Apolzan
îmbrăcată în costum popular”.
Primirea regelui în muzeu a fost prezentată și de Lucia Apolzan (Apolzan, 1888).
„Pentru a ne ajuta în acțiunea noastră de salvare a mărturiilor civilizației noastre populare,
Muzeul Etnografic numește în diferite regiuni a țării membrii corespondenți cu tragere de
mimă și cu interes pentru problemele etnografice, a căror datorie este de a ne da o mână de
aJUtor pentru colecționarea obiectelor și a răspunde la Chestionarele muzeului” Adresa Nr. 58
trimisă în 21 aprilie 1939, preotului Ștefan Coroianu din Comloșul Mare
Cursul a fost prezentat în anii universitari 1928-1929,1932-1933, 1937-1938
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în acest referat, după ce arată că în unele țări apusene s-au înființat
Societăți anume pentru păstrarea patrimoniului cultural tradițional, Romulus
Vuia10 susține că la noi nu este nevoie de înființarea de noi societăți, salvarea
patrimoniului național putând fi făcută de către Asociațiile Culturale
existente, în special de către ASTRA. Aceste Societăți trebuie să fie sprijinite
de către Școală, în special de către Seminariile teologice care pregătesc
viitorii preoți și Școlile normale care pregătesc viitorii învățători de la sate11.
în ceea ce privește situația portului popular din Transilvania, R. Vuia
arată că acesta se păstrează cel mai bine în județele Sibiu, Făgăraș, Alba și
Someș, unde el n-a fost afectat de influențe străine, în timp ce în unele regiuni
(Țara Oașului, Maramureș, Crișana și Arad) portul popular a fost influențat,
mai demult, de cercurile culturale vecine, portul din Maramureș și Oaș
suferind influențele cercului cultural ungaro-slovac, portul din Banat fiind
influențat de cercul cultural nord-estic balcanic, iar portul din Bucovina și
Moldova de cercul cultural româno ucrainean. în aceste zone, multe dintre
elementele străine pătrunse în port au devenit motive locale și trebuie păstrate.
Romulus Vuia arăta că în unele zone (Secuime și jud.Cluj), portul
popular românesc vechi a dispărut complet (Vuia, 1937: 184) și trebuie
acționat energic pentru refacerea lui, pornind de la piesele vechi care se mai
găsesc în sat și de la ce spun tradițiile locale, sau de la portul din localitățile
cele mai apropiate (Vuia, 1937: 184).
Pentru cercetarea portului tradițional, în anul 1938 Muzeul și-a propus
efectuarea unor cercetări de teren în zonele Secuime, Făgăraș, Mărginimea
Sibiului și în nordul Moldovei. Pentru efectuarea acestor cercetări în noile
condiții politice (instaurarea Dictaturii Regale la 10 februarie 1938 și adopta
rea noii Constituții la 27 martie 1938), la 14 aprilie 1938, R. Vuia solicită
prefecților județelor Ciuc, Odorhei, Mureș, Trei Scaune și Brașov, aprobarea
pentru fotografierea, schițarea și desenarea materialului etnografic și pentru
12
cumpărarea de obiecte pentru Muzeu
Primele cercetări asupra portului au fost efectuate de Ioan Chelcea, în
anul 1938, în nordul Moldovei, cu care ocazie s-au achiziționat 10 obiecte și
4 broderii. în același an, I. Chelcea face cercetări în zona Făgărașului, de
unde cumpără câteva piese de port deosebite, precum conciul de papură de la
10„ Societatea engleză pentru păstrarea cântecelor și dansurilor populare, în Anglia; Federația
elvețiană pentru păstrarea porturilor populare și Societatea germană pentru păstrarea portului
popular” (Vuia, 1937: 181)
11 Pentru a putea educa pe viitorii învățători și preoți „în spiritul tradiției strămoșești trebuie să
cunoască și ei temeinic și să aprecieze civilizația noastră populară, etnografia trebuie intrusă
ca obiect de studiu obligatoriu în Seminariile teologice și Școlile normale” (Vuia, 1937: 181)12 AdresaNr. 34 din 14 aprilie 1938.
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portul cu coame (Nr. inv. 8485), un „coif de mireasă care a dispărut în sat”
(Nr . inv. 8486), o „pălărie cu barșoane purtată numai de feciori” (Nr. inv.
8491) și un „ciocan al măiestrelor” (Nr. inv. 8403)13*
Teodor Onișor a efectuat cercetări în anii 1938 și 1939 în localități
din județele Odorhei (Vidacut, Săcel), Ciuc (Cheile Bicazului, Voșlobeni)
Trei Scaune (Arini, Covasna), și Târnava Mare (Augustin, Mateiaș, Paloș,
Topa), cu care ocazie a achiziționat un număr de 11 obiecte și a făcut
fotografii cu portul popular din aceste localități.
Ion Maloș a făcut cercetări, în anul 1939, în satele din zona Gurghiu,
cu care ocazie a studiat portul popular, așezările, arhitectura populară,
ocupațiile și instalațiile tehnice țărănești (pive, mori, vâltori) din localitățile
Dedral, Cașva, Gurghiu, Ibănești, Luieriu, Râpa de Jos, Reghin, Subcetate.
Cu această ocazie a cumpărat din localitățile mureșene 25 obiecte între care 3
icoane pe lemn (8527-8529) și două pe sticlă (8530 și 8531).
în anul 1940, Ion Maloș și-a continuat cercetările în zonă, urmărind
Pescuitul în comuna Filea; Cărbunăritul în com. Glăjărie; Piuăritul pe
Valea Gurghiului; Agricultura în defileul Mureșului, Valea Gurghiului și
Valea Mureșului; Păstoritul în comunele de la poalele Munților Gurghiu f
După refugiul Muzeului la Sibiu, cercetările de teren au fost efectuate
în anul 1941, în Țara Oltului de I. Maloș15 și în Mărginimea Sibiului de T.
Onișor.16
Fondul documentar al muzeului s-a îmbogățit și cu obiectele obținute
prin donații și prin cumpărarea unor colecții particulare. Dintre donatori
menționăm pe prof. Mihai Ghiuță (în 1939)17, Tiberiu Moraru (1939)18, Aneta
Tufán (1939)19,Isabela Răiculescu (1939)20, monahia M. Ripsinia (1940)21,
Creștea Ion din Vima Mare (1940)22, Contesa Teleki (1940)23, R. Vuia (1940)24

Topor de piatră șlefuit și găurit folosit de rudarii din Țara Făgărașului pentru descântece.
Rezultatele acestor cercetări au fost sintetizate de I. Maloș într-o scrisoare trimisă lui R.
Vuia: „am vorbit cu mai mulți piuari din Ibănești care mi-au dat informații în legătură cu
drumurile făcute prin Câmpia Transilvaniei după haine... Am adunat date în legătură cu
păstoritul din com. Luieriu, despre care am de gând să fac o comunicare la Cercul de studii
Etnografice... Este o comună, Filea, renumită în pescuit” (Raportul din 6 mai 1940 trimis
Directorului Muzeului).
* Adresa Nr. 44 din 22IV 1941.
f Adresa Nr. 48 din 24 apri lie 1941.
15 plante medicinale din județul Bacău.
4 obiecte între care o traistă pentru umblat după ouă roșii (Nr.inv.8192).
20 piese de port din Mehedinți Dolj, Severin, Caraș.
„trei perechi de ciorapi din Dobrogea”.
2213 obiecte din Județul Vâlcea.
Un candelabru sculptat și 2 sfeșnice sculptate de el. (Nr.inv 8610-8612).
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Dintre colecțiile particulare cumpărate de către muzeu în anii 1939 și
1940, cele mai importante au fost Colecția Teglas, formată din 96 obiecte,
majoritatea aparținând țiganilor nomazi23
25 și Colecția de obiecte din Noua
24
Guinee, cumpărată prin bunăvoința rezidentului regal al Ținutului Someș, dr.
Coriolan Tătaru.26
în perioada 1938-1940, o atenție deosebită s-a acordat transferării
unor biserici de lemn în Parcul Național de la Hoia. Pentru transferarea lor,
R. Vuia a cerut aprobarea de principiu a Comisiei Monumentelor Istorice,
aprobare care este obținută, împreună cu „un ajutor pentru restaurarea
bisericilor, monumentelor istorice transportate în Parcul Național”27.
în urma acestei aprobări, R. Vuia, prezintă Comisiei Monumentelor
Istorice o adresă menționând cele două monumente pe care dorește să le
transfere: „bisericile de lemn din comuna Negrilești, jud. Someș și din Fildul
de Sus”28.
Cele două bisericii erau proprietatea Muzeului; biserica din Fildul de
Sus a fost cedată de credincioși în anul 192429, (dar mai era folosită ca lăcaș
23 13 obiecte din județul Ciuc între care și o poartă secuiască miniatură (Nr.inv. 8632).
24 Două obiecte între care și Nr. inv 8706 - săgeata lui Dumnezeu.
25 Colecția era compusă din 96 obiecte între care 10 cruci de lemn, 10 icoane pe lemn, 18
pomelnice, pristolnic datat 1880 (Nr. inv 8246), 5 prapori, 2 icoane pe pânză, bâta unui
voievod al țiganilor datat 1770 (Nr. inv 8274), prișcală datată 1898 (Nr. inv 8278), perie de
fuioare datată 1886 (Nr.inv 8279), 8 mărgele țigănești (Nr. inv 8312-8316), monedă de aramă
pentru deochi - țigani nomazi (Nr.inv 1899), două amulete pentru deochi, semn de drum din
Hădăreni (Nr. inv 8320), Piatra Balaurului amuletă țigănească (Nr.inv 8321), talisman folosit
contra pietrei la bășică 1898 (8322), amuletă pentru leac dat de preotul din Hășdate unei fete
bolnave la 1894 (Nr. inv 8323), piatră amuletă pentru boala rea (Nr. inv 8325), 7 pietre
folosite contra insomniei de țiganii nomazi, 12 amulete folosite contra deochiului; amuletă
folosită contra pietrei la 1899, pietre amuletă contra bolii de inimă (Nr. inv 8341), ban de
aramă pentru tăiat capul șerpilor (Nr. inv 8342), amuletă contra bolii de apă (Nr. inv. 8343),
cositor turnat folosit contra speriatului (Nr. inv 8344), leac de întărire folosit în baia copiilor
(Nr. inv. 8345), semne de drum pentru a însemna drumul pe unde au trecut țiganii nomazi
(Nr. inv 8346), cuie de sicriu folosite pentru leac (Nr. inv 8349), amuletă sculptată (Nr. .inv.
8359), lulea din 1791 (Nr. inv. 8365), piatră sfântă sculptată (Nr. inv 8369), salbă de lemn
contra zgârciului la inimă (Nr. inv 8366) și 222 broderii (Nr.inv 3286- 3438).
26 „descoperind la un anticar din Cluj o colecție prețioasă de obiecte din Noua Guinee, pentru a
împiedica scoaterea ei din țară, rugăm pe Excelența Voastră a binevoi a ne aproba suma de
16.000 lei pentru care Vă exprimăm cele mai călduroase mulțumiri” Colecția formată din 203
obiecte a fost cumpărată de la Firma Comision din Cluj și a fost înregistrată în Lista Originală
30/940. Adresa Nr. 326 din 16 august 1940 trimisă Rezidentului Regal al Ținutului Someș.
27 Adresa Nr 3.243 din 5 dec. 183 8 a Comisiei Monumentelor Istorice.
28 Adresa Nr 6 din 4 aprilie 1939, Arhiva MET.
29 “Biserica a fost cedată muzeului în anul 1924, în schimbul intervenției Muzeului la
Minister pentru scutirea de expropriere a pădurii comunale din veniturile căreia credincioșii
să-și ridice o biserică nouă” Adresa Nr. 133 din 6 noiembrie 1924
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de cult, credincioșii neavând resurse pentru terminarea celei de zid), iar
biserica din Negrilești a fost cedată Muzeului în septembrie 1938, în
schimbul pictării de către Muzeu a noii biserici de zid (vezi Anexa 2).
Pentru pictarea bisericii din Negrilești, Muzeul a încheiat un contract
cu Ioan Gavrilă, angajatul muzeului, prin care „acesta se obliga să execute
pictarea icoanelor de pe tâmpla bisericii și pictarea pereților, în stil bizantin,
în frescă seacă cu cazeină, iar Muzeul îi punea la dispoziție suma de 19.428
lei pentru materialele de pictură, 12.000 lei pentru întreținere pe timpul
lucrărilor și 7.428 lei pentru cumpărarea materialelor de pictură a iconosta
sului. Termenul de predare a lucrării de către I.Gavrilă este 10 august 1939”30 .
Pentru obținerea sumelor necesare pictării bisericii, R. Vuia apelează
la Ministerului Cultelor și Artelor care pune la dispoziția muzeului „suma de
10.000 lei pentru cumpărarea materialelor de pictură necesare la pictarea
bisericii noi”31. Pentru demontarea și transferarea bisericii din Negrilești la
Cluj la 18 iunie 1940, R. Vuia se adresează Comisiei Monumentelor Istorice
cu rugămintea „acordării sumei de 30.000 lei pentru demontarea și transfe
rarea bisericii din Negrilești la Cluj” 32.
Deoarece în planul tematic al Parcului erau prevăzute 7 biserici de
lemn, personalul muzeului era interesat să dețină cât mai multe informații
despre monumentele care ar putea fi transferate. Aceste informații au fost
obținute prin corespondența întreținută de Muzeu cu intelectualii satelor
(preoți,33 învățători, notari etc.).
Informații deosebit de valoroase despre bisericile din Fildul de Sus,
Săgaja, Belioara, Sălciua de Jos, Lita Românească, Poșaga de Jos, Valea
Largă au fost comunicate Muzeului de către G. Pavelescu, în urma cercetă
rilor efectuate în vara anului 1939, în satele din zona Munților Apuseni, din
jud. Turda, în cadrul Institutului de Cercetări Sociale Regionale Cluj” 34
Adresa Nr 6 din 4 aprilie 1939 Arhiva MET
31 Adresa Nr. 44 din 17 aprilie 1940
32 Adresa Nr. 164 din 18 iunie 1940
Oficiul Parohial Petrindu îl ruga pe R. Vuia „să binevoiți ca, ocazional, să ne cercetați
biserica noastră de lemn care este de peste 200 ani, din lemn sculptat și vopsit în forma veche
bizantină, cu un turn mare ascuțit și cu patru turnulețe mici .Această biserică a fost construită
Și așezată în cimitir pe un deal deasupra satului unde a stat până în 1835 când s-a demolat și
s-a mutat în mijlocul satului unde este și azi, a fost reconstruită și pictată la acel an. După
părerea unor pricepuți această biserică merită a fi cercetată mai amănunțit din partea
Dumneavoastră. Pentru noi biserica este micuță și am voi să ne facem alta nouă mai
corespunzătoare” Petrindu 25 iunie 1939. în legătură cu biserica din Lita preotul îi răspunde
Iui .Vuia că „ fiindu-ne necesară pentru serviciu religios nu avem gând s-o demolăm până
când nu vom termina cu desăvârșire biserica nouă” Adresa Nr. 438 din 15 Sept 1939
34
„Biserici de lemn cu valoare artistică, care încă sunt în funcție și pericolul de a fi demolate
nu este iminent: Biserica din Fildul de Sus din 1753, cu pictură murală în altar și cu mai
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Pe lângă cele două biserici de lemn care urmau să fie transferate în
Parcul Național, Muzeul mai avea în vedere și transferarea unei case de lemn
din Muntele Rece, formată din trei încăperi: tindă, două camere de locuit și
tâmaț (vezi Anexa 3). Casa a fost cumpărată în toamna anului 1939,
(împreună cu 14 obiecte) și urma să fie transferată în Parc în primăvara
anului 1940, dar, din cauza dezghețului, personalului muzeului i-a fost
imposibil să ajungă cu căruțele la ea ,35
Concentrarea personalul tehnic al muzeului și evenimentele tulburi
din cursul verii anului 1940 au făcut imposibilă transferarea casei din
Someșul Rece și a bisericii din Negrilești în cadrul Parcului Național.
Primele umbre care au apărut peste toate realizările obținute de
personalul Muzeului, în anul 1938, s-au datorat neînțelegerilor dintre Director
și doi angajați ai muzeului, în urma cărora R. Vuia a fost reclamat la
Ministerul Cultelor și Artelor. Am ținut să amintim aceste conflicte deoarece
ele au apărut în condițiile în care în țară era instaurată Dictatura regală, iar la
Ministerul Culturii, de care depindea Muzeului, din februarie 1938 până în
august 1944, s-au perindat un număr de 13 miniștri.
Dacă prima reclamație, privind diferența de salariu a fiului directoru
lui și a tânărului G.P36. s-a rezolvat relativ simplu, pentru rezolvarea celei de
a doua, cea făcută de Grigore I Niță, administratorul Parcului Național, au
trebuit doi ani.
Profitând de faptul că asigura legătura dintre lucrătorii Parcului și
conducerea Muzeului, administratorul a început să devină un mic dictator,
multe icoane pe lemn din secolul al XVIII-lea, Biserica Greco catolică din Săgaja din 1855
cu pictură murală în altar, cu mai multe icoane pe lemn și una pe sticlă datată 1835; Biserica
Greco catolică din Belioara din 1873 cu pictura murală în altar și cu mai multe icoane din
secolul al XVIII-lea și al XIX-lea Biserica ortodoxă din Sub Piatră, Sălciua de Jos, din 1812
cu pictură murală în altar și cu icoane pe lemn și sticlă. A doua categorie de biserici o
formează cele care în anul în curs vor fi scoase din uz și vor fi dărâmate ,sau demolate spre a
fi vândute altor sate:Biserica din Lita românească din 1709 singura care are pictură murală
atât în pronaos cât și în altar. Pictura este una dintre cele mai bine conservată, obiecte
liturgice și o poartă de lemn sculptată la intrarea în cimitir, datată 1709 Biserica Greco
catolică din Poșaga de Jos din 1829 cu pictura murală bine conservată, cu mai multe icoane
din secolul al XVIII-lea și una din 1672 Biserica ortodoxă din Valea Largă din 1782 cu
pictură murală în altar” Adresa 437 din 15 Septl 939.
35 „în Gilău interesându-ne de căruțași care să transporte casa, n-a voit nimeni, spunând că-i
imposibil de comunicat cu acea comună, chiar și cu căruța goală, din cauza drumurilor desfun
date de dezgheț și topirea zăpezii” Raportul însărcinatului să supravegheze demontarea și
transportul casei Ion NeculoiuNr 34 din 10 aprilie 1940, Arhiva MET
36 G. P. a fost angajat la 15 februarie 1937 ca preparator la muzeu iar la 1 decembrie 1937
este trecut pe postul de asistent în locul lui Octavian Vuia. Nefiind mulțumit de salariul primit
G.P l-a reclamat pe R. Vuia la Minister.
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intrând în conflict cu lucrătorii Parcului. Pentru a asigura liniștea în cadrul
Parcului, R. Vuia, contând pe buna credință a administratorului, a concediat
pe toți lucrătorii cu care administratorul s-a certat3738
*. Deoarece conflictele
între administrator și noii angajați au continuat, în martie 1938, R. Vuia
redactează un Regulament privitor la activitatea personalului Parcului care
este adus la cunoștința tuturor angajaților. (vezi Anexa 4)
Regulamentul n-a fost respectat de Administrator, din care cauză la 8
decembrie 1938, R. Vuia îl atenționează asupra știrilor potrivit cărora „în
Parcul de la Hoia s-ar fi ținut adunări cu caracter subversiv care contravin
măsurilor excepționale luate de autorități” și-i cere să ia măsuri ca nimeni „să
nu încalce legea și dispozițiile existente și să împiedice orice
o o adunare sau
acțiuni ce ar putea trezi suspiciuni asupra Instituției noastre”
Din păcate, toate încercările lui R. Vuia de-a restabili ordinea în Parc
l-au înrăit și mai mult pe Grigore I Niță care, la 10 decembrie 1938, îl
reclamă pe R. Vuia la Ministerul Cultelor și Artelor, acuzându-1 de nereguli
și ilegalități cu unele fonduri primite de la Fundația Culturală în anul 1929.
La 8 mai 1939, prin Adresa trimisă Ministerului Cultelor și Artelor,
R. Vuia prezintă comportamentul administratorul în relațiile cu angajații din
subordine și modalitatea de administrare a gestiunii Parcului (vezi Anexa 5).
în ceea ce privește suma acordată de Fundația Culturală în 1929
pentru aducerea bisericii din Fildul de Sus în Parc, R. Vuia arată că „din
fondul de 200.000 lei acordat de Fundația Culturală în anul 1929 am rezervat
50.000 pentru aducerea bisericii, sumă care nu a putut fi cheltuită deoarece
biserica nouă nu era gata, iar cea veche era folosită de credincioși. Biserica
nouă a fost clădită abia în anii trecuți, iar Episcopia Greco Catolică a pus tot
felul de condiții pentru transferarea bisericii și fondul a fost întrebuințat
pentru alte cheltuieli”.40
37

„După concedierea întregului personal, pe care l-am concediat ca să te mulțumesc pe D-ta,
am avut speranța că în Parc va fi liniște și muncă. Constat însă cu D-ta continuii cu atitudinea
D-tale și vrei să tulburi și pe mai departe liniștea Instituției. Acest lucru nu-1 voi admite sub
nici un motiv” Scrisoarea din 24 februarie 1936. Arhiva MET.
38
„Vă facem răspunzători, atât pe D-vs cât și paznicul din Hoia de cele întâmplate pe terenul
Parcului. Veți lua măsuri ca în cursul zilei să nu se formeze în Parc grupuri mai mari de 4
Persoane, și nu vor staționa în Parc decât acele persoane care pot justifica staționarea
acolo,sau chiar și trecerea prin Parc. După ora 5 p.m. nici chiar individul nu poate staționa
nimeni în Parc, sau în clădirile Muzeului” Adresa 496 din 8 decembrie 1938. Arhiva MET
„Banii acordați de Fundația Culturală în 1929 (200.000 lei) pentru aducerea bisericii din
Fildul de Sus în Parc nu au putut fi cheltuiți deoarece biserica nouă nu era gata iar cea veche
nu se putea aduce fiind folosită de credincioși. Biserica nouă a fost clădită abia în anii trecuți,
iar Episcopia Greco Catolică a pus tot felul de condiții pentru transferarea biserici, fondul a
fost întrebuințat pentru alte cheltuieli Adresa 432 din 13 septembrie 1939.
0 Adresa Nr 432 din 13 septembrie 1939.
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Refugiul la Sibiu
întreaga activitate a Muzeului a fost întreruptă de Dictatul de la
Viena, în urma căruia, la 31 august 1940, Muzeul primește de la Minister
ordinul: „Luați măsuri urgente pentru ambalarea colecțiilor. Urmează
fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor”.41
în legătură cu orașul în care ar urma să se refugieze Muzeul, R. Vuia
sugerează Ministerului că ar fi bine ca Muzeul să se mute la București,
pentru a „pune bazele unui muzeu etnografic în Capitală”, dar ținând seama
de faptul că Muzeul este în legătură cu Catedra și Seminarul de Etnografie al
Universității, va trebui să se mute acolo unde se mută Universitatea”4 .
Pentru obținerea camioanelor necesare transportării bunurilor Muzeului
(colecții și mobilier), R. Vuia apelează la Rezidentul Regal al Ținutului
Someș.43
Primele „bunuri muzeale” care au părăsit Clujul, la 2 septembrie
1940, au fost oile, „turma de oi fiind considerată obiect de muzeu, proprie
tatea statului” pe baza unei „Delegații speciale”.44
Ordinul de Autoevacuare a fost trimis Muzeului de Secretariatul
General al Guvernului la 5 septembrie 1940,45 împreună cu 5 autocamioane,
41 Telegrama Nr. 116 din 31 august 1940.
42 „Luând în considerare evenimentele recente privitoare la cedarea părții din Ardeal în care
intră și Clujul, rugăm să binevoiți a ne da îndrumări cât mai urgent posibil cu privire la
evacuarea și transportarea Muzeului Etnografic din Cluj. Ne permitem cu această ocazie a Vă
propune ca acest material să fie transportat la București spre a pune bazele unui muzeu
etnografic în Capitală de care avem absolută nevoie. Muzeul Etnografic din Cluj fiind în
strânsă legătură cu Catedra de Etnografie și Folclor a Universității din Cluj, va trebui să se
aibă în vedere și faptul unde se va muta Universitatea din Cluj. întrucât la București nu putem
muta aceste colecțiuni, ele ar putea fi transportate, în mod provizoriu în clădirea Muzeului
Astra Sibiu unde există și o colecție etnografică” Adresa 390 din 31 august 1940.
43 „Având ordin telegrafic de la Ministerul Cultelor și Artelor să ambalăm colecțiile
muzeului și să le transportăm cu deosebit respect Vă aducem la cunoștință că am luat toate
măsurile ca până mâine, 2 septembrie, seara toate colecțiile muzeului să fie gata ambalate. Cu
deosebit respect Vă rugăm să binevoiți ca mâine, 2 septembrie, p..m. să dispuneți a ni se pună
la dispoziție cinci autocamioane pentru a transporta lăzile la gară” (Adresa Nr. 398 / 194041 din 1 septembrie 1940).
44 Delegație „Direcțiunea Muzeului deleagă pe Dumitru Dobrotă să ducă 121 oi până la
Poiana Sibiului. Aceste oi fiind proprietatea statului și totodată fiind socotite ca obiecte de
muzeu, autoritățile și persoanele particulare sunt insistent rugate a da ajutor ciobanului ca să
poată ajunge cu bine cu această avere până la Poiana Sibiului”. (Arhiva MET).
45 „Ministerul Apărării Naționale, Ordin Misiune Specială Autoevacuare Nr. 211 din 5
septembrie 1940,Purtătorul acestui Ordin execută cu camionul, Nr. de circulație 4129 PI. un
autotransport de evacuare de la Cluj la Turda, din Ordinul Guvernului Nimeni și pentru nici un
motiv nu poate sechestra, opri,sau îngreuna misiunea purtătorului Cei ce vor contraveni, vor fi
arestați și diferiți curții marțiale”. (Ordin de evacuare din 5 septembrie 1940, Arhiva MET)
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cu care până la 17 septembrie 1940 au fost transportate toate colecțiile și
mobilierul Muzeului la Turda46.
Bunurile imobile ale Muzeului (Clădirile din Parcul orașului și din
Parcul Național,) au rămas în teritoriul cedat. înainte de plecarea din Cluj, R.
Vuia a luat legătura cu reprezentanții comunității maghiare, informându-i de
importanța bunurilor și locuințelor din Parc.
Pentru protejarea clădirilor din Parcul Etnografic, R. Vuia propunea
ca acestea să fie date spre a fi locuite unor refugiați maghiari. în acest scop,
la 9 septembrie 1940, îl însărcinează pe Ioan Maloș să cerceteze împreună cu
refugiații maghiari situația în care se găsesc clădirile și să întocmească un
proces verbal de predare primire.
în urma cercetărilor efectuate de I. Maloș împreună cu refugiații
maghiari, s-a redactat un raport în care erau trecute constatările făcute (vezi
Anexa 6). Concluziile raportului au fost că „refugiații, văzând depărtarea
mare de oraș și situația actuală a locuințelor, au renunțat la ele.” 47
La 30 septembrie 1940 R. Vuia, într-un raport trimis Ministerului,
arăta că toate colecțiile muzeului au fost transportate de la Turda la Sibiu,
unde au fost depozitate în Sala festivă a Școlii Primare nr. 4, Str. Vasile
Lupu, nr. 44-46, locație „potrivită, deocamdată, pentru adăpostirea colecții
lor, dar nepotrivită ca sediu pentru Muzeu, deoarece lipsesc camere pentru
birouri, ateliere și laborator. Biroul Directorului, Asistenților și Secretaria
tului au fost instalate, provizoriu toate, în balconul sălii festive”4
în raportul trimis Ministerului, R. Vuia arată că întreg personalul
științific și administrativ al Muzeului au optat pentru cetățenia română49,
menționând personalul care a contribuit la ambalarea și evacuarea colecțiilor.50
în finalul Raportului, R. Vuia solicită ca Ministerul să intervină pe
lângă organele în drept pentru lăsarea la vatră a personalului concentrat,
pentru ca Muzeul să-și poată desfășura activitatea la Sibiu în bune condiții.51
46 Telegramă Ministerului Educațiunii Naționale 432 / 17 sept 1940.
Raportul lui Ioan Maloș din 9 septembrie 1940.
AdresaNr 435 din 30 sept. 1940 trimisă Ministerului Educației Naționale.
„Avem onoarea a Vă raporta că întreg personalul științific și administrativ al Muzeului a
°Ptat pentru cetățenia română și pentru păstrarea serviciului în unitatea noastră. Au optat
Pentru cetățenia maghiară, având casă și pământ în
teritoriile cedate, Dumitru
Gavrilă,laborant, Ioan Dan,portar, Maria Dan femeie de serviciu, Ioan Pop vizitiu, Ioan
Cioară și Simion Ciumăfaie,paznic” Adresa Nr.435 din 30 sept. 1940 trimisă Ministerului
Educației Naționale.
”R. Vuia, director, T. Onișor, asistent, I. Mâlos, preparator, Gavrilă Pop lucrător la Parc
azi portar. Dumitru Dobrotă cioban, și Aurel Berar au adus turma de la Cluj până în hotarul
comunei Turnișor lângă Sibiu.” Adresa 435 din 30 sept. 1940 trimisă Ministerului Educației
Raționale.
„Șeful de lucrări Ioan Chelcea, Căpitan, Batalionul 24 Vânători de Munte; secretarul
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Pe lângă găsirea unui sediu potrivit pentru Muzeu, o altă problemă
care trebuia rezolvată urgent la Sibiu era cea a iemării oilor în condițiile în
care furajele au rămas la Cluj.
Pentru rezolvarea ei, R. Vuia cere ca Ministerul să aprobe vânzarea
unei părți din turmă, iar cu banii obținuți să se „cumpere fânul necesar iemă
rii și să se acopere spesele de reparare și restaurare a obiectelor degradate ”5253
.
Vânzarea oilor urma să se facă Academiei Agricole, cu condiția ca
atunci când Muzeul va reface Parcul Național „să ni le revândă”.
Până la obținerea aprobărilor de la Minister, la 8 octombrie 1940 R.
Vuia cere Comandamentului Garnizoanei Sibiu să aprobe pășunatul oilor „pe
terenurile de instrucție a Garnizoanei, în sectorul din Dumbrava”54.
în noiembrie 1940, în urma aprobării primite de la Minister, sunt
vândute 49 oi bătrâne și un berbece, iar restul oilor sunt duse în Poiana
Sibiului55
Am arătat, mai sus că la Sibiu Prefectura a pus la dispoziția Muzeului
sala festivă a Scolii Primare de stat nr. 4, spațiu care nu era potrivit pentru
depozitarea colecțiilor și pentru desfășurarea activității Muzeului și a
Seminarului56 Pentru a fi sprijinit în încercarea de primire cât mai repede a
unei clădiri adecvată desfășurării activității Muzeului și a Seminarului de
Etnografie și Folclor (vezi Anexa 7), la 25 septembrie 1940, R. Vuia apelea
ză la autoritățile locale și centrale, prezentând clădirile pe care le-a găsit în
urma cercetărilor făcute în Sibiu.
Prima clădire găsită de R. Vuia, în imediata apropiere a centrului, era
fosta fabrică de ghete HERMA, pe care Banca Românească, proprietara
clădirii, era dispusă să o vândă statului. Pentru cumpărarea ei, la 8 octombrie
1940, R. Vuia se adresează Ministrului Culturii Naționale cu rugămintea de-a
contabil Anghel Doxan, Sergent TR Regimentul 78, Constantin Băltaru, Sergent TR Divizia
17, loan Gavrilă, fotograf Sergent., și Aurel Beraru, maistru tâmplar, care a fost detașat de
Unitatea lui militară și a ajutat la ambalarea și transportarea inventarului Muzeului” Adresa
435 din 30 sept. 1940 trimisă Ministerului Educației Naționale.
52 AdresaNr. 435 din 30 Septembrie 1940.
53„Având în vedere că oile Muzeului sunt adevărate piese de muzeu, atât în ce privește
laptele, lâna și carnea, fiind un soi deosebit, să fim autorizați să le vindem Academiei
Agricole care a cerut și mai înainte acest lucru, cu obligația că atunci când vom foi în stare
să refacem Secția Parcului Național să ne revândă la același preț” AdresaNr. 435 din 30
Septembrie 1940.
54 Adresa Nr. 467 din 8 oct. 1940.
55 „La 11 noiembrie s-au vândut 49 oi bătrâne și un berbec .Au mai rămas 48 oi, 20 noateni și
doi berbecuți, din care s-a vândut o oaie, două oi au murit de gălbează, iar pe una a mâncat-o
lupul. Cu aceste 66 bucăți am plecat din Sibiu în Poiana Sibiului, unde am stat până în 14
aprilie 1941, consumând 12.600 kg ian și 2.100 kg otavă” Raportul ciobanului din 14 mai 1941
56 AdresaNr 435 din 20 Sept 1940.
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lua contact cu Banca Românească spre a afla în ce condiții ar fi dispusă să
cedeze această clădire Muzeului (vezi Anexa 8), argumentând că „Statul nu
ar trebui să piardă ocazia unică de a achiziționa această clădire, deoarece,
chiar și în cazul când Muzeele și Institutele universitare ar trebui să plece în
altă localitate și atunci ar fi o datorie a statului ca să organizeze la Sibiu, unde
se află 2 mari muzee săsești (Muzeul Brukenthal, Muzeul de științe naturale
și alte colecții) și un mare muzeu regional românesc pentru a dovedi
caracterul românesc al Transilvaniei și superioritatea noastră culturală”57
în eventualitatea în care Statul nu poate cumpăra această clădire, R.
Vuia, împreună cu Sextil Pușcariu, sugerau Ministerului pentru rezolvarea
problemei sediului cumpărarea pentru Muzeu a uneia „din halele târgului de
mostre, care ar necesita suma de 200.000 lei pentru reparații”58
Cu toate intervențiile făcute de R. Vuia în toamna anului 1940 și în
primăvara anului 1941, pe la autoritățile locale și centrale, nu a reușit să
obțină o clădire corespunzătoare pentru muzeu.
în aceste condiții, la 27 iulie 1941, R. Vuia prezintă Ministerului
Culturii Naționale și al Cultelor situația extrem de grea în care a ajuns
muzeul după refugiu, „fiind adăpostit în trei părți: 1 Birourile și colecția
didactică în subsolul clădirii centrale a Universității, amenințate de umiditate;
2. Majoritatea colecțiilor în Hala V de pe terenul de mostre, amenințată să fie
roasă de șoareci; 3. Restul colecțiilor sunt înmagazinate în balconul sălii
festive și în garderoba Scolii primare nr. 4, dincolo de gară, într-un cartier
mărginaș”59, solicitând să fie autorizat să cerceteze care din clădirile ce vor fi
expropriate în folosul statului ar fi potrivită pentru Muzeu60
în urma cercetării clădirilor ce urmau să fie expropriate pentru stat,
R. Vuia comunică Ministerului, la 4 septembrie 1941, că a găsit trei clădiri:
Imobilul din str. Principele Nicolaie nr. 7, proprietar Jacob Rieger; Imobilul
din str. Gimnasticii nr. 15; Imobilul din strada Joagărului nr. 2 și Imobilul din
str. General Moșoiu nr. 19, proprietar medicul Ronig”. în urma analizei
atente a stării clădirilor, R. Vuia consideră că imobilul din str. Principele
Nicolae ar fi cea mai potrivită pentru Muzeu, urmând ca Ministerul să
intervină pe lângă autoritățile locale pentru ca imobilul să fie închiriat ca
sediu pentru muzeu”61.
7 Adresa Nr 466 din 8 Octombrie 1940. Clădirea a fost cumpărată de Mareșalul Ion Antonescu
din banii săi și donată Universității care a transformat-o în căminul de studenți Avram Iancu și a
fost inaugurat, în prezenta Măriei Mareșal Antonescu, în ziua de 22 martie 1942
59 Adresa Nr 493 din 24 oct 1940
6’AdresaNr. 271 din 27 iulie 1941
6i Adresa Nr 271 din 27 iulie 1941
AdresaNr. 763 din 4 septembrie 194.
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Ca urmare a intervenției Ministerului pe lângă autoritățile locale,
acestea întocmesc actele de închiriere și la 1 noiembrie 1942 Muzeul se mută
în clădirea din Strada Principele Nicolae, formată din antreu, patru camere,
cămară, debara, baie, verandă, bucătărie, cămară de alimente, pod, pivniță,
spălătorie și garaj. în această clădire Muzeul a funcționat până în primăvara
anului 1945, când a revenit la Cluj.
La Sibiu, R. Vuia dorea să înființeze un Parc Național după modelul
celui din Cluj, în care scop la 7 octombrie 1940 se adresează Primăriei
Municipiului Sibiu cu rugămintea „să binevoiască a oferi un teren potrivit
acestui scop. Credem că lucrul cel mai potrivit ar fi să ni se ofere, pentru
acest scop, o parte din Pădurea Dumbrava, având și loc deschis în apropierea
Grădinii Zoologice. Această Grădină a neamului ar completa în mod foarte
norocos începutul făcut cu Grădina zoologică și ar fi un factor de atracție a
publicului spre Pădurea Dumbrava. Dorința noastră este ca acest Parc
Etnografic să fie un dar al Muzeului Etnografic pe care să-l lăsăm pe acest
teren atunci când Universitatea și Muzeul Etnografic s-ar reîntoarce în
62
vechea locație”
Pentru organizarea Parcului la Sibiu, în primăvara anului 1941, R.
Vuia solicită aprobarea Ministrului: „să facem propuneri pentru împlinirea
posturilor de la Parc și anume postul de administrator, postul de vizitiu și cele
trei posturi de lucrători. Se impune îndeosebi ocuparea posturilor de oameni
de serviciu în parc, fără de care nu putem începe reorganizarea acestei
instituțiuni”62
6364
.
Ministerul aprobă completarea posturilor vacante, dar din cauza
războiului nu s-a putut realiza Parcul Etnografic la Sibiu.
Muzeul și-a desfășurat activitatea la Sibiu până în primăvara anului
1945. în contextul pregătirilor ce se făceau pentru revenirea administrației româ
nești în teritoriile cedate, în aprilie 1945, Rectoratul Universității a solicitat
conducătorilor instituțiilor aparținătoare Universității înaintarea de urgență a
„unui tablou cuprinzând necesitățile de transport a Instituției D-voastră” .”
Pentru transportarea bunurilor muzeului și ale personalului, R. Vuia a
solicitat „20 camioane mari sau 10 vagoane pentru bunurile Muzeului și 15
camioane mari sau 8 vagoane pentru bunurile funcționarilor”65
62 Adresa Nr.462 din 7 octombrie 1940.
63 Adresa Nr 763 din 17 martie 1941 Ministerul Instrucțiunii Publice, Cultelor și Artelor
Arhiva MET.
64 „Tabloul va avea următoarele rubrici: Cantitatea aproximativă în kg. a obiectelor transpor
tate. în ce se pot îmbarca: camioane de 4 tone, Vagoane CFR de 10 tone. închise. Pentru
familie (obiectele personale cantitatea aproximativă socotită în kg.) camioane, vagoane
(Adresa 993 a Rectoratului din 3 aprilie 1945).
65 Adresa 11 din 7 aprilie 1945.
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în așteptarea Dispoziției Guvernului pentru mutarea la Cluj, „dispo
ziție care poate veni dintr-o zi în alta, probabil după 10 mai 1945”, Rectoratul
Universității cere printr-o Adresă conducătorilor Instituțiilor aparținătoare
„să facă neîntârziat pregătirile necesare împachetării a toată averea evacuată
de acolo în 1940, precum și obiectele dobândite aici”.66
Deoarece toate instituțiile urmau să se întoarcă în vechile localuri,
pentru a nu avea surprize, Rectoratul a dispus, în luna mai 1945, cercetarea
situației în care se află acestea. în urma cercetărilor făcute la fața loculului, R.
Vuia prezintă constatările făcute într-un raport, la 1 iunie. în raport R. Vuia
prezintă starea în care se găsesc clădirile (vezi Anexa 9), insistă asupra
faptului că Muzeul a fost deposedat în timpul ocupației hortiste de toate
proprietățile pe care le-a lăsat la Cluj.
Pentru ca Muzeul să intre în posesia clădirilor și a terenurilor pe care
le-a avut în proprietate înainte de refugiu, R. Vuia solicită ca Rectoratul să
intervină în mod oficial la Primăria orașului Cluj și la Sindicatul chelnerilor
din Cluj, pentru evacuarea clădirii din Parc și la Academia Agricolă pentru
restituirea terenului Parcului Etnografic de la Hoia.
Deoarece Primarul n-a ținut seama de solicitările Rectoratului, la 22
august 1945, Rectorul Universității comunică acestuia că a fost nevoit să
pornească „proces împotriva Municipiului pentru anularea actelor judiciare și
pentru recuperarea imobilului în favoarea Muzeului Etnografic”, cerând ca
până la rezolvarea situației Primarul „să ia măsuri pentru ca bunurile
Muzeului sosite de la Sibiu să fie adăpostite vremelnic și să repare integral
toate daunele ce am suferit din cauza procedeului abuziv inaugurat prin
Acțiunea No.5138/941 de către organele municipale hortiste de pe
vremuri”67
în baza Sentinței 46 din 11 decembrie 1945, la 9 martie 1946 delega
țiile Rectoratului și Primăriei au redactat un Proces Verbal cuprinzând
66

„Să facă neîntârziat toate pregătirile necesare împachetării a tot ce este necesar continuării
activității, servindu-se de materialele de împachetat ce l-ați avut la evacuare, care trebuie să
fie suficiente pentru cea mai mare parte a inventarului d-vs, în primul transport. Lăzile și
materialele ce v-ar mai trebui la celelalte transporturi urmează să le procurații din comerț, în
care scop ne veți solicita sumele de care aveți nevoie. La Cluj trebuie să transportăm toată
averea evacuată de acolo în 1940 plus obiectele dobândite aici. Ordinea evacuării va fi
următoarea: Facultatea de drept, Facultatea de litere, Rectoratul, Biblioteca Universității,
Căminele și Cantina, Facultatea de medicină și Administrația centrală a Clinicilor” Adresa
R69 din 25 aprilie 1945.
Adresa Nr. 2.167 din 22 august 1945 trimisă de Rectorat Primăriei orașului Cluj. Cu toate
că pentru obținerea clădării din Parcului orașului s-a apelat, la 24 noiembrie 1945 la
Președintele Consiliului de Miniștrii, dr. P. Groza, Muzeul a intrat în posesia ei la 2 aprilie
1946 în urma câștigării procesului cu Primăria.
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constatările tehnice privitoare la clădirea din Parc, care la 18 aprilie 1946 a
fost retrocedată Muzeului

Valorificarea patrimoniului documentar

Valorificarea patrimoniului muzeal s-a făcut prin prezentarea lui
pentru marele public în cadrul expoziției permanente și în diferite publicații
(Chelcea, Ion, 1937) și prin folosirea lui ca material documentar auxiliar în
cadrul cursurilor ținute în cadrul Catedrei de etnografie și folclor.
Muzeul a participat în 1937-1938 și la Expoziția organizată la Londra
de Așezămintele Regale de Cultură și Educație cu peste 500 piese (cusături și
țesături din Banat, piese de port din Colecțiile Eliza Brătianu și Sabina
Cantacuzino, covoare din Basarabia, Maramureș,Țara Hațegului și Banat,
68
mobilier din Țara Hațegului și Maramureș etc.)
în timpul refugiului la Sibiu, muzeul neavând un spațiu adecvat de
expunere, nu a avut nici o expoziție permanentă. A participat în schimb, la
cererea Ministerului Propagandei Naționale, la o mare expoziții de artă
populară românească în străinătate. Pentru organizarea expoziției, la 15
martie 1941 Ministerul Propagandei Naționale comunica Muzeului că Dl.
Al. Bădăuță, directorul Propagandei din acest departament, se va deplasa la
Sibiu „pentru a lua contact și a stabili cu Domnia Voastră bazele unei strânse
colaborări.”68
69 în urma discuțiilor purtate de Al. Bădăuță, reprezentantul
Ministerului Propagandei, cu reprezentații muzeului (R. Vuia, T. Onișor) se
întocmește listă cu obiectele care ar urma să fie prezentate în expoziție: a.
Obiecte de lemn; b. Textile; c. Costume; d. Covoare; e. Ceramică; f. Icoane
pe sticlă; g. Icoane pe lemn; h. Obiecte de cult; i. Xilogravuri, j. Obiecte
mari; k. Acuarele; 1. Fotografii; m. Diapozitive de fereastră cu ramă.
Obiectele urmau să fie completate cu „fotografii în culori naturale,
diapozitive în culori și aparat de proiecție, filme românești și 2 aparate de
proiecție de la București, o bibliografie de 50 cărți de etnografie și artă
populară și o colecție de cărți documentare asupra României în dublu
exemplar, care ar putea fi luate din București” 70
Pe baza acestei tematici, la 27 martie 1941, Nichifor Crainic, ministru
subsecretar de stat însărcinat cu propaganda, solicită Directorului Muzeului
să aprobe „punerea la dispoziție a obiectelor arătate în alăturata listă, care au

68 Adresa Nr. 33 din 12 Aprilie 1938.
69 “încheierile pe care le veți stabili vor fi ulterior confirmate de către Minister” Adresa Nr.
2006 din 15 martie 1941 a Ministerului Propagandei
70 Adresa Nr. 2006 din 15 martie 1941.
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fost alese de Domnia Voastră împreună cu d-1 Onișor: a. Obiecte de lemre. 10
căucuri, 5 clești de alune, 5 pistornice, 5 pristene, 20 de linguri diferite, 30
furci de tors, 5 tindeici, 5 cruci mici, 20 comuri de praf, crucea mare din
Pădureni, 3 modele de case țărănești (Maramureș, Năsăud, Bran), 5-8 cuiere
de ulcioare, 2 colțare, 2 dulapuri pentru vase, 3 tronuri, 6-9 bucine, 4 ploști;
b. Textile'. 5 straițe din Țara Oașului, 30 petece de oprege, 20 cepse, 15
marame, 25 ștergare, 10 brâie, 15 bete, 50 lățișoare de mărgele, 30 cămăși,
10 poale, 20 oprege, 10 catrințe, 5 culmi; c. Costume (manechin) 1 de pădu
reancă; 1 de bănățeancă, 1 din Țara Hațegului, 1 din Bihor, 1 din Săliște, 5
cojoace, 5 pieptare;d. Covoare-. 10 din Maramureș, 5 din Banat, 10 din
Basarabia, 2 din Țara Hațegului; e. Ceramică 10 din Maramureș, 20 din
Bazinul Beiușului, 15 din Hațeg; f. 20 icoane pe sticlă diferite; g. 10 icoane
pe lemn diferite; h. 10 obiecte de cult diferite; i. 5 xilogravuri diferite, j.
Obiecte mari 2 coloane de cadre turnante cu piese cusute de mână, 5 cadre
vitrine de perete, montate cu piese din regiunile cedate k. O bucată acuarele-,
1. Diapozitive de fereastră cu ramă, m. 40-50 diapozitive din Ardeal, în
deosebi din regiunile cedate71.
Pentru a participa la organizarea expoziției, R. Vuia cere Ministerului
Instrucției, Educației, Cultelor și Artelor aprobare pentru împrumutarea
obiectelor, precizând condițiile în care se va face împrumutul:
„1. Ministerul Propagandei Naționale să garanteze restituirea
întregului material pus la dispoziție de muzeu. în caz de pierdere sau
deteriorare va plăti prețul fixat de directorul muzeului;
2. Pentru asigurarea obiectelor și expunerea lor vor fi însoțite de un
funcționar al muzeului, iar cheltuielile de deplasare și întreținere vor fi
suportate de Ministerul Propagandei;
3. Obiectele vor fi luate numai din colecțiile de rezervă ale muzeului;
4. Ministerul Propagandei Naționale să achite suma de 40.000 lei
(făgăduită în 1939 cu prilejul participării trupei de dansatori la Festivalul
Internațional de dansuri populare de la Stockholm)72.
în luna mai 1940, R. Vuia propunea Ministrului Propagandei să fie
trimiși în străinătate împreună cu expoziția și specialiști care să facă

Adresa Nr. 2006 din 15 martie 1941 a Ministerului Propagandei AdresaNr 02388 din 27
martie 1941. în Adresă se cerea „să ne comunicați data când aceste obiecte vor fi gata
Pentru expediere, spre a trimite delegatul nostru care să asiste la împachetarea lor de către Dvoastră, Ministerul nostru suportând , bineînțeles cheltuielile de ambalaj Vă rugăm, totodată,
sa specificați pe listele borderou ale obiectelor, dimensiunea lor precum și valoarea
respectivă de asigurare”.
AdresaNr. 27 din 31 martiéi941 trimisă Ministrului Instrucției, Educației, Cultelor și
Artelor.
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propagandă în interesul țării, arătând că a început să pregătească trei
conferințe în engleză „Probleme etnice în sud estul Europei, Satul și țăranul
român și Arta populară română”.73
Ministerul Instrucției, Educației, Cultelor și Artelor comunică
Muzeului, la 8 august 1941, următoarele: „Ministerul .Propagandei acceptă
să asigure obiectele împrumutate de muzeu la valoarea de 2.332.850 lei.
Acceptă un însoțitor din partea Muzeului în persoana d-lui I. Maloș.
Deoarece D-l Maloș este etnograf, Ministerul Propagandei socotește că prin
cooptarea sa în echipa care însoțește expoziția împlinește și pe cea de a treia
condiție. D-l Ministru al Culturii Naționale și al Cultelor, General Radu
Rosetti, a aprobat împrumutarea obiectelor. Totodată vă comunicăm că am
intervenit la Ministerul Propagandei pentru a achita de îndată suma de 40.000
ce vi se datorează din 1939 7475
Despre orașele în care a fost organizată Expoziția de artă româ
nească găsim informații într-un Raport trimis de I. Maloș în aprilie 1942, lui
R. Vuia „Expoziția a fost deschisă la Viena, în perioada 21 noiembrie-21
dechembrie 1941, de unde a fost dusă la Stuttgart, unde a fost deschisă între
24 ianuarie-15 februarie 1942, după care la Frankfurt unde s-a deschis la 13
martie și rămâne deschisă până în 12 aprilie 1942. De aici plecăm la Koln,
unde urmează să fie deschisă cam la 15 mai 1942. Expoziția a fost vizitată și
obiectele au fost admirate și prețuite”.
în Raport, I. Mâlos făcea o serie de observații critice privitoare la
modul în care a fost organizată expoziția, care „este prea puțin metodică și
științifică”, la felul în care a fost tratat „nu i s-a asigurat calitatea de specialist
în aranjarea expoziției”, și la unele greșeli în sistemul de expunere, din care
cauză unele obiecte au suferit stricăciuni.
La 10 iulie 1942, printr-o scrisoare trimisă lui Ion Maloș, ca răspuns
la raportul acestuia trimis din Frankfurt, R. Vuia, după ce reamintește rolul
pe care acesta îl avea de-a „avea grija de colecțiilor noastre, dar și să
asigurați, în calitate de specialist, aranjarea metodică și științifică a expoziției.
Se vede că în privința aceasta nu vi s-a asigurat în deplină măsură rolul pe
care trebuia să-1 îndepliniți”76, îi cere acestuia să stăruiască și să impună

73 Adresa Nr 74 din 3 mai 1941.
74 Adresa Ministerului Instrucției, Educației, Cultelor și Artelor Nr.42. 808-941 din 8 VIII
1941
75 Scrisoarea trimisă de I. Maloș lui R. Vuia.
76„Aveți dreptate când afirmați că această expoziție trebuia făcută de un om de știință, cu
mare răspundere și cu o foarte bogată experiență în această materie. Nu e vina noastră dacă
la noi nu se face apel în astfel de cazuri Ia astfel de persoane, De aceea noi trebuie să
corectăm,cât e cu putință greșelile oficialității” Adresa Nr 151 din IOVII 1942.
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conducerii expoziției respectarea tuturor măsurilor ce trebuie luate cu privire
la protecția obiectelor, „ mai ales trebuie să se aibă în vedere următoarele:
textilele și obiectele mai gingașe să nu fie expuse în liber, decât în vitrine,
spre a le feri de praf și soare și ele să fie conservate. în sălile destinate
expoziției să se păstreze aceeași temperatură moderată, umiditate redusă și
obiectele să fie ferite de lumină prea tare timp mai îndelungat și mai ales să
fie ferite de lumina directă a soarelui” .
Pentru prevenirea deteriorării în continuare a obiectelor muzeale, R.
Vuia îi recomanda lui I. Mâlos să ia următoarele măsuri: „Obiectele deterio
rate sau expuse deteriorării să nu se mai expună, ci ele să fie împachetate
bine și, dacă e cu putință, expediate în țară sau depozitate într-un loc sigur. Se
vor expune cu cea mai mare erijă numai obiectele ce rezistă și cu observarea
7R
celor indicate mai sus” .
în încheierea scrisorii R.Vuia îi cerea lui I.Mâlos să-i trimită de
urgență un raport privind starea obiectelor, „dacă ele mai pot rezista la
organizarea unor expoziții și în Berlin, Lipsea și München”77
7980
78
, aducându-i la
cunoștință „că am mai delegat și pe Dl. Romul Vuia junior din partea
Muzeului ca să vă transmită instrucțiuni și să vă dea ajutor la păstrarea și
80
conservarea colecțiilor ”
Pentru a face cunoscut în țară succesul acestor expoziții, R. Vuia îi
cerea lui I.Malos să trimită din fiecare localitate „unde a fost sau va fi
expoziția noastră, câte un articol spre a fi publicat într-o revistă sau ziarele
din țară, cum ar fi de ex. Revista Fundațiilor Regale, Transilvania, Vremea,
pentru ca publicul din țară să afle despre importanța și succesele acestor
expoziții și mai ales despre contribuția Muzeului Etnografic. Aceasta pentru
că s-a scris foarte puțin despre aceste expoziții și nu s-a arătat aportul
Muzeului nostru. Am constat chiar că unele persoane oficiale au o părere cu
totul greșită despre rostul și succesele acestei expoziții.
Vă recomandăm să adunați material pentru a publica un studiu sau
articol despre Muzeele Etnografice din Germania și unul despre expozițiile
noastre de artă populară. Despre ambele veți face, la reîntoarcere, și câte o
comunicare la Cercul de Studii Etnografice” 81
77AdresaNr, 151 din IOVII 1942.
78 AdresaNr 151 din IOVII 1942.
79 t
Deoarece subsemnatul a recomandat Ministerului Propagandei să se facă expoziții și în
următoarele orașe: Berlin, Lipsea și München vă invităm a ne răspunde de urgență dacă
credeți că obiectele noastre mai pot rezista spre a fi prezentate și în aceste orașe?. Ne veți
trimite urgent un nou raport despre starea obiectelor și dacă ele pot rezista la aceste trei
expoziții”AdresaNr 151 din IOVII 1942.
80AdresaNrl51 din IOVII 1942.
'AdresaNr 151 din IOVII 1942.
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Având în vedere succesul expoziției, Ministerul Propagandei comu
nică Muzeului că a hotărât ca „în urma cererilor forurilor oficiale italiene, să
continue în câteva centre din Italia expoziția de artă populară ce se află în
prezent la Breslau” , solicitând Muzeului prelungirea termenului pentru care
sunt împrumutate obiectele cu șase luni, pentru ca expoziția să poată fi
itinerantă82
8384
.
R. Vuia răspunde Ministerului că este de acord cu prelungirea împru
mutului cu condiția ca Ministerul Propagandei să accepte ca Romul Vuia
junior să fie trimis pentru a cerceta împreună cu I. Maloș (vezi Anexa 10) și a
raporta starea în care se află obiectele, iar Ministerul să arate aportul muzeu
lui: „atât în presă cât și la expoziție
să se arate că majoritatea obiectelor sunt
OJ
proprietatea muzeului nostru” .
în februarie 1943, ținând seama de situația internațională, R. Vuia
solicită Ministerului Propagandei „ca după terminarea Expoziției din Veneția
obiectele expoziției să fie aduse în țară și restituite Instituției noastre”85.
Ministerul Propagandei răspunde Muzeului că, având în vedere
succesul pe care l-a avut Expoziția în orașele Germaniei și Italiei, Guvernul
a hotărât ca, în intervalul 1943-1944, pentru a înlătura eventualele riscuri de
război, expoziția urmează să fie prezentată în țări neutre, Elveția, Spania și
Portugalia, „țări care poartă un deosebit interes față de arta țăranului român,
solicitând prin intermediul reprezentanțelor noastre diplomatice atari
manifestări”86.
în cursul anului 1943, Ministerul Propagandei a organizat Expoziția
de artă populară în orașele Geneva, Zürich, Berna, urmând să fie deschisă la
Basel.
în toamna anului 1943, într-o scrisoare trimisă Ministrului Propagan
dei Naționale, Rectoratul arată că, în urma consultării cu R. Vuia, „am ajuns
la convingerea că în împrejurările actuale ar fi bine ca colecțiile să fie
adăpostite într-o cameră corespunzătoare, fie la Legația noastră din Berna, fie
într-o altă clădire corespunzătoare. Rugăm deci ca și Ministerul Propagandei
să-și însușească acest punct de vedere și să-și ia asupra sa însărcinarea de-a
asigura, în modul propus de noi, adăpostirea colecțiilor”87

82 Adresa Nr 1500 din 26 sept 1942.
83 Adresa Nr. 5562 din 15 aprilie 1942.
84 Adresa Nr. 39 din 25 aprilie 1942.
85 „Tot astfel, întrucât s-a renunțat la expozițiile de vânătoare de la Viena și cea din Spania,
rugăm să ni se restituie și obiectele împrumutate pentru aceste expoziții „Adresa Nr. 671 din
16.11.1943.
86 Adresa Nr din 6 aprilie 1943.
87 AdresaNr 3.709/23 noiembrie 1943.
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Ministerul își însușește propunerea de a adăposti obiectele la Legația
română, dar Consilierul cultural fiind plecat în concediu, obiectele (145 lăzi
și colete) au fost depuse în gara de mărfuri din Berna, iară a fi date în
răspunderea cuiva. Lăzile și coletele cu materialele Muzeului au fost
transferate în localul Muzeului de Arte Frumoase din Lausanne abia în 1946.
în urma intervenției din 15 octombrie 1948 a directorului G.
Pavelescu pe lângă ministerul Artelor și Informațiilor, la 21 ianuarie 1949 se
semnează Procesul Verbal de predare primire a obiectelor de către Pavel
Vasiu, reprezentantul Ministerului Artelor și Informațiilor, care predă și
delegatul Muzeului, Constantin Băltarul, următoarele obiecte: 453 obiecte
(47 fiind pierdute), trei vitrine cu pereții de cristal, două vitrine circulare cu
46 cadre, având 55 geamuri bune și 37 sparte și o ladă cu închizători în care
erau ambalate vasele de lut cu trei lacăte.

Muzeul - Institut de Cercetări Etnografice
încă din primii ani de funcționare ca profesor la Catedra de
Etnografie și Folclor a Universității clujene, R.Vuia, în calitate de director al
Muzeului Etnografic al Ardealului, a căutat să unifice cele două instituții în
cadrul unui Institut de Cercetări Etnografice.
Ideea a fost prezentată, la 15 septembrie 1927, Decanului Facultății
de Litere, printr-un memoriu în care R. Vuia, după ce cerea „să i se asigure
etnografiei o situație identică cu a celorlalte științe spre a figura ca știință
independentă cu un curs obligatoriu de 3-4 ani pentru studenții grupului de
geografie cu istorie”, făcea propunerea ca Facultatea de litere „să ceară ca
Muzeul Etnografic al Ardealului să fie pus, ca instituție, în legătură cu
Catedra de etnografie și folclor. Până la înfăptuirea acestui program, rugăm
ca în legătură cu Catedra de etnografie și folclor să se creeze următoarele
posturi: un șef de lucrări, doi asistenți, doi preparatori, un secretar și un
desenator. Acest personal va fi obligat să facă serviciu atât la Seminarul de
etnografie și folclor cât și la Muzeul Etnografic, care va fi pus în legătură cu
această Catedră”88.
Un moment prielnic pentru unirea Muzeului cu Catedra în cadrul
unui Institut de Cercetări Etnografice l-a reprezentat sărbătorirea Deceniului
de la Unirea Transilvaniei cu patria mamă. Cu acest prilej, toate Facultățile
Universității au făcut propuneri pentru înființarea de noi Catedre și Institute
universitare care să dea o nouă strălucire învățământului universitar clujean.
în acest context, R. Vuia revine cu un Memoriu la Decanatul
Facultății de Litere prin care solicită ca Facultatea să propună înființarea unui

Adresa Nr 13 din 15 Decembrie 1927 trimisă Decanatului Facultății de litere.
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Institut Etnografic argumentând că „realizarea acestui Institut este ușurată de
faptul că în Cluj există un Muzeu Etnografic ce are strânsă legătură cu
Catedra și Seminarul de etnografie și folclor”.
Pentru înființarea Institutului, R. Vuia vedea două soluții: prima și
cea mai ușor de realizat era ca Muzeul să fie trecut la Universitate și să se
numească Muzeul și Institutul de etnografie a Universității din Cluj, o
instituție cu un program unitar care rezolva atât problemele Muzeului cât și
pe cele ale unui Institut de cercetări. Dezavantajul era că întreținerea
Muzeului reclama fonduri materiale mai mari decât cele care se acordau
Institutelor universitare; cea de-a doua soluție era de a se înființa un Institut
de etnografie după modelul Institutelor Universității clujene, care să aparțină
de Universitate, dar să aibă sediul în clădirea Muzeului Etnografic, cu care să
fie într-o strânsă legătură, atât în ceea ce privește personalul, cât și progra
mele de activitate. Institutul urțna să fie prevăzut cu următorul personal: un
director, profesor universitar, care să fie și titularul Catedrei, un conferențiar
care să predea și cursul de folclor, doi șefi de lucrări, doi asistenți și doi
preparatori, care să fie totodată și personalul Muzeului. în acest caz, cele
două instituții aveau posibilitatea de a se dezvolta liber, muzeul urmând să
rămână o instituție autonomă care să aparțină de Administrația centrală, care
se ocupă de toate muzeele din țară, dar care va avea un statut fixat printr-o
lege specială”89.
Toate încercările de realizare a Institutul de Cercetări Etnografice sau lovit de refuz până în toamna anului 1940, când R. Vuia, profitând de
faptul că Muzeul s-a refugiat împreună cu Universitatea la Sibiu, reia
problema înființării Institutului de Etnografie.
Profitând de o declarație a Rectorului Universității iacută la prima
întâlnire a profesorilor în Sibiu, la 28 septembrie 1940, R. Vuia comunică
oficial Rectoratului intenția de a preda Muzeul Etnografic Universității (vezi
Anexa Îl)90
La 7 octombrie 1940, într-o Adresă trimisă Ministerului Educației
Naționale, Cultelor și Artelor, R. Vuia prezintă considerentele care l-au
determinat să ceară trecerea Muzeul Etnografic și a Parcul Etnografic în
cadrul instituțiilor Universității Clujene (vezi Anexa 12). în aceeași zi, R.
Vuia comunică Decanului Facultății de Litere și Filozofie, Constantin
Daicoviciu, hotărârea de trecere a Muzeului și Parcului Etnografic la
Universitatea Clujeană, rugându-1 a „lua, de acord cu Domnul Rector,
măsurile necesare ca Muzeul Etnografic și Parcul Național să fie încorporate,
89 Adresa Nr. 3 din 11 martie 1929
QO
Adresa Nr 444 din 28 sept, 1940, înregistrată la Rectorat cu Nr.3098 /1940
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cât mai curând, între Institutele Universității clujene în condițiile arătate în
această Adresă”9192
.
Pentru îndeplinirea formalităților legale de trecere a Muzeului la
Universitate, la solicitarea Decanului Facultății de Litere, R. Vuia trimite, la
10 octombrie 1940 „Lista completă a personalului Instituției noastre”,
Q7
arătând calificarea și data intrării în serviciu
în 3 decembrie 1940 a avut loc ședința Consiliului Facultății de
Filozofie și Litere, în care a fost analizată „propunerea d-lui profesor R. Vuia
pentru trecerea Muzeului de Etnografie la Facultatea de Filozofie și Litere a
Universității noastre”, după care referatul cu avizul Consiliului a fost trimis
Rectoratului (vezi Anexa 13).
în ședința Senatului Universității din 14 decembrie 1940 se prezintă
„Adresa No.444/940 a Muzeului Etnografic împreună cu referatul D-lui Decan
al Facultății de Litere” (Rect. 3058/940). Senatul acceptă condițiile cuprinse în
referat privitoare la trecerea Muzeului în cadrul Facultății de Litere, cu adaosul
că toate actele justificative pentru donațiuni, înstrăinări etc. se vor face de la 12
decembrie 1940 cu autorizarea prealabilă a Rectoratului”93
Trecerea Muzeului la Universitate se va realiza la 1 aprilie 1942 în
baza art. 48 din Legea învățământului Superior nr. 386. Muzeul a aparținut
de Universitate până în anul 195194.
Prin trecerea Muzeului la Universitate, R. Vuia a obținut o primă
victorie în realizarea Institutului de Cercetări Etnografice. Mai trebuia
obținută aprobarea pentru o publicație proprie a noului Institut, pentru a fi
asemenea celorlalte Institute ale Universității.
Ideea unei publicații proprii în care „personalul Muzeului și alți
cercetători să-și publice lucrările” datează din primii ani de activitate, după
cum reiese dintr-o Dare de seamă trimisă Directorului General al Fundației
Culturale „Principele Carol”, în anul 1926, în care arată că „Muzeul are în
91 Adresa Nr.463 din 7 octombrie 1940
92 „1. Dr. R.Vuia director; 2. Dr. I. Chelcea, Șef lucrări 3. Drd. T. Onișor Asistent 4. Drd. I.
Maloș, Preparator; 5 Anghel Dosan, Secretar contabil; 6. C. Băltaru, desenator; 7. loan Găvrilă,
fotograf; 8 .A. Băltaru, tâmplar 9. Laborant vacant. 10 G. Pop, om de serviciu 11. F. Pop
12. Administrator vacant. 13. Creci Carol, gardian; 14. Vacant gardian; 15 .D. Dobrotă
Cioban;16. Vizitiu,vacant; 17. Lucrător,vacant.; 18. Lucrător vacant; 19. Lucrător vacant”
Adresa 463/ 1940-41 din 7 oct 1940, înregistrată la Decanat cu Nr. 209.
Extras din Procesul Verbal luat în ședința din 14 Decembrie 1941 al Senatului Universitar
Nr. 691 /15 11 1941 (Rect.Nr 3098 /940)
„Prin Decizia 95.972 din 10 noiembrie 1951 a Comitetului pentru învățământul Superior “
Muzeul Etnografic din Cluj împreună cu personalul științific și întregul inventar mobiliar și
•mobiliar trece de la Comitetul învățământului Superior la Comitetul pentru Așezăminte
Culturale”.
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pregătire un Anuar al Muzeului, care va cuprinde, pe lângă studii indepen
dente, și mici studii asupra obiectelor sau grupelor de obiecte din colecții. în
afară de acest Anuar, se vor publica și o serie de monografii etnografice, primul
volum asupra Țării Hațegului și Regiunea Pădurenilor e în pregătire” 95.
în anul 1927, în contextul pregătirilor ce se făceau pentru deschiderea
Muzeului în clădirea din Piața M. Viteazu, R. Vuia comunică Directorului
General al Fundației Culturale că „am pregătit materialul pentru o publicație
a Muzeului, care am dori să apară la deschiderea ce va avea loc foarte
probabil la finele acestui an ” 9697
La 27 septembrie 1927, în urma răspunsului primit de la Fundație că
•Q7
•
•
’
s-a aprobat tipărirea Buletinului Muzeului , este trimisă prima parte de
manuscrise. Din păcate, din toate materialele trimise, numai Studiul lui R.
Vuia Muzeul Etnografic al Ardealului a văzut lumina tiparului. Studiul
cuprinde Prefață, Istoricul, Clădirea, Aranjamentul si Expunerea obiectelor
(Vuia, 1928)98 ’.
!
în anul 1932, R. Vuia prezintă regelui un program de sărbătorire a
împlinirii unui deceniu de la înființarea Muzeului, cu care ocazie „ne
exprimăm dorința ca acest eveniment să fie sărbătorit în mod demn și cu noi
realizări. în vederea acestei aniversări ne permitem să propunem următoa
rele: 1. publicarea primului volum al Muzeului ca Institut de Cercetări
Științifice; 2. Inaugurarea festivă a Parcului Național în prezenta Maiestății
Voastre”99 .
în legătură cu realizarea primului punct R. Vuia arată că „întregul
material de studii îl avem aproape gata” și că „intenția noastră este să
scoatem o publicație permanent ca organ central al cercetărilor etnografice și
folclorice din țară”.
în ceea ce privește inaugurarea Parcului Național, R. Vuia propunea
ca aceasta să „aibă loc la Rusaliile anului viitor, în prezența Majestății
Voastre, în cadrele unei mari serbări populare, cu un conduct etnografic cu
participanți reprezentând porturile principale ale țării, concursuri de cântece
95 AdresaNr. 33 din 21 aprilie 1926
96
Publicația va cuprinde 200-250 pagini cu următorul cuprins: Istoricul și descrierea
Muzeului, un studiu al subsemnatului, un studiu de 1. Mușlea, din colecțiunile Muzeului în
care vom da descrierea și studiul grupărilor de obiecte și obiectelor singulare spre a face
astfel cunoscute colecțiile și obiectele mai importante; Dări de seamă asupra lucrărilor mai
însemnate din domeniul etnografiei și folclorului apărute la noi și în străinătate, Texte și
materialuri, sub acest titlu vom publica anul acesta treidintre cele mai bune răspunsuri primite
la Chestionarul Obiceiuri de Crăciun” (Adresa 152 din 21 septembrie 1927).
97 Adresa 5.808 din 27 sept. 1927.
98 R. Vuia, Muzeul Etnografic al Ardealului, București 1928.
99 Adresa Nr. 40 din 5 februarie 1932.
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și dansuri populare, mai ales un concurs al călușarilor organizat pe întreaga
țară”.
Pentru a da prilej străinilor să admire frumusețea portului și obiceiu
rilor strămoșești, aceste jocuri s-ar repeta din 3 în trei ani, „inaugurarea
Parcului fiind deci o primă Olimpiadă națională a porturilor și obiceiurilor
strămoșești aranjată sub patronajul Majestății Voastre”100
La 13 aprilie 1933, Secretarul General al Fundației Culturale comu
nică Muzeului că „din înalt Ordin s-a acordat suma de 20.000 lei pentru
tipărirea volumului festiv la împlinirea a 10 ani de la înființarea Muzeului
Etnografic din Cluj”101, care să fie tipărit la Tipografia Fundației102 .
în urma acestor promisiuni, R. Vuia trimite Fundației titlurile publi
cațiilor Muzeului:
- Cercetări etnografice, care va cuprinde cercetările originale ale
personalului științific și va apare la intervale de unul sau doi ani.
- Seria etnografică, care va cuprinde volume independente cu
monografii regionale și monografii sătești. în prezent avem gata din această
serie volumele Monografia comunei Boteni din Muscel a bibliotecarului
arhivar Ion Chelcea.
- Un Buletin al Muzeului, care va apare cu o dare de seamă despre
dezvoltarea și activitatea muzeului în acel an.
- Un Buletin al Arhivei Etnografice a Muzeului, în care se vor
publica chestionarele pentru membri corespondenți ai Muzeului și culegerile
cele mai de seamă făcute de ei”103.
Dintre toate aceste publicații, numai Buletinul Arhivei Etnografice a
văzut lumina tiparului sub numele de Culegătorul, Buletinul Arhivei
Etnografice, cu următorul cuprins: R. Vuia, Cuvânt înainte, Ion Chelcea,
Reprivire asupra înființării și dezvoltării Arhivei de la Muzeul Etnografic din
Cluj, R. Vuia Chestionar și îndrumări privitoare la culegerea Obiceiurilor
de Crăciun și Anul Nou, I.Chelcea Obiceiuri, credințe, colinde din satul
Mada, Hunedoara, Ioan Moldovan, Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din
comuna Mihai Viteazujud. Turda, Ioan Popescu, Obiceiuri de Crăciun și
Anul Nou din comuna Valea Anilor jud. Mehedinți, Ioan Ghitu-Alex
Fermentu, Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din comuna Breaza de Sus, jud.
Prahova, Colaboratorii și răspunsurile primite la Chestionarul Obiceiurile
de Crăciun și Anul Nou în 1927 Colaboratorii și răspunsurile primite la
] Adresa Nr. 90 din 5 februarie 1932.
Adresa Nr 93 din 13 Aprilie 1933.
„Majestatea Sa a binevoit să aprobe ca lucrarea să fie tipărită la tipografia Fundației”
(Adresa Nr. 118 din 4 octombrie 1933).
3 Adresa Nr 659 din 10 noiembrie 1933.
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Chestionarul Obiceiurile de Crăciun și Anul Nou în 1928 Colaboratorii și
răspunsurile primite la Chestionarul Obiceiurile de Crăciun și Anul Nou în
1929 Colaboratorii și răspunsurile primite la Chestionarul Obiceiurile de
Crăciun și Anul Nou în 1930; Colaboratorii și răspunsurile primite la
Chestionarul Obiceiurile de Crăciun și Anul Nou intrate în 1931 Răspunsu
rile la Chestionarul Casa în anul 1932-1933Note informative asupra
culegerilor de folclor din țară și străinătate:G. T.Niculescu Vorone, Portul
popular . Cercetări etnografice, Anuarul Arhivei de Folclor, Izvorașul,
Lăstarul Câmpiei an II Nr. 1-3, Zeitschriftfur Volksunde, II folclore Italiano,
Cântece populare letone, Un incident folcloric și o carte de folclor apărute
în Franța, Câteva rezultate obținute prin chestionare în etnografia germană
La 14 noiembrie 1942, profitând de bunele relații care s-au stabilit
între Muzeu și Ministerul Propagandei, cu ocazia vizitei la Sibiu a Subsecre
tariatului de stat, R. Vuia își prezintă intenția de-a publica o lucrare despre
așezările rurale din Transilvanii și Banat, a cărui rezumat francez a apărut în

volumul La Transilvanie; „de data aceasta dorim să publicăm studiul în
întregime, în limba română, cu un amplu rezumat în limba germană. Această
lucrare este de o deosebită actualitate în împrejurările de azi, nu numai din
punct de vedere științific, dar și pentru propaganda noastră, deoarece în ea se
dovedește cu date noi etnografice vechimea așezărilor noastre și deci a
populației românești în Transilvania. Pentru această lucrare avem manus
crisul și clișeele și numai din lipsa hârtiei nu o putem tipări”104
R. Vuia repetă cererea Ministerului Propagandei în februarie 1943,
solicitând ca „în cazul în care ni se poate acorda hârtia în condițiile cerute,
rugăm stăruitor să ni se acorde o subvenție pentru acoperirea speselor de
tipar. Muzeul etnografic a colaborat 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 near ajuta, la rândul său, să putem scoate, în împrejurările grele actuale, publi
cația instituției ce servește în același timp și cauza propagandei noastre” 105
Neprimind nici un ajutor de la Minister, la 20 decembrie 1944 R.
Vuia a trecut, în proiectul de Buget pe anul 1945 trimis Decanatului
Facultății de litere, următoarele:
„l.Sume necesare pentru publicarea lucrărilor științifice și a unui
periodic în sumă totală de 1.500.000 lei. Muzeul etnografic fiind și un Institut
de cercetări științifice, nu poate fi lipsit de un fond pentru publicațiuni
deoarece este aproape unicul muzeu din țară care și-a propus ca scop princi-

104 AdresaNr. 332 din 14 noiembrie 1942.
105 AdresaNr. 573 din 15 februarie 1943.
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‘ pal studiul vieții și civilizației poporului român, deci are datoria de a se
‘ îngriji de publicarea lucrărilor în acest domeniu. Personalul științific al
Instituției noastre a pregătit numeroase lucrări de valoare, care din lipsă de
fonduri n-au putut fi publicate până în prezent.
2. Tot pentru a urmări același scop, anume de cercetări, cerem și un
fond pentru cercetări științifice, în vederea acoperirii speselor de deplasare pe
: teren, iară care nu se poate face cercetări în domeniul etnografiei și al
: folclorului. Credem că nu exagerăm dacă afirmăm că cercetările pe teren este
Í ramura cea mai importantă de activitate a instituției noastre.
3. Un alt scop important urmărit de muzeul nostru este și acțiunea
= de salvare a mărturiilor civilizației noastre populare, sortite azi pieirii și
pentru care acțiune solicităm un fond de un milion, în vederea achiziționării
obiectelor de muzeu.
4. Stăruim și pentru acordarea unui fond mai însemnat pentru
atelierul de tâmplărie, lei 500.000 lei, deoarece prin mutarea noastră la Cluj,
cu siguranță vom foi nevoiți a reface o bună parte din vitrinele și mobilierul
instituției noastre.
5. Instituția noastră având una din cele mai bogate colecții cu privire
la viața și civilizația poporului român credem că e absolut necesar să ne
îngrijim de păstrarea și completarea acestui material, deoarece cea mai mare
parte este prezentat în negative și filme pentru care nu avem copii fotogra
fice. Pentru executarea acestor copii și înzestrarea atelierului de fotografii am
prevăzut suma de lei 500.000 lei, absolut necesară pentru acest scop”. 106
Ca urmare a acestor intervenții, R. Vuia a reușit să obțină aprobarea
pentru inițierea seriei de Studii și cercetări de etnografie și folclor prin
tipărirea Satului românesc din Transilvania și Banat, care a fost tipărit până
la 28 februarie 1947,15 coli tipografice (144 pagini)107

106 „Ținem să subliniem că totalul de șase milioane jumătate ce o solicităm nu este de loc

exagerată dacă facem o comparație cu fondurile ce au primit alte instituții similare cum se
poate vedea din al doilea tablou alăturat, dintre care unele n-au greaua sarcină de a achizițio
na obiecte pentru muzeu și totuși au avut încă în anul trecut câte 4-5 milioane prevederi
bugetare. Afară de aceasta instituția noastră fiind relugiată a fost pusă în condiții mult
uiferioare și va avea nevoie de fonduri și mai mari în vederea mutării și reinstalării la Cluj”
Adresa 250 din 20 Decembrie 1944.
După pensionarea lui Vuia tipărirea a stagnat din cauza cenzurii care impunea corectura unor
formulări, iar în 1950 s-au ridicat de la tipografie materialele depuse pentru tipărirea lucrării, „ 8
baloturi de hârtie albă, satinată și un număr mare de clișee, iar din cele 15 coli tipărite, 5
exemplare urmau să fie păstrate la Muzeu, iar restul colilor, maculatură „care în caz că
Universitatea n-are nevoie de ea tipografia o va trimite DC A” Adresa 187 din 6 iunie 1950.
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Extinderea rețelei de muzee etnografice
La 24 august 1940, R. Vuia a trimis Secretarului de Stat de la
Ministerul Cultelor și Artelor, Florin Em. Manoliu, proiectul de Lege a
Muzeelor cu rugămintea de-a fi multiplicat și dat unor specialiști pentru a
observații, în vederea elaborării unei Legi a muzeelor din țară.
Proiectul de lege i-a fost cerut lui R. Vuia, în 1931, de N. Iorga, și a
fost elaborat după consultarea mai multor Legi și Regulamente din țările
europene și a fost mereu revizuit și modificat. Proiectul a fost văzut de Prof.
Al. Borza și C. Daicoviciu, care au făcut observații introduse ulterior la locul
respectiv.
Proiectul de Lege a muzeelor din țară cuprindea: Expunere de
motive, I. Protecția obiectelor de valoare muzeală, II. Clasificarea colecțiilor
și a muzeelor, III. înființarea și întreținerea muzeelor, IV. Personalul muzee
lor: științific, administrativ, tehijiic, ajutător; V. Inspectoratele regionale și de
specialitate, VI. Consiliul Superior al muzeelor, VII. Direcția Generală a
Muzeelor108.
Potrivit proiectului, muzeele din țară erau clasificate după aria de
reprezentare în muzee naționale, muzee regionale, muzee de specialitate,
muzee de relicve personal”, iar după importanța activității desfășurate de
personalul muzeelor în „muzee de gradul I - Institute de cercetări; muzee de
gradul II - care urmăresc scopuri educative și instructive; și muzee de gradul
III - muzeele mici (Toșa, 1978).
Pentru a trezi interesul pentru salvarea patrimoniului cultural popular,
personalul Muzeului Etnografic din Cluj a contribuit din plin la valorificarea
colecțiilor de obiecte ale unor Instituții și Asociații Culturale. Astfel, la 29
aprilie 1939 sunt trimise, ca răspuns la Adresa Episcopului Andrei al Aradului,
cinci planuri de vitrine după vitrinele Muzeului din Cluj, însoțite de câteva
îndrumări privind dimensiunea și tipul vitrinelor, care „trebuie alese
întotdeauna după categoria obiectelor și sala în care vor fi expuse” și modul
cum trebuie confecționate: „vitrinele trebuie să fie ermetic închise, pentru
acest scop vitrinele noastre au la locul de contact al ușilor cu corpul vitrinei o
adâncitură care face ca ușile să se închidă ermetic”.
în privința culorii vitrinelor, se indica ca „aceasta să fie culoarea
naturală a lemnului sau o culoare neutrală”. Vitrinele trebuiau confecționate
din lemn de cea mai bună calitate „pentru ca în cazul când se uscă să nu
crape”109.

108 Pentru Proiectul de lege a muzeelor din țară vezi Toșa, 1978.
109 Adresa Nr 85 din 29 aprilie 1939.
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La cererea lui Vaier Literat, Președintele Despărțământului Astrei al
județului Făgăraș, R. Vuia „trimite schițele după dulapurile și vitrinele
Muzeului din Cluj”110 pentru a putea pune bazele unui muzeu regional cu
obiectele etnografice adunate din Țara Oltului.
La 30 aprilie 1940, Muzeul Regional al Ținutului Mureș îi comunica
lui R. Vuia că a luat sub administrare Muzeul Regional Alba Iulia „unde pe
lângă secțiunile istorice dorim să dezvoltăm și secțiunea etnografică, așa cum
cer regulile științei, în care scop avem onoarea a face un călduros Apel pe
lângă Domnia Voastră, rugându-Vă să binevoiți a ne da tot concursul”111.
Un rol important l-a avut R. Vuia în înființarea Muzeului Etnografic
al Moldovei. Intr-un Memoriu trimis Ministerului Cultelor și Artelor, după ce
arată că mărturiile civilizației populare sunt amenințate să piară, „datorită
faptului că nu sunt suficiente muzee etnografice care să întreprindă o
viguroasă acțiune de salvare a acestui tezaur”, propune înființarea unui
Muzeu Etnografic la Iași, „încredințând conducerea acestei instituții d-lui dr.
Ion Chelcea, fost șef de lucrări la Muzeul Etnografic din Cluj”112.
Necesitatea înființării unui muzeu etnografic la Iași este justificată de
R. Vuia prin faptul că Moldova este singura provincie în care nu există nici
muzee etnografice independente și nici colecții etnografice în cadrul unor
muzee regionale și prin programul Fundației culturale Regele Ferdinand I,
care prevede „ajutorarea cercetării în domeniul etnografiei” s-ar putea pune
la dispoziție o subvenție anuală care împreună cu ajutorul dat de Minister ar
putea asigura existența Muzeului.
Pentru înființarea Muzeului, R. Vuia propune „ca Onorabilul Minister
să înscrie în viitorul Buget personalul strict necesar pentru înființarea acestui
muzeu precum și un fond minimal de întreținere. Iar pentru achiziționarea
obiectelor să intervină la locul competent spre a se acorda atât Muzeului
Etnografic din Cluj, cât și a celui din Iași, câte o subvenție anuală
permanentă”.113
în ceea ce privește localul noului muzeu, Onoratul Minister s-ar
putea adresa autorităților locale din Iași - Primăriei, Universității sau
Fundației culturale - care vor pune la dispoziție cu siguranță un local modest
corespunzător pentru perioada de început”114
La începutul anului 1943, Ion Chelcea îi comunica lui R. Vuia că
Ministerul a aprobat înființarea Muzeului Etnografic al Moldovei, care va
110Adresa Nr 54 din 24 iunie 1939.

Adresa 40 din 30 aprilie 1940.
Adresa Nr 574 din 27 noiembrie 1939.
t Adresa Nr 574 din 27 noiembrie 1939.
14 Adresa Nr 574 din 27 noiembrie 1939.
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funcționa „pe lângă Conferința Domniei Voastre în cadrul Facultății de
științe și că a primit o donație de 400 obiecte de la prof. Gh. Năstase”115. în
scrisoarea trimisă, I. Chelcea îi comunică lui R. Vuia, că profesorul Gh.
Năstase se luptă ca Muzeul să se înființeze pe lângă Conferința de
Introducere în Geografie și Geografie Umană pentru care R. Vuia, la 7 iunie
1943, insistă pe lângă Ministrul I. Petrovici să fie respectată Adresa 20.932
din 28 aprilie și Muzeul să funcționeze pe lângă Conferința de Etnografie,
Catedra de Geografie având posibilitatea să-și înființeze un muzeu
geografic”."6
La 27 mai 1943, Conferențiarul universitar N. Grămadă de la Muzeul
Regional Cernăuți solicită informații în legătură cu înființarea unei Secții de
cercetări etnografice și de folclor în cadrul Muzeului Bucovinei117. în
răspunsul trimis, R. Vuia îi propune ca în cadrul Muzeului „să se înființeze,
dacă nu există, o Secție etnografică, o Arhivă etnografică și un Cerc de studii
etnografice”118
i
Pentru înființarea Secției etnografice, R. Vuia propune să se organi
zeze, pe teren o acțiune urgentă și viguroasă de salvare a materialului etno
grafic din Bucovina: „înțelegem colecții muzeale și colecții de materiale în
scris, pentru toate domeniile etnografiei și folclorului, așa cum se poate
vedea în broșurile alăturate. Cu privire la obiecte, se vor aduna toate informa
țiile științifice necesare, care vor fi introduse pe o fișă științifică, conform
modelului alăturat”, iar pentru conservarea materialului adunat, „îndeosebi în
ce privește obiectele de lână și blană recomandăm să folosiți Grobo”119
în afară de adunarea obiectelor, R. Vuia recomandă și adunarea „fie
prin chestionare, fie prin culegeri directe, materialul nescris pentru a forma o
Arhivă etnografică a Muzeului. Trimitem și trei chestionare de la Muzeul
nostru. Se va avea deosebită grijă pentru înființarea unei Secții fotografice și
pentru adunarea muzicii populare. Vă trimitem un model al fișei noastre
fotografice.”120
A

înființarea Societății Române de Etnografie și Folclor

Societatea Etnografică Română, prin cele 37 conferințe publice (19231927) susținute de personalității marcante din domeniul geografiei și etnografiei121,
115 Adresei Nr 20.932 din 28 aprilie 1943.
116 Adresa Nr 20.932 din 28 aprilie 1943.
117 Adresa Nr 24 din 27 mai 1943.
118 AdresaNr 141 din 1 iunie 1943.
119 AdresaNr 141 din 1 iunie 1943.
120 AdresaNr 141 din 1 iunie 1943.
121 G. Vîlsan - 5 comunicări, R.Vuia- 5 comunicări, S. Opreanu/3 comunicări, I. Mușlea-o
comunicare, ing. T.Filipescu- o comunicare, A. Orosz-o o comunicare.
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filologiei , istoriei și medicinei a contribuit la afirmarea etnografiei ca
știință independentă. încetarea activității Societății Etnografice Române în
anul 1927 a fost o grea lovitură dată noii științe, deoarece membrii Societății,
nemaiavând nici un prilej de întâlnire și de comunicare a rezultatelor
obținute, s-au împrăștiat.
Pentru a aduce la munca comună pe toți „ce se interesează de viața și
civilizația poporului român și de cercetările etnografice din țara noastră”, la
10 ianuarie 1939, R. Vuia publică un Apel pentru întrunirea, în ziua de 16
februarie, într-o ședință pentru înființarea unui Cerc de Studii Etnografice
care își va desfășura activitatea în legătură cu Muzeul Etnografic și cu
Seminarul de etnografie și folclor.
în ședința din 16 februarie 1939 s-a hotărât ca Cercul să-și desfășoare
activitatea de valorificare a rezultatelor cercetărilor prin ședințe și conferințe
publice, după modelul vechii Societăți Etnografice Române.
în Cluj, până la refugiul la Sibiu, Cercul a ținut 10 ședințe, câte cinci
anual, în cadrul cărora au fost prezentate un număr de 17 comunicări (R.
Vuia, Dare de seamă asupra Congresului Internațional de Antropologie și
Etnologie, Copenhaga 1938, Idem Dare de seamă asupra Congresului
Internațional și Festivalului de dansuri populare de la Stockholm, 1939, Jan
Falkowschi, Istoricul și situația actuală a etnografiei în Polonia«Tiberiu
Moraru, Păstoritul în Alpi comparat cu cel de la noi; Aurăritul pe Valea
Someșului Mare; Laurean Someșan Probleme în legătură cu evoluția vieții
agricole și pastorale la populația românească carpatică, I.Chelcea, Rudarii
din Muscel, L. Apolzan, Cercetări Etnografice în Munții Apuseni. Așezările
omenești, T. Onișor, Bărcuitul sau culegerea mieri stupilor sălbatici în
regiunea Năsăudului, Idem, Portul românesc în regiunile săcuizate,! Maloș
Câteva însemnări despre așezările rurale din Regiunea Reghinului
judMureș, Idem Păstoritul în comuna Luieriu, jud. Mureș, Idem,Câteva
însemnări despre păstoritul din comuna Ibănești; Gh. Pavelescu,
Prezentarea unui Chestionar de credințe și obiceiuri magice. Câteva
observațiuni asupra obiceiurilor religioase populare din Munții Apuseni,
Iosif Naghiu, Câteva variante a teatrului religios Irozii', Pascal Gâmeață,
Etnicul la concentrări).
La Sibiu, Cercul a ținut 10 ședințe până în 1943 în cadrul cărora au
fost prezentate 11 comunicări.
La Sibiu Cercul și-a desfășurat activitatea cu un număr mai mic de
membri, reușind ca în primii doi ani să țină 5 ședințe în care au fost
122

V. Bogrea-5 comunicări, G. Giuglea-o comunicare.
■ S. Dragomire o comunicare, M.Roșka -2 comunicări.
V. Bologa-4 comunicări, Gh.Popovici- 2 comunicări, J Guiart-3 comunicări.
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prezentate 5 comunicări. (R. Vuia, Introducerea Etnografiei în învățământul
de toate gradele, Idem, Dovezi pentru vechimea și continuitatea elementului
românesc în Transilvania Idem, Originea obiceiurilor noastre de Crăciun,
Al Dima, Definiții și teorii explicative ale artei populare, Idem, Cu privire la
caracterul folcloric a lui Dănilă Prepeleac, Teodor Onișor, Contribuții la
istoricul Societății Etnografice Române).
Potrivit informațiilor la care am avut acces, Cercul de Studii
Etnografice și-a continuat activitatea până în anul 1946, în ședințele acestuia
prezentând comunicări următorii: Ion Mușlea (Elemente autohtone în
terminologia pastorală românească în 22 I 1946), Tancred Bănățeanu (Daniel
și balaurul Influențele legendei biblice în diverse culturi folclorice (12 II
1946), Mihail Dan (Cercetări etnografice în Rusia în ultimii 200 ani (1 martie
1946), V. Bologa (Reflexele unui ritual obstretical în niște colinde românești
(7 martie 1946), Bella Gunda (Metode de cercetare în etnografia maghiară
(15 martie 1946), Ion I. Russu (Elemente autohtone în terminologia pastorală
românească (22. I 1946), Ion Mușlea (Folclorul românesc în Ardealul de
Nord în epoca ocupației maghiare (7 III 1946).
în anul 1943, ca urmare a existenței unui Cerc de Studii Etnografice
în București, condus de Nic. Al. Rădulescu, R. Vuia încearcă să atragă pe
cercetătorii culturii populare din principalele centre culturale ale țării în
acțiunea de înființare a unor Cercuri de Studii Etnografice.
La 9 februarie 1943, într-o scrisoare trimisă Consilierului Ministerial
Aurel Cosma din Timișoara, R. Vuia arăta că „pentru promovarea cercetă
rilor etnografice și folclorice, atât de neglijate la noi în țară, subsemnatul a
organizat încă la Cluj, un Cerc de Studii Etnografice, cu scopul de a aduna
într-un mănunchi pe toți aceia care se interesează de cercetările cu privire la
viața și cultura poporului român.
Pentru a organiza pe întreaga țară o Societate de Etnografie și
Folclor, credem că ar fi necesar să se organizeze în diferite centre mai
importante ale țării astfel de Cercuri de studii etnografice, care apoi să se
grupeze în această Societate.
Centrele în care ar trebui să se organizeze astfel de Cercuri (în afară
de cel de la Cluj-Sibiu condus de subsemnatul și cel din București, condus de
Prof. Nic. Al. Rădulescu) sunt Timișoara, Craiova, Iași.
Având în vedere activitatea Dvs. atât de bogată în domeniul etnogra
fiei și folclorului românesc pe care o urmărim cu deosebită atenție, precum și
rolul pe care-1 aveți în viata culturală a Banatului, credem că sunteti persoana
cea mai indicată să luați în mână organizarea acestui Cerc la Timișoara” .
125

Adresa 543 din 9 februarie 1943
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La 1 aprilie 1943, Aurel Cosma îi răspunde lui R. Vuia că a publicat
un Apel în ziarul Dacia din Timișoara prin care convoca pe toți „etnografii și
folcloriștii bănățeni, precum și toți oamenii de cultură care se interesează de
cercetarea culturii bănățene, să binevoiască să ia parte la ședința de
constituire a Cercului de Studii Etnografice din Banat, ce se va ține în localul
redacției ziarului Dacia, str. Lunovici nr. 2, în ziua de marți, 6 aprilie 1943,
orele 12”?26
La aflarea veștii, R. Vuia răspunde Consilierului că, în calitate de
bănățean, se consideră membru al Cercului din Timișoara pe care îl va
sprijini din toate punctele de vedere. în scrisoarea de răspuns, Vuia prezintă
modul în care își desfășoară activitatea Cercul pe care-1 conduce 126
127*
și roagă
Conducerea Cercului bănățean să ia legătura „atât cu noi, cât și cu Cercul de
la București, de sub conducerea D-lui Prof. N. Al. Rădulescu, pentru a
menține contactul și a ne informa reciproc și pentru a găsi calea potrivită
pentru întemeierea Societății de Etnografie și Folclor, a cărei întemeiere nu
•
. 1TC
mai poate intarzia”
La 1 iunie 1943, în scrisoarea de răspuns trimisă Conferențiarului N.
Grămadă din Cernăuți, R. Vuia indica că, pentru înființarea Cercului de Studii
Etnografice să se convoace „fie Dvs„ fie o altă persoană proeminentă din
localitate care s-a ocupat sau se ocupă cu cercetări etnografice în Bucovina, o
ședință alegându-se un președinte și un secretar al Cercului. Acest Cerc va
avea sediul la Muzeul Regional din Cernăuți și va ține ședințe o dată pe lună,
sau de două ori, după nevoie, în care se vor citi și discuta lucrările originare
ale membrilor cercului, care apoi vor fi publicate în publicațiile Muzeului”129.
La 17 iulie 1943, printr-o Adresă trimisă lui G F. Ceaușeanu din
Craiova, R. Vuia îl ruga să convoace într-o ședință de constituire a Cercului
de Studii Etnografice „pe toți acei care au lucrat în acest domeniu și au
interes pentru studiul vieții poporului român. Veți alege deocamdată un
Președinte și un Secretar al Cercului.
126

Cei care nu pot lua parte la ședința de constituire sunt rugați să-și trimită adeziunile în
scris. Se intenționează organizarea unei Societăți de Etnografie și Folclor pe țară care să fie
compusă din Cercurile de Studii din diferite provincii, de aceea e nevoie să se constituie în
centrele mai mari a țării Cercuri, urmând ca după organizarea lor să intre în structura
statutară a societății” Scrisoarea trimisă de Consilierului Ministerial Aurel Cosma, din
Timișoara lui R. Vuia la 1 aprilie 1943
„Membrii Cercului iau parte la ședințe lunare în care se fac comunicări originale cu
caracter științific, cu scopul nu numai ,de a prezenta rezultatele unei noi cercetări,dar și de a
da prilej membrilor Cercului să discute probleme în legătură cu acea comunicare. Pentru
cazul când sunt membrii numeroși și comunicări suficiente, se pot ține chiar două ședințe
lunar. AdresaNr 18 din 9 aprilie 1943
AdresaNr 18 din 9 aprilie 1943
Adresa 78 din 1 iunie 1943.
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Acest Cerc va activa, deocamdată tară statute, ținând după nevoie
una sau mai multe ședințe lunare în care se vor face comunicări științifice și
se va dezbate un plan de lucru pentru studiul Oltenei din punct de vedere
etnografic și folcloric.
Ar fi de dorit ca acest Cerc să fie în legătură cu un Muzeu Etnografic
al Olteniei, unde va organiza și o Arhivă de materialuri etnografice și
folclorice, dând tot sprijinul pentru organizarea acestui Muzeu la care va fi și
sediul Cercului. îndată ce vom avea organizate și Cercurile de Studii din
Craiova, Iași și Cernăuți, vom proceda la înființarea Societății Române de
Etnografie și Folclor, care va activa prin aceste Cercuri de Studii.
în publicația acestei Societăți vor apare Dările de seamă și comuni
cările mai valoroase ale membrilor făcute în ședințele cercurilor locale.”
(vezi Anexa 14).
Din păcate, evenimentele din anul 1944 au îngreunat activitatea
Cercurilor de Studii Etnografice,' unele dintre ele s-au desființat, singurul care
și-a continuat activitatea fiind cel din Cluj.
Gândul reînființării Vechilor Cercuri și a Societății Etnografice
Române nu l-a părăsit pe R. Vuia, care la 14 mai 1946, printr-o scrisoare
trimisă prof. Petru Caraman din Iași, îl ruga „să binevoiască a lua asupra
Domniei Voastre înființarea și organizarea acestui Cerc, îndeplinind funcția
de Președinte, având concursul d-lor conf. A. Dima și I. Chelcea, foști
membri ai Cercului de Studii Etnografice de la Cluj”. în continuare, R. Vuia
arată că membri ai Cercului pot fi toți aceia „care au pregătire și interes
pentru cercetările etnografice și folclorice ... puteți face apel la profesorii
științelor auxiliare, geografi, antropologi.”130
Pentru impulsionarea reînființării unui Cerc de Studii Etnografice în
Banat cu sediu la Timișoara, la 21 ianuarie 1947, printr-o adresă trimisă
Conducerii Conservatorului din Timișoara Vuia comunică că la data de 11
februarie va fi la Timișoara pentru a ține o conferință la Politehnică și „dacă e
cu putință aș dori ca la această dată să putem ține ședința de constituire a
acestui cerc. Rugăm deci să binevoiți a invita pe toți acei care se interesează
de etnografia și folclorul nostru pentru a discuta posibilitățile înființării
acestui Cerc131.
130 „Membrii Cercului pot fi toți aceia care au pregătire și interes pentru cercetările etnogra
fice și folclorice. Puteți face apel la profesorii științelor auxiliare, geografi, antropologi (Olga
Necrasov). Ședințele se țin o dată sau de două ori pe lună având una sau două comunicări
urmate de discuții, dări de seamă despre lucrările recente. în afară de Cercul de studii din Cluj
a mai fost unul la Timișoara pentru Banat, iar mai recent sub conducerea d-nilor Vrabie și
Papadima s-a înființat și la București. Vom încerca să înființăm un Cerc cu sediu la Craiova
pentru Oltenia” Adresa Nr 80 din 14 mai 1946.
131 „Membrii Cercului pot fi toți aceia care se interesează în mod serios de viața și civilizația
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Gruparea studențească „Ardeleana”

Ca un ecou al inițiativei de păstrare a porturilor populare, a cântece
lor și obiceiurilor strămoșești promovată înainte de 1940, prin intermediul
Asociației Șoimii Carpaților, la 13 noiembrie 1941, Rectoratul Universității
Regele Ferdinand I Cluj-Sibiu convoca la o consfătuire, pentru ziua de marți
18 noiembrie, în sala mare a Facultății de Drept, pe toți studenții și studentele
Universității, „în vederea formării unei Societăți pentru păstrarea portului,
cântecelor și dansurilor naționale” (vezi Anexa 15)
La consfătuirea din 18 noiembrie s-a hotărât înființarea unei Grupări
studențești sub numele de Ardeleana și s-a ales un Comitet format din Prof.
Dr. R. Vuia președinte, vicepreședinți Octavian Tudorán, student anul V
medicină și Valéria Căpușan, student anul V la medicină, secretar Victoria
Benchea, studentă anul I la medicină, casier Viorel Maloș, student anul II la
drept.
Din Comitet mai făceau parte, cu delegații, studenți Petru Maior și
Androne de la Facultatea de Drept; Stănescu, și Lucia Ember, anul I, de la
Litere, Grănescu N. și Maria Vai da de la Medicină.
înființarea Grupării a fost adusă la cunoștința studenților printr-un
APEL, în 21 noiembrie, de către R. Vuia, cu care ocazie sunt prezentate
condițiile de înscriere și modul de desfășurare a activității (vezi Anexa 16).
Prima Șezătoare a Grupării a avut loc în sala festivă a căminului
studențesc ASTRA, str. Șaguna nr. 8, „sâmbătă 22 noiembrie 1941 orele
18”132. în Șezătoarea din 2 decembrie 1941, Conducerea Grupării Ardeleana
a stabilit programul desfășurării exercițiilor de dansuri populare, „în fiecare
sâmbătă, astfel: 1. De la 4 la 5 exercițiile grupului de călușari; 2. de la 5 la 6
instruirea dansurilor naționale Ardeleana, Hațegana și învârtită tot sub
conducerea profesorului de dans N. Stoica și a d-lui Gábor; 3. De la 6 la 7 va
fi oră de dans liber, dansuri naționale și modeme”133. învățarea dansurilor se
făcea sub conducerea profesorului de dans N. Stoica și a notarului din
Viștea de Jos, Gh. Gábor.
Pentru buna desfășurare a activității, la 4 decembrie 1941, R. Vuia
solicita Rectorului Universității Clujene acordarea unui ajutor bănesc „care
se va întrebuința mai ales pentru achiziționarea de costume pentru trupa de
Călușari și pentru Obiceiurile de Crăciun. Aceste costume vor rămânea
Populară, și mai ales care prin lucrările lor au contribuit la urmărirea acestui scop,Cercul va
avea un sediu la o unitate culturală unde își va forma o bibliotecă și o Arhive și va fi condus
de un Președinte și 1 -2 Vicepreședinți și un Secretat de ședință” Adresa Nr 28 din 21 ianuarie
9147.
132
AVIZ No. 2/ 20 nov 1941, Arhiva MET
Aviz No. 4. 2. XII 1941.
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proprietatea societății și vor fi păstrate pentru a fi întrebuințate în fiecare an
de studenții membrii ai Societății”134135
în urma sprijinului acordat de Rectorat, la data de 13 decembrie
1941, Societatea Ardeleana prezintă primul spectacol cuprinzând Obiceiuri
de Crăciun și dansuri populare. Pentru acest spectacol, Rectoratul
Universității, în 10 decembrie 1941, invita profesorii, personalul științific și
studenții, la întrunirea „care va avea loc în localul Cantinei Universitare,
sâmbătă 13 decembrie 1941, la orele 9 seara, în cadrul căreia gruparea
studențească Ardeleana va prezenta Obiceiurile de Crăciun și dansuri
naționale” (vezi Anexa 17). Bucurându-se de un succes răsunător, programul
prezentat de Gruparea Ardeleana la această întâlnire a fost prezentat și pentru
publicul sibian, la 17 decembrie 1941, la Teatrul Municipal din Sibiu. Cu
această ocazie, în spectacol, obiceiurile de Crăciun au fost completate cu cele
de Anul Nou (vezi Anexa 18).
în vederea reluării activității în noul an, la 19 ianuarie 1942,
Conducerea Societății convocă membrii aleși de adunarea de constituire și
șefii de secții pentru stabilirea programului pe anul 1942.
Din înștiințarea prin care s-a făcut convocarea aflăm că Societatea
Studențească Ardeleana avea patru secții, o secție de Dansuri populare
condusă de Sabin Novac și Ioan Țuțuruga, o secție de Cântece populare
condusă de Gh. Stănescu, o secție de Teatru condusă de Manole Precup și o
secție de Obiceiuri care era coordonată de Romulus Vuia. Alături de aceste
secții, gruparea mai avea Aranjeuri pe Alex Blaj, Al. Precup, Birtoloman,
1T S
Halasu Aurel, Dragoș Victor, Botian Alex.
R. Vuia acorda o mare importanță dansurilor populare, de aceea
pentru învățarea jocurilor populare autentice convoacă la el pentru o discuție
pe Sabin Novac și Ioan Țuțuruga, conducătorii secției de dansuri, pe membrii
care au dansat Someșana cu prilejul festivalului Obiceiurilor de Crăciun, și
pe notarul Gh. Gábor, un renumit călușar 136
în vederea stimulării activității secției de Cântece populare, la 3
februarie 1942, R. Vuia face un apel călduros la toți membrii grupării, care
au voce și iubesc frumoasele cântece populare, să ia parte cu toată
însuflețirea la ședințele secției de cântece populare. „Aceasta cu atât mai
vârtos, deoarece cu începerea postului Sf. Paști, vor înceta exercițiile la
dansurile naționale și în locul lor se va activa secția cântecelor naționale”.
Pentru buna desfășurare a activității secțiilor de dansuri și cântece naționale,

134 Adresa No5/4XII 1941.
135 înștiințare No. 12 din 19 ian. 1942.
136 înștiințare No. 13 din 23 ian. 1942.
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R Vuia invită la o discuție pe Gh. Stănescu șeful orchestrei ..împreună cu
toți membrii grupării care au instrumente muzicale spre a putea organiza
muzica grupării”.137138
în urma discuțiilor purtate, s-a stabilit ca activitatea Secției de
Cântece populare să se desfășura în zilele de „luni și joi, seara între orele 8-9
în sala Seminarului de etnografie, sub conducerea d-lui Tănăsescu Cantemir”
în luna martie 1942, în prezența Măriei Mareșal Antonescu, s-a
inaugurat Căminul studențesc Avram Iancu139 și cantina Universității, cu
care ocazie Universitatea a organizat, în sala Teatrului Municipal din Sibiu,
un festival care cuprindea:
LI. Trăiască regele, cântat de Gruparea corală „Răsunetul Ardealului”;
2. Cuvântul studențimii, prezentat de studentul Romeo Dăscălescu; 3. Nunta
lui Figaro de Mozart, prezentată de Gruparea filarmonică studențească; 4
Apostolul de O. Goga, poezie recitată de studentul Cosma Augustin; 5. Iacașa de I. Niculescu și Eroi au fost de I. Brătianu, cântate de Gruparea
„Răsunetul Ardealului”; 6. Exerciții de scrimă executate de Gruparea
Educație fizică.
II. 1. Lecturi din opere proprii citite de studenții Radu Stanca și I.V.
Spiridon, 2. Justiție, scenetă de I.L.Caragiale, prezentată de Gruparea teatrală
a studenților; 3. Dansuri populare'. Hora de la Brașov, Ardeleana,
Țărăncuța, Călușarii, prezentate de Gruparea Ardeleana, 4 Uvertura la
Oberon, cântată de Gruparea filarmonică studențească, 5. Mă dusei și eu la
moară de T. Popovici și Deșteaptă-te române cântate de Gruparea „
Răsunetul Ardealului”140

137 înștiințare No. 14 din 3 II 1942
138 înștiințare No. 16 din 4 II1942
139 Căminul era de fapt fosta fabrică de încălțăminte Hernie găsită de R. Vuia pe care în
Adresa din 8 octombrie 1940 o propunea Ministerului Educației Naționale să o cumpere de la
Banca Românească ca sediu pentru Muzeul Etnografic. Clădirea a fost cumpărat de
Mareșalul Ion Antonescu din banii lui în primăvara anului 1941 și dăruită Universității.
140 Programul festivalului cuprindea: I. 1. Trăiască regele cântat de Gruparea corală
,Răsunetul Ardealului”; 2. Cuvântul studențimii, prezentat de stud. Romeo Dăscălesc, 3.
Nunta lui Figaro de Mozart Gruparea filarmonică studențească; 4. Apostolul de O. Goga,
poezie recitată de stud. Cosma Augustin; 5..Iac-a așa de I. Niculescu și Eroi au fost, de I.
Brătianu, cântate de Gruparea „Răsunetul Ardealului”; 6. Exerciții de scrimă executate de
Gruparea Educație fizică. II. 1. Lecturi din opere proprii citite de studenții Radu Stanca și I.V.
Spiridon, 2. Justiție, scenată de I.L.Caragiale, prezentată de Gruparea teatrală a studenților; 3.
Dansuri populare'. Hora de la Brașov, Ardeleana, Țărăncuța, Călușarii, prezentate de
Gruparea Ardeleana, 4. Uvertura la Oberon, cântată de Gruparea filarmonică studențească,
5. Mă dusei și eu la moară de T. Popovici și Deșteaptă-te române cântate de Gruparea
„Răsunetul Ardealului” (Cf. Anuarul Universității din Cluj pe anul 1941-1942, pp. 99-100).
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Importanța participării Grupării Ardeleana la festivitățile organizate
de Rectoratul Universității în cinstea Măriei Mareșal Antonescu este
subliniată, de R. Vuia, într-un Apel către membrii Grupării, în care arată că
este vorba „nu numai de a arăta că gruparea noastră e demnă de această
invitație a Domnului Rector, dar și de prestigiul Universității noastre, de
aceea sper că toți membrii își vor da deplinul lor concurs ca să răspundă în
modul cel mai onorabil acestei chemări.”141
La 25 martie 1943, la ora 12, a avut loc Ședința solemnă de acordare,
de către Rectoratul și Senatul Universității, a titlului de Honoris Causa
Profesorului universitar Riccardo Del Giudice, subsecretar de stat la
Ministerul Educației Naționale din Italia, iar seara la ora 21, Gruparea
Ardeleana a prezentat, în cinstea Profesorului italian Riccardo Del Giudice
în sala Unicum, un program care a cuprins cântece naționale și dansurile
Călușarii și Someșana.
Programul serbărilor din 22 și 25 martie a avut un succes deosebit și
ca urmare a aprecierilor deosebite ale Rectoratului și a participanților, printro ÎNȘTIINȚARE, R. Vuia își exprima public mulțumirea „Pentru prestația
frumoasă, arătată de membrii Grupării Ardeleana cu prilejul festivităților
date în zilele de 22 și 25 martie în onoarea Măriei Mareșal Antonescu și a
Profesorului Riccardo Del Giudice aduc toată lauda și recunoștința mea
tuturor membrilor Grupării, care prin munca lor au contribuit la reușita
serbărilor din 22 și 25 martie”142.
Succesele obținute cu ocazia celor două serbări i-a stimulat pe
ardeleniști care, prin intermediul lui Octavian Todoran, vicepreședintele
Societății, își exprimă dorința „ca acest festival să se dea încă o dată numai
pentru studenți, cu intrare liberă, la Teatru Municipal, unde ar fi foarte prețios
un cuvânt al Rectorului143
La 11 mai 1942, Gruparea studențească Ardeleana urma să prezinte
pe scena Teatrului Municipal din Sibiu piesa „Serenada din trecut” de Mircea
Dumitrescu. Deoarece la Sibiu nu se găseau costume vechi românești, la 27
aprilie R. Vuia se adresează Ministerului Culturii Naționale cu rugămintea
de-a aproba împrumutarea costumelor necesare pentru reprezentarea piesei,
de la Teatrul Național din București. în aceeași zi, R. Vuia adresează aceeași
rugăminte Directorului Teatrului Național din București.144
141 La Anunț era anexată o listă cu 136 membri ai Societății. Apel No24 / 9 martie 1942.
142 ÎNȘTIINȚARE 27 martie 1942.
143 Scrisoarea din 29 martie 1942.
144 Se cerea: „un costum de Voievod al Munteniei, 10-12 costume de boieri de curte; 4 costume
franceze, italiene din acea epocă, 5 costume venețiene, 6 costume de jupânițe, un costum de
domniță, un costum de venețiană, un costum de slujitor domnesc, 2-3 costume de străjeri din
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Ministerul a aprobat împrumutul costumelor și la 6 mai 1942
Rectoratul deleagă pe Ioan Frone, student la Universitatea din Cluj la Sibiu
„să ridice costumele, perucile și toate accesoriile de pe lista alăturată,
aprobate de către Ministerul Culturii Naționale pentru reprezentația piesei
„Serenada din trecut” ce o va da studenții Universității noastre la data de 12
mai” (vezi Anexa 19).
La solicitarea Rectoratului de a face descinderi la sate, Președintele
Grupării Ardeleana face un apel la membri să se prezinte la repetițiile de cor,
dans, teatru pentru a „da un program demn de Gruparea noastră” în 23 aprilie
1942 în Avrig. Programul Grupării Ardeleana cuprindea piesa „Serenada din
trecut”, piese corale și dansuri naționale.
La 4 mai 1942, Universitatea a fost invitată la serbările inter univer
sitare de la București, unde Gruparea Ardeleana va fi reprezentată printr-o
grupă de dansatori. Pentru pregătirea temeinică a dansurilor erau convocați,
pentru marți, 5 mai, în sala cantinei, toți călușarii, toți cei care au dansat la
festivitățile date în onoarea doamnei Mareșal Maria Antonescu și a domnului
Richardo del Giudice
în ziua de 6 mai 1942, în ajunul plecării la București, R. Vuia a cerut
ca membrii grupării Ardeleana, care au roluri, să se prezinte în fața Teatrului
Municipal pentru probe la piesa de teatru „Serenada din trecut” și la sceneta
„O excursie la Feleac”: „Probele de dansuri naționale se vor face de la ora 57 la Cantina studențească unde, de la ora 9, se va mai ține o probă a piesei
„Serenada din trecut” și a scenetei „O excursie la Feleac”145.
La București, cu ocazia Săptămânii Universitare, Gruparea Ardeleana
a prezentat, la invitația Măriei General Antonescu, un program în sala Aro146.
La începutul lunii iunie 1942, Rectoratul Universității anunță
„instituirea a trei premii de câte 3000 lei pentru premierea a trei lucrări
făcute în vacanța cea mare, pentru următoarele 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 dintrun sat, cu fotografii și schițe.” (vezi Anexa 20)
Prima întâlnire a membrilor Grupării Ardeleana în noul an universitar
1942-1943 a fost convocată pentru „Duminică 15 noi 1942 orele 11 în sala
mare a Facultății de drept, cu următorul program:
veacul al XVII rea „ am fi foarte recunoscători dacă nu s-ar împrumuta din costumele de
rezervă pentru rolurile principale garantăm restituirea intactă a obiectelor pe care ni le veți
împrumuta, iar în caz de pierdere, achitarea lor” (Adresa 42 din 27 aprilie 1942).
, înștiințarea din 6 mai 1942.
146
’
’
Anuarul Universității Regele Ferdinand I, Cluj Sibiu 1941-1942, p.30.
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1. Cuvântul Domnului Rector Iuliu Hațieganu;
2. Cuvânt de deschidere rostit de dl. Prof Dr. R. Vuia, președintele
grupării;
3. Alegerea conducerii și a noului Comitet;
4. Cuvânt de încheiere a D-lui Vicepreședinte al Grupării147.
Pentru îmbunătățirea repertoriului Grupării, la 19 noiembrie 1942 R.
Vuia se adresează lui Tiberiu Brediceanu, directorul Băncii Albina cu
rugămintea de a „împrumuta Societății studențești Ardeleana textul și libretul
pieselor Sara mare și Șezătoarea, ambele compoziții ale Domniei Voastre și
a ne autoriza să le jucăm cu studenții, fie la Sibiu sau alte centre din
Ardeal”.148
La 8 dec. 1942, R. Vuia solicită în numele Grupării aprobare pentru
sala Unicum, în care să fie prezentat în data de 17 decembrie 1942 un
program de Crăciun, cuprinzând: Nașterea Domnului Iisus, piesă populară
din Maramureș; 2. Colinde; 3. Dansuri populare149.
Pentru noul an calendaristic, la cererea Rectoratului, Conducerea
Grupării Ardeleana trimite, la 20 ianuarie 1943, programul de activitate pe
anul 1943.
Pentru a promova legătura dintre Universitate și comunitățile sătești,
Gruparea Ardeleana își propune să prezinte o piesă populară și un program
potrivit în localitățile Săliștea, Rășinari și Viștea de Jos, în luna aprilie.
în program erau trecut și organizarea unei excursii a Grupării la
Timișoara, unde urma să prezinte piesa Serenada din trecut într-o seară și un
program de dansuri și cântece naționale în altă seară. Excursia urma să se
facă ca răspuns la invitația Decanului Facultății de științe pentru „a prezenta
activitatea Grupării și a cimenta legăturile dintre Universitatea din ClujSibiu și Facultatea de științe din Timișoara”.
Asociația ardelenilor refugiați și expulzați din N. Ardealului,
Secțiunea Hunedoara, Deva, fiind informată de turneul pe care Gruparea
Ardeleana urma să-l facă la Timișoara, se adresează conducătorului Grupării,
la 5 februarie 1943, cu rugămintea ca „să includă și orașul Deva, pentru ca
Asociația să poată programa un Festival patriotic românesc în sala Teatrului
147 Convocare, Sibiu 13 Nov. 1942.
148 Adresa 365 din 19 noiembrie 1942.
149 Pentru programul Grupării la 16 decembrie, Rectoratul a trimis cadrelor didactice ale
Universității TT INVITAȚIE Avem onoarea a vă invita să luați parte la serbarea de Crăciun
a Universității noastre organizată de Gruparea studențească Ardeleana în sala Unicum, joi 17
Dec 1942 orele 9-11 seara pentru serbarea de Crăciun din 17 dec 1942.Cu acest prilej
Gruparea studențească Ardeleana va prezenta o piesă populară Nașterea Domnului, obiceiuri
de Crăciun și colinde din Ardeal. Se vor dansa dansuri naționale” Adresa 615 din 16
Decembrie 1942.
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orășenesc din Deva și de a-i „onora și cu o conferință pe care s-o putem
programa pe ziua de 14 martie a.c. în cadrul conferințelor ce se țin de
Asociația noastră. Subiectul conferinței să evoce date etnografice din
Ardealul nostru cedat în urma unei nedrepte hotărâri”150.
Ca urmare a invitațiilor primite din mai multe localități (Deva,
Comloșul Mare, Caransebeș, Turda etc.), la 12 februarie 1943, printr-o
Adresă trimisă Rectoratului, R. Vuia cere ca excursia, programată pentru
Timișoara, să se transforme într-un turneu de o săptămână (10-18 martie), cu
următorul program:
10 martie în Turda cu Specificul etnografic în port dans și cânt
11 martie în Hunedoara cu Specificul etnografic în port dans și cânt
12 martie în Deva cu piesa Serenada din Trecut
13 martie în Arad, cu un Program mixt dansuri naționale și cântece
14 martie în Comloșul Mare cu un Program mixt
15 martie înTimișoara cu program mixt și Serenada din trecut
17 martie în Caransebeș cu Serenada din trecut
18 martie în Hațeg cu program mixt.
Pentru buna desfășurare a turneului, Vuia solicită Rectomlui ajutorul:
„1. Pentru obținerea de fonduri necesare pentru deplasarea celor 80 membri
ai grupării, în cazul în care cheltuielile n-ar fi acoperite de autoritățile locale;
2. Pentru asigurarea unui vagon de propagandă care să ne însoțească pe
durata turneului și să se intervină la CFR pentru a acorda reducerea minimală; 3. Să se intervină la Ministerul Culturii Naționale pentru ca Teatru din
Timișoara să pună la dispoziție costumele necesare pentru Serenada din
trecut”151.
Rectoratul este de acord cu desfășurarea turneului și la 18 februarie
1943 solicită Direcțiunii generale a CFR o reducere de 70% și două vagoane
clasa a II pentru excursioniști pe tot durata turneului, specificând că „dacă
vor interveni modificări neprevăzute ale programului vă vom anunța la timp”152.
Ministerul s-a arătat binevoitor față de turneul studențesc și, într-o
telegramă, comunica Rectoratului „Felicitări pentru bunul gând turneu studen
țesc. Stop. Aprobat azi subvenția cerută. Stop. Delegatul D-voastră este rugat
să ia înțelegere prof. Isbăsescu la Cabinetul meu pentru vagoane”153.
150 Semnatarii Adresei doreau ca turneul să se prelungească „ în sensul de a juca aceeași piesă
Și în orașele Hunedoara și Orăștie și chiar la Petroșani în care avem foarte mulți refugiați din
Ardealul nostru vremelnic ocupat” Adresa 13 din 5 februarie 1943 semnată de dr. Teodor
Bordán, președinte și Augustin Ceaușu secretar.
151 Adresa din 12 Februarie 1943 Arhiva MET.
152 Adresa 529 din 18 febr 1943.
153 Adresa 26394 din 26 febr. 1943.
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Turneul Grupării Ardeleana presupunea fonduri bănești și, pentru
obținerea acestora, la 18 februarie 1943, Rectoratul se adresează unor
personalități (Ministrului Culturii Naționale și al Cultelor, Ministerului
Propagandei, Prefecți etc.) (vezi Anexa 21).
în scurt timp au început să sosească la Rectorat răspunsurile la aceste
Adrese. Astfel, Comunitatea de avere a fostului Regiment confiniar RomânoBănățean nr. 13, Caransebeș, răspunde că „suntem cu plăcere aplicați să
acordăm un ajutor din partea Comunității de avere din Caransebeș suma de
lei 5.000 pe seama societății studențești Ardeleana care se va prezenta în
orașul nostru cu programul anunțat”154.
Serviciul Contabilități din Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor
comunica Rectoratului Universității că „urmare la adresa Dvs. Nr. 629 din
18 februarie 1943 Ministerul a aprobat Universității suma de lei 60.000 lei
pentru trimiterea în turneu a Asociației Studențești, „Gruparea studențească
Ardeleana”, în scop de păstrare a specificului nostru etnic în port, dansuri și
cântece populare”155
în 2 martie 1943 Direcțiunea Contabilității din cadrul Ministerului
Propagandei Naționale comunică Universității că „Urmare a Adresei Dvs.
Nr. 629/943 înregistrată la nr 145.326 / 943, în legătură cu turneul ce
urmează să-1 organizați cu Gruparea Studențească Ardeleana, în diverse
centre din Transilvania și Banat, avem onoarea a vă comunica aprobarea unei
sume de 150.000 lei drept subvenție din partea acestui departament, în scopul
arătat mai sus”156.
Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor „aprobă punerea la
dispoziție, sub formă de împrumut, de către Teatrul Național din Timișoara, a
costumelor necesare pentru reprezentarea la Deva și Arad a piesei Serenada
din trecut, în zilele de 10-18 mai, în cadrul excursiei de studiu a grupării
studențești de la acea Universitate cu depunerea cuvenitelor garanții pentru
restituirea lor în bune condițiuni a acestor costume157.
Primăria Lugoj comunică că s-a reținut sala teatrului comunal pe ziua
de 16 martie și s-au luat măsuri pentru cazarea studenților la școala normală
de fete studentele și la liceul de băieți studenții158

154 „Pentru găzduirea studenților indica să se adreseze direct autorităților locale, și înainte de
toate Liceului de băieți Traian Doda și Gimnaziului de fete de aici, iar pentru spectacol indica
cinematograful Primăriei și sala Liceului Traian Doda deoarece sala și scena de la Hotelul
Pomul Verde sunt în refacere” Adresa 2 din 23 februarie 1943.
155 Adresa Nr 26394 din 26 febr .1943.
156 Adresa Nr 3825 din 2 martie 1943.
157 Adresa Nr 10584 din 1 martie 1943.
158 Adresa Nr 1543 din 2 martie 1943.
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Prefectura jud. Hunedoara comunică Rectoratului că s-au luat
măsurile necesare ca studenții să fie primiți și găzduiți în fiecare localitate și
că „Asociația Ardelenilor refugiați și expulzați din Transilvania Secțiunea
Hunedoara în colaborare cu noi va îndeplini tot ce este necesar”, (vezi
Anexa 22)
La începutul lunii martie, Rectoratul îl însărcinează pe R. Vuia să
facă o deplasare la București pentru obținerea aprobărilor și a punerii la punct
a turneului Grupării Ardeleana.
în raportul înaintat Rectorului în urma acestei delegări, după ce
menționează problemele rezolvate, R. Vuia solicită ca Rectoratul să aprobe
sumele necesare pentru achitarea la timp a plății vagoanelor, banii fiind
recuperați din sumele pe care Ministerul Propagandei și Ministerul Culturii
Naționale le vor ordonanța la întoarcerea din turneu.159*
La 8 martie 1943, Rectoratul deleagă pe R. Vuia cu conducerea
turneului Grupării studențești Ardeleana, „acest turneu fiind o excursie
oficială a Universității noastre. Turneul va ave loc în luna Martie 1943 și se
vor vizita următoarele localități, în care Gruparea Ardeleana va da repre
zentații: Turda, Hunedoara, Deva, Arad, Comloșul Mare, Timișoara, Lugoj
Caransebeș și Alba lulia.
Numărul participanților este de 96 din care 50 studenți, 36 studente și
10 însoțitori. în grupul însoțitorilor, în afară de d-1 Prof. R. Vuia, conducă
torul turneului, sunt: Dl. G. Gábor notar în Viștea, în calitate de instructor al
dansurilor naționale, un însoțitor al costumelor, șase muzicanți și un om de
serviciu, conform tabelului nominal alăturat la această delegație”’60
Succesul obținut de Gruparea Ardeleana în acest turneu a determinat
Rectoratul să ceară ca Ardeleana să prezinte în ziua de 27 martie, o
reprezentație în sala Teatrului Municipal din Sibiu.

„Am onoarea a Vă raporta că în cele 5 zile petrecute la București pentru a pune la punct
turneul Ardelenei am aranjat toate chestiunile astfel: 1. Am obținut aprobarea de 75 % de la
Dir.Gen. CFR și un vagon de cl.III ce va fi atașat la trenul nostru. 2. Aprobarea M.St.Major
Pentru participarea celor 42 elevi de la Facultatea de Medicină. 3. Am ridicat ordonanța de
plată de 150.000 lei de la Min. Propagandei și cea de 60.000 lei de la Min. Cult Naționale. 4
Am obținut aprobarea de la Direcția generală a teatrelor pentru reprezentația noastră.
Deoarece nu avem decât numai trei zile până la plecarea turneului, timp în care trebuie să
punem la punct toate lucrările și să achităm la timp plata vagoanelor și, după cum am fost
mformați sumele de la Ministerul Propagandei și Ministerul Culturii Naționale se vor
ordonanța abia după întoarcerea sin turneu, rugăm binevoiți a dispune casierului Universității
să avanseze acest fond de 210.000 lei. Pentru a ține evidența plăților am însărcinat, în calitate
de casier al excursiei pe Dl Viorel Maloș, fostul casier din anul trecut, iar pentru agendele de
contabilitate pe actuala casieră Maria Vaida, ceia ce binevoiți a aproba”.
60 Delegația Nr. 629 din 8 martie 1943.
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Rezultatele obținute de Gruparea Ardeleana au trezit interesul unor
profesori de la Universitatea din București, care au apelat la Rectorat pentru
obținerea Statutelor Grupării.
La 30 martie 1943, R. Vuia trimite Rectoratului Universității din
București Statutele Grupării studențești ARDELEANA, pentru a fi exami
nate, sugerând ca o astfel de Asociație „ar fi în interesul Universității din
București să se înființeze și acolo”.
Ca argumente pentru înființarea unei Asociații studențești asemănă
toare la București, R. Vuia reamintea Rectorului Universității din București
„frumoasa impresie ce V-a făcut anul trecut, cu prilejul săptămânii universi
tare, Gruparea studențească de la Universitatea din Sibiu care, în sala Aro, în
prezența Domnului Ministru Președinte Mihail Antonescu, a Domniei
Voastre, a altor autorități, a prezentat frumoasele noastre dansuri naționale”,
în anul universitar 1942-1943, Gruparea ARDELEANA s-a dezvoltat mult și
a repurtat „strălucite succese în turneul organizat în diferite centre din
Ardeal și Banat, cu scopul de a deștepta interesul pentru specificul nostru
etnografic și păstrarea lui”.161162
în finalul scrisorii, R. Vuia menționează că a trimis un exemplar din
Statutele Grupării și „D-lui Prof. C. Giurescu, la cererea d-sale, care a avut
ocazia să vadă și să admire, din nou, cu prilejul unui festival de la Sibiu,
frumoasele costume purtate de studenți și studente, precum și dansurile
naționale executate cu acea ocazie”, iar în cazul în care o astfel de grupare sar organiza și la București „am fi bucuroși să fim invitați pentru a da o
162
reprezentație la București”.
După vacanța de Paști, la începutul lunii mai 1943, printr-un Apel
către Ardeleniști, R. Vuia prezintă principalele evenimente la care trebuie să
participe Gruparea Ardeleana în ultima etapă a anului universitar, și anume
prezentarea unui program la primirea Ministrului Ion Petroviei, participarea
Universității la Săptămâna Universitară de la București și prezentarea unor
programe în comunele rurale Tilișca, Rășinari și Viștea.
Pentru a încheia anul cu rezultate bune, R. Vuia face un apel la „foștii
membrii ai grupărilor de dansuri bănățene, timocene și făgărășene și la
conducătorii acestor grupuri (d-ra Gurgu și d-nii Nicolaescu și Novac) să reia
exercițiile de dansuri în fiecare duminică la Cantina studenților”163 și
îndeamnă din nou pe studenții din nordul Ardealului „să formeze un grup
161 AdresaNr 658 din 30 III 1943 Arhiva MET.
162 Adresa 658 din 30 Martie 1943. Pentru a stimula înființarea unei grupării studențești
asemănătoare cu Ardeleana, la 31 martie 1943 R. Vuia trimite Statutele Grupării Ardeleana
Prof. Univ. CV Giurescu la cererea acestuia. AdresaNr 658 din 31 martie 1943.
163 Apelul din 5 mai 1943.
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regional, al Ardelenilor de nord, pentru a învăța Someșeana și alte dansuri
din aceste părți”.164
La începutul lunii mai 1943, Rectoratul Universității instituie un
concurs cu premii (un premiul I - 2000 lei și un premiu II - 1.500 lei), pentru
prezentarea celui mai frumos cântec popular cântat de un student sau o
studentă, a celui mai frumos și original dans popular jucat de un student sau
o studentă și pentru cel mai frumos și original costum național purtat de o
studentă.
Pentru decernarea premiilor, Rectoratul numește un Juriu artistic
format din prof. dr. R. Vuia, președinte, Prof. Liviu Rusu și Conf. I Breazu ca
membri, (vezi Anexa 23)
Concursul s-a ținut în ziua de 13 mai 1943 cu următoarele premii:
„1. Pentru cel mai autentic cântec popular cântat de o studentă:
Premiul I - d-ra Crețu Stela; Premiul II - d-ra Vaida Lola;
2. Pentru cel mai autentic cântec popular cântat de un student:
Premiul I - dl. Gheorghiu Vladimir; Premiul II - dl. Popa Octavian;
3. Pentru cel mai frumos cântec popular cântat din fluier sau caval:
Premiul I - dl. Niculescu Ion; Premiul II - dl. Macarie Ion;
4. Pentru cel mai original dans popular dansat individual: Premiul I dl. Niculescu Ion, dl. Novac Sabin; Premiul II - dl. Tudor Nicolae;
5. Pentru cel mai frumos dans popular jucat de o pereche: Premiul I
- d-ra Crețu Stela, dl. Todor Nicolae; Premiul II - d-ra Popescu Any, dl.
Popa Octavian;
6. Pentru cel mai frumos costum național purtat de o studentă:
Premiul I - d-ra Popescu Any, d-ra Pop Valéria și d-ra Rădulescu Lucia;
Premiul II - d-ra Crețu Stela, d-ra Hopârtean Maria și d-ra Bâju Lucia;
7. Pentru cel mai frumos costum național purtat de un student:
Premiul I - dl. Popa Octavian; Premiul II - dl. Todor Nicolae” (vezi Anexa 24).
în ziua de 22 mai, Ministrul Ion Petrovici a fost primit la Universitate
de către Senatul Universitar, împreună cu o delegație de studenți ai
Grupărilor Culturale, la orele 11,30. Cu ocazia vizitei Ministrului a avut loc
Ședința solemnă pentru acordarea premiilor Rectoratului, în ziua de 22 mai la
orele 18, în Sala mare a Bibliotecii Universității165.
164 In încheierea Apelului R Vuia arăta “ Vom relua, ca și anul trecut, excursiile în comune
Și vizitarea muzeelor în corpore”Apelul din 5 mai 1943.
„De asemenea, Vă mai rugăm să luați parte și la Ședința solemnă de distribuire a premiilor
studențești care va avea loc în aceeași zi, la orele 18, în Sala mare a Bibliotecii Universității.
Pentru orientarea voastră alăturăm un program stabilit pentru cele două zile când Dl. Ministru
Petrovici va fi oaspetele Universității. în vederea organizării unei mese pe care Universitatea
° oferă D-lui Ministru, în ziua de 22 mai 1943, orele 8,30,seara, la Restaurantul împăratul
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La Săptămâna Universitară de la București (23-29 iunie 1943),
Universitatea a participat „cu un cor de 60 de studenți sub conducerea
Domnului Profesor Ursu și cu o echipă de 20 dansatori de dansuri naționale,
cuprinși în numărul coriștilor de la Facultatea de științe din Timișoara”166 și
din 250 de studenți de la Universitatea din Sibiu.
Pentru participarea la Săptămâna Universitară, la 15 iunie 1943
Rectoratul obține de la Directorul General al Mișcării CFR vagoane clasa a
II-a pentru un grup de 260 studenți de Ia Universitatea din Sibiu, în două
zile167168
.
Cu conducerea grupului de studenti de la Universitate a fost însărcinat R. Vuia . La 8 iulie 1943, R. Vuia prezenta Rectoratului o Dare de
seamă asupra deplasării la Săptămâna universitară de la București în care
prezintă principale realizări și eșecuri, (vezi Anexa 25)
în categoria eșecurilor, Vuia prezintă neînțelegerile avute cu cei
dirijori de coruri care ar fi trebuit să cânte la radio, „corul Universității
noastre de sub conducerea D-lui Prof. Caranica, luni 28 iunie, orelel9,15, iar

Romanilor, avem onoarea a Vă ruga să binevoiți a participa și D-voastră la această masă.
Costul unui tacâm este de lei 990 și se plătește de fiecare participant. „Invitația Rectoratului
Universității”. (Arhiva MET).
166 în Adresa trimisă Rectoratului, Decanul Facultății de științe din Timișoara arăta că „
.Producțiunea de cor durează 25 minute și se compune din: 1 .Gaudeamus, 2. Șezătoarea de T.
Brediceanu; 3. Inimă supărăcioasă de A. Benea, 4. Noaptea de Deleaso, 5 Aoleo,pe vremea
mea de N. Ursu, 6 Marșul redeșteptării de N. Ursu, 7 Trompete răsună de Muzicescu. Se pot
dansa 4 dansuri românești a căror durată este de 10 minute”. Decanul solicita ca Rectoratul
Universității „să se aprobe fondurile necesare pentru deplasarea grupului, costul călătoriei cu
75 % reducere la tren personal fiind de 950 lei persoană dus și întors. Această plată s-ar
putea face din fondurile destinate pentru studenții Facultății de Științe din taxele de înscriere
în Universitate,fondul de ajutor mutual și asistență studențească. Grupul să fie condus de
Prof. N.Apostolescu și N. Ursu”Adresa Nr 683 din 10 iunie 1943.
167 D-le Director General, Universitatea „ Regele Ferdinand I” din Cluj Sibiu fiind invitată să
ia parte la Săptămâna Universitară de la București, am hotărât să trimitem două grupuri de
studenți și anume: 1. Primul grup, de 120 studenți, ar urma să plece marți, 22 iunie, seara la
orele 21,20 din gara Sibiu, prin Piatra Olt, ca să sosească la București miercuri, 23 Iunie,
orele 9,30; 2. Al doilea grup, compus din 140 studenți, ar urma să plece miercuri 25 iunie, cu
același tren, deci la orele 21,20. Vă rugăm a dispune pentru ambele date și grupe de studenți
să avem vagoane suficiente de clasa a II-a, acordându-ni-se, ca în trecut, reducerea de 75%
atât pentru studenți, cât și pentru însoțitori. Lista precisă a participanților o vom expedia la 17
crt. Când vom știi exact numărul și numele celor care vor participa” Adresa din 15 iunie 1943
trimisă Directorului General al Mișcării CFR, București.
168 Delegația 1888 din 25 iunie 1943 „ D-l Prof Uni v. Romulus Vuia, directorul Seminarului
de Etnografie și Folclor de la Universitatea noastră, este delegat să conducă un grup de 250
studenți și studente de la această Universitate, care participă la festivitățile „ Săptămânii
Universitare” ce va avea loc la București. Pleacă la 25 iunie și se înapoiază la 1 iulie 1943”Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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corul Facultății de științe din Timișoara, de sub conducerea D-lui Prof. Ursu,
să cânte marți, orele 14,30”. Din cauza unei modificări de program, corul
Universității nu s-a putut prezenta la radio și „comunicându-i acest lucru Dlui Prof. Ursu, acesta a refuzat să se prezinte la radio la ora fixată pe ziua de
luni, motivând că corul nu poate cânta de două ori în aceeași zi, așa „corul
Universității nu a cântat la radio în ziua de luni, iar Societatea de
Radiodifuziune a rămas cu programul suspendat pentru ora fixată pentru
corul Universității, fapt inadmisibil pentru o instituție care lucrează cu
program fix .
In Darea de seamă, R. Vuia arată că grupurile Universității au fost
neîndreptățire la împărțirea premiilor și propune Rectoratului să înainteze
un protest energic către organele competente pentru ca „să se revizuiască
împărțirea premiilor și ele să fie distribuite din nou de o comisie imparțială
170
*
conform rezultatelor reale de la concurs”.
Ținând seama de neajunsurile legate de organizarea Săptămânii
Universitare din anul 1942 și din 1943, R. Vuia face câteva propuneri:
1. In fruntea Comitetului organizatoric să fie un Profesor universitar
de la Universitatea din localitatea în care se organizează manifestarea, un bun
organizator și cunoscător al vieții sportive și universitare. El să aibă sub
directa lui supraveghere toate lucrările privitoare la Săptămâna Universitară
și să răspundă de reușita acesteia.
2. Acest Președinte să fie ajutat de patru delegați studenți de la
Universitatea din localitatea în care se organizează Săptămâna universitară.
Comisia va fi completată cu câte doi delegați de la celelalte
Universități și câte un delegat de la Facultățile sau Școlile Superioare, care
participă și de câte un delegat al Ministerului Culturii Naționale și a
Ministerelor interesate.
3. Săptămâna Universitară să se țină după sistemul rotativ, în fiecare
an la sediul altei Universități. Propunem, ca pentru anul viitor, spre exemplu
de organizare, Săptămâna Universitară să fie organizată de către Universitatea
noastră.
4. Pentru a nu tulbura ordinea cursurilor și a examenelor de la
universități, propun să se aleagă un timp mai potrivit pentru ținerea
Săptămânii Universitare, fie toamna în luna Octombrie, sau dacă rămânem la
sfârșitul anului universitar, toate cursurile și examenele să se încheie la 20
Iunie, ca restul de 10 zile să fie rezervate Săptămânii Universitare.*
In continuare R. Vuia cere Rectorului să ia măsurile pe care le crede de cuviință pentru
actele de indisciplină a celor doi conducători de coruri Darea de seamă din 8 iulie 1943.
Dare de seamă asupra deplasării la Săptămâna universitară de la București - 8 iulie
1943.
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5. Propun ca, în legătură cu Săptămâna universitară, să se organizeze
și concursuri din domeniul științelor și artelor, spre a da o dezvoltare
armonioasă vieții studențești sub toate aspectele.
6. Tot în legătură cu Săptămâna Universitară va trebui să se
organizeze vizitarea monumentelor și a bibliotecilor ce se află în localitatea
în care se țin aceste concursuri, precum și să se țină eventual și conferințe în
legătură cu subiectele ce interesează viața studențească de la toate
Universitățile”171.
Activitatea desfășurată de Gruparea Ardeleana în anul universitar
1942-1943, și în special turneul de 10 zile, au avut un puternic ecou în
localitățile în care Gruparea a prezentat spectacole, după cum reiese din
adresa trimisă lui R. Vuia de Directorul Liceului din Lugoj, (vezi Anexa 26)
în anul universitar 1943-1944, la 7 martie 1944, R. Vuia trimite o
Adresă către Rectorat prin care prezintă Programul: 1. în conformitate cu
programul stabilit și aprobat de Domnia Voastră încă de anul trecut relativ la
menținerea contactelor cu satele vecine, vom da câte o reprezentație de
dansuri naționale, cor și teatru în Viștea, Rășinari și Poiana Sibiului; 2. Fiind
invitați de D-l Prefect al Jud. Hunedoara, vom face un mic turneu în județul
Hunedoara de 5 zile la Deva, Orăștie, Hațeg, Petroșani și Grădiște. în zilele
de 26 aprilie - 2 mai a.c. 3. Vom participa la săptămâna Universitară la
București cu dansuri naționale.
Programul Grupării Ardeleana pentru anul 1943-1944 cuprindea
prezentarea unor spectacole, cuprinzând dansuri, cor și teatru popular în
comunele Viștea, Rășinari și Poiana Sibiului. La cererea Prefectului județului
Hunedoara, era planificat un turneu de 5 zile în localitățile Orăștie, Deva,
Hațeg, Petroșani și Grădiște în zilele 26 aprilie și 2 mai și participarea la
săptămâna universitară de la București.172
După revenirea la Cluj a Universității, printr-o Adresă trimisă
Rectoratului, R. Vuia cerea aprobarea pentru „convocarea grupării Ardeleana
pentru reconstituirea ei. Gruparea are de scop păstrarea specificului nostru
românesc exprimat prin portul popular, dansuri și cântece naționale.
Reorganizarea aceste grupări este necesară nu numai pentru ca
studenții să cunoască specificul național, ci și pentru cazul când ne-ar vizita
persoane din străinătate să li se înfățișeze acest specific cât mai frumos”173.

171 In încheierea Dării de seamă, R. Vuia cere Rectoratului să intervină la Universitatea din
București pentru găsirea obiectelor pierdute și să acorde profesorilor și însoțitorilor diurnele
cuvenite.
172 Adresa trimisă Rectoratului la data de 7 martie 1944
173 Adresa Nr. 526 -946
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ANEXAI

Discursul directorului Prof. Dr. R. Vuia la primirea regelui în Muzeu

„Sire, Muzeul Etnografic al Ardealului, întemeiat de Majestatea Voastră
sub auspiciile Fundației Principele Carol, împlinește în acest an 14 ani de existență.
In această perioadă, fără îndoială cea mai însemnată dar și cea mai grea, grija
noastră de căpetenie a fost de a întreprinde acțiunea de salvare a mărturiilor
civilizației noastre populare și pe deasupra adăpostirea colecțiilor într-o clădire
corespunzătoare.
Acțiunea de salvare a fost asigurată prin înalt sprijin al Majestății Voastre,
iar adăpostirea colecțiilor prin darul generos al Municipiului Cluj.
Cu ziua de azi instituția noastră intră într-o nouă perioadă a existenței sale.
Alături de acțiunea de salvare, care va constitui și în această perioadă rostul principal
Și grija permanentă a muzeului nostru,, vom așeza în primul plan activitatea
științifică a Instituției noastre.
Sub auspiciile Muzeului și a Catedrei de Etnografie a Universității noastre
s-au format o serie de tineri cercetători, cari așteaptă numai să li se asigure
mijloacele necesare spre a dezvolta o activitate sistematică și rodnică în domeniul
etnografiei românești.
Deși poporul nostru a dezvoltat și păstrat una din cele mai strălucite
civilizații populare, etnografiei românești nu i s-a dat importanța cuvenită
•Nădăjduim că într-o epocă în care granițele țărilor au trase în baza principiului etnic,

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

Ioan Toșa

202

iar problemele etnice interesează în cel mai înalt grad opinia publică i se va asigura
și etnografiei un loc de frunte în cadrul disciplinelor științifice,. Considerăm Muzeul
Etnografic din Cluj ca prima și cea mai însemnată poziție câștigată în această
direcție și considerăm ca suprema datorie a noastră de a nu dezarma până la
definitiva izbândă a științei pe care o reprezentăm.
Majestatea Voastră, ca suprem conducător și înalt Ctitor al culturii românești,
a alcătuit un program de muncă și a organizat o serie de instituții menite să cheme la o
nouă viață puterile latente ale neamului. Muzeul Etnografic al Ardealului, instituția
creată de Majestatea Voastră, își cere partea sa de muncă din acest program.
îngăduiți-mi, Sire, să Vă exprim omagiile noastre de recunoștință pentru
înalta onoare și nespusa bucurie ce ne-o faceți astăzi venind în muzeul nostru.
Să-mi fie permis să mă folosesc de acest prilej să Vă exprim, atât în numele
meu, cât și a colaboratorilor mei, sentimentele noastre de profundă gratitudine
pentru augusta solicitudine și interesul cald cu care ați binevoit a învrednici
întotdeauna instituția” (Anuarul Universității Regele Ferdinand I pe anul 1937,
tipografia Ardealul, Cluj, pp. 105-110).

ANEXA2

„Contract, încheiat azi 24 septembrie 1938 între Direcțiunea Muzeului
Etnografic din Cluj, reprezentat prin Dr. R. Vuia, director și de altă parte Consiliul
Parohial al Bisericii ortodoxe din comuna Negrilești, jud. Someș, sub prezidiul local
Nicolae Tăgeanu.
Obiectul contractului îl formează cedarea vechii biserici de lemn din
comuna Negrilești de către Oficiul Parohial către Muzeul Etnografic din Cluj cu
întregul inventar ce a aparținut vechii bisericii.
în schimbul acestei cedări Muzeul Etnografic din Cluj se obligă să picteze
după planul alăturat noua biserică din comuna Negrilești până la finele anului 1938.
Oficiul Parohial se obligă să ajute și să dea mână de lucru la demontarea și
transportarea bisericii de lemn până la Reteag.
Oficiul Parohial se obligă să pună la dispoziția D-lui Ioan Gavrilă materialul
necesar pentru schelărie, care după terminarea lucrărilor va rămâne proprietatea
bisericii.
Icoanele de la Iconostas vor fi pictate în ulei conform planului, iar pictura
murală se va executa în frescă seacă, în stil bizantin, așa cum cere cultul creștin
ortodox
Pentru executarea corectă a picturii, conform planului, în stil bizantin, cu
material de primă calitate, precum și pentru trăinicia lucrărilor, Muzeul Etnografic
din Cluj ia toată răspunderea materială și morală față de Oficiul Parohial Ortodox
din Negrilești.
Termenul pentru începerea lucrărilor de demontare și transportarea bisericii
vechi de lemn rămâne la alegerea Muzeului Etnografic din Cluj” Cf. Doc. 6751 din
3 octombrie 1938, Arhiva MET.
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ANEXA3

I

„1. Casa cumpărată cu 12.000 lei, i-a dat avans 600 lei, 2. o masă cu ladă
600 lei; 3. o ladă mare 600 lei; 4 dulap pentru vase 300 lei Total 13.500”. Pe un
bilețel I. Maloș a mai trecut: 2 icoane pe sticlă a 150 lei buc,; o cană cu 40 lei, o
cană cu 60 lei; două catrințe cu 300 lei; un șorț cu 200 lei; o cămașă cu 400 lei; o
ploscă cu 25 lei; un cauc cu 20 lei; un blid de lemn cu 50 lei; un suman cu 400 lei;o
zadie cu 500 lei, 2 ștergare cu 200 lei buc”. „Casa lui Vidreanu Pantelimon, o casa
intr-adevăr foarte veche ceia ce se constată din următoarele: 1 Felul de lucru
aproape toată este făcută de mâna lucrătorului 2 Urmele lăsate de vreme pe unele
părți bârnele sunt roase de carii 3 Mărturiile celor cari au locuit în ea că o au de la
strămoși lor . Adevărata vârstă a casei nu se știe. Toată este din lemn până și toate
cuiele care încheie diferite piese
Pereții sunt din bârne groase, încă în cea mai mare parte în stare bună.
Grinzile la fel. Cununa este de asemenea trainică, cornii sunt bătuți în cunună . Casa
nu are horn, fumul ieșea prin coșul fumarului și se răspândește în pod, unde a
înnegrit toți cornii și acoperișul din șindile cu un strat gros de funingine. Ferestrele
sunt foarte mici și tăiate în bârnele pereților apoi blănite. Astăzi casa este pustie .
Interiorul îl formează trei camere, două case și o tindă.. E interesantă vatra
liberă din una din case deasupra căreia se ridică un coș mare pentru prinderea
fumului. In casă mai este o masă veche pe care cred că o va cumpăra pentru muzeu
d-l Appan, de asemenea un amnari (glăjer) și câteva lădițe. In cealaltă casă e un
cuptor vechi și paturi. Din cauza aceasta casa n-a putut fi deschisă și cercetată
Tâmațul prezintă la fel forme bătrânești interesante. Pentru o mai bună documentare
am făcut și fotografii cu casa în perspectiva și fotografii de detaliu a casei de lemn
din localitatea Muntele Rece jud. Cluj Adresa 437 din 15 Septl939.

I

ANEXA 4
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„Domnule Administrator, Având în vedere dezordinile de la Parcul
■ Etnografic, cauzate în parte în urma faptului că eu fiind bolnav, nu am putut controla
I îndeajuns serviciile de la Parc, iar D-vs ați abuzat de încrederea mea și în loc de a vă
I ocupa cu treburile strict profesionale, ați permis ca la Parc să se facă și politică,
I până la noi dispoziții ordonez și dispun următoarele:
|
1 în baza noii Constituții și a legii apărute în Monitorul Oficial,este strict
I interzis de a se face politică de orice nuanță. întreg personalul se va ocupa numai cu
I lucrările din Parc.
I
2. Pentru a institui un control direct asupra întregului personal, ordon: ca de
■ azi înainte, în fiecare zi, vor veni la mine la orele 12,30 doi dintre personalul de la
1 Parc, spre a -și da seama de lucrările îndeplinite și purtarea lor, în ordinea
■ următoare: Miercuri: A Berar și Pop V; Joi: D. Dobrotă și Simion Lorinț; Vineri :
■ Miclăuș Pavel și Pop Ioan. Sâmbătă Niță Grigore.. în afară de această dări de seamă
E a fiecăruia dintre personalul de la Parc, voi face, de azi înainte, în fiecare săptămână
■ cel puțin câte o inspecție în Parc.
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3. Pentru o mai strictă supraveghere a lucrărilor și a ordinei de la Parc, vi se
interzice, atât Dvs. cât și întregului personal, de a părăsi teritoriul Parcului fără știrea
și aprobarea noastră. Administratorul nu va putea părăsi, de azi înainte terenul
Parcului în zi de lucru de la orele 8-1 a.m. și 3-6 p.m, fără știrea și aprobarea noastră.
Asemenea este obligat de a fi acasă și în timpul nopții pentru a supraveghea mai bine
personalul de serviciu. In caz de absență va răspunde gardianul care va înlocui pe
administrator. Personalul de serviciu poate părăsi Parcul pentru câteva ore numai cu
permisiunea Administratorului, iar timp de o zi sau mai mult numai cu permisiunea
Directorului.
4. Deoarece în mai multe rânduri am aflat că ați amenințat personalul din
Parc că veți concedia pe cei care nu corespund, vă interzic de azi înainte să
amenințați în acest fel personalul de la Parc, deoarece dreptul de a angaja și
concedia,este rezervat exclusiv Directorului Instituției.. întrucât Administratorul este
nemulțumit cu actualul personal de serviciu va raporta Directorului pentru a lua
măsurile de cuviință.
Pentru a termina ancheta în chestiunea gardianului Miclăuș Pavel veți
trimite pentru ziua de azi pe Lorinț Simion să se prezinte la orele 12,30, Dvs. vă veți
prezenta ca de obicei joi la orele 12-1.
Pentru viitor voi alcătui un Regulament al Parcului care va fi afișat și în care
vom stabili și drepturile și îndatoririle personalului de la Parc.
Aștept ca Dvs. să restabiliți ordinea și liniștea în Parc, ca să nu fim nevoiți
să pierdem timpul cui anchete inutile. Fiecare să-și vadă de lucru și să înceteze
dezordinea și politica.
5. De azi înainte nu veți putea reprezenta Instituția în fața oricărei autorități,
numai când veți avea autorizația noastră. Orice hârtie sau dispoziție primită de la
orice autoritate, sau alte persoane vor fi înaintate Direcțiunii Muzeului spre a lua
măsurile necesare. în astfel de cazuri veți face atente autoritățile sau persoanele
respective că numai Directorul Instituției poate primi adrese sau reclamațiuni și a lua
dispoziții” AdresaNr. 472 din 7 martie 1938 Arhiva MET)
ANEXA5

„Administratorul Parcului tratează rău personalul Parcului care nu se
supune,sau nu-i convine este persecutat până e nevoit să plece Din cauza
Administratorului: au plecat țărani fruntași care reprezentau regiunea respectivă și
nu au vrut să vină alții în locul lor,iar personalul nou angajat părăsește serviciu după
câteva luni din cauza persecuțiilor.
Administratorul atentează la pudoarea soțiilor angajaților din care cauză
Gh.. Vulcan, Vasile Pop, Lorinț Simion care au vrut să-1 linșeze Introduce sume
mai mari în listele de plată decât îi plătește, chiar el recunoscând acest lucru,
motivând că restul banilor i-a folosit ca să cumpere alimente pentru muncitori.
A vândut produse de la Parc fără aprobare, fân cordoșenilor și a folosit dm
produsele muzeului pentru găinile și porcii lui își ară terenul lui cu animalele ș1
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uneltele muzeului; Nu admite să i se facă control ca să nu i se știrbească autoritatea.
A tăcu propagandă gardistă, folosind caii și trăsura Parcului, a înființat un cuib cu
personalul din Parc” (Adresa 1000 din 8 mai 1939)
ANEXA 6

„a. în casa moțului n-a mai rămas din mobilierul ce-1 avea decât un pat rău
și vatra liberă. Casa se prezintă în stare bunicică. Are un geam spart în camera mare.
N-am găsit în ea nici un obiect muzeal.
b. Restaurantul a fost în întregime devastat. Au fost duse toate sobele de
teracotă din toate camerele și mașina de gătit a domnului Administrator. Clanțele de
la uși au fost luate. în camera din stânga, cum intri, sunt patru geamuri sparte. Din
camera din dreapta a fost dusă soba de teracotă. în camera cea mare sunt 5 geamuri
sparte și 7 ferestre furate. Mobilierul a fost dus de pretutindeni. Din vesela
restaurantului n-a mai rămas nimic. Două pahare ce au fost găsite se află la paznicul
Pop Alexandru de la Academia Agricolă, care s-a instalat pentru pază în camera
domnului Neculoiu.
c. în camera doamnei Creycy n-a mai rămas nimic.
d. camera baciului este toată devastată și cu ferestrele distruse.
e. șura oilor și ocolul oilor au dispărut cu totul.
f. stâna și căsuța baciului de lângă stână de asemenea au fost duse. Numai
locul unde au fost se mai vede.
g. Casa din Telciu și șura sunt în stare bună. Mobilierul însă lipsește.
h. . Șura cea mare încă mai este dar s-au furat uși și bârne din pereți.
în toate aceste clădiri menționate mai sus nu am găsit nici un obiect de
valoare și nici sania și mașina de gătit de care mi-ați spus Dumneavoastră.
După mărturisirea paznicului Pop Alexandru și a ciurdarului Smolka Ioan
din Cordoș teracotele au fost duse de Nemeș din Cordoș. Ovăsul l-a cosit și adunat
Fossto Mihai tot din Cordoș. (Raportul lui Ioan Maloș din 9 septembrie 1940)
ANEXA7

„Pentru instalarea la Sibiu am avea nevoie de o clădire corespunzătoare,
independentă sau o aripă a unei clădiri mai mari, în care să avem: 10-12 săli pentru
expoziție, mărimea sălilor de 6/8 sau 12 m; Birouri pentru direcțiune, asistenți,
Secretariat casierie, desenator și fotograf; o sală mare pentru biblioteca și Ședințele
Seminarului de Etnografie și a Cercului de Studii etnografice; o cameră mai mare
Pentru inventarierea cărților și alte lucrări ale bibliotecarului; o cameră pentru
laboratorul de conservare, etichetare și inventariere a obiectelor muzeale; o cameră
; Pentru atelierul fotografului cu o cameră obscură ș o cameră pentru atelierul de
; țamplărie, modele și legătorie.
i întrucât ar fi cu putință, clădirea destinată pentru muzeu ar trebui să îndeplinească
cel puțin următoarele condiții: să aibă o parte rezervată pentru expunerea colecțiilor
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care să primească lumina de la nord cum se cere muzeelor Să fie absolut sănătoasă,
în special fără igrasie pentru a putea asigura păstrarea colecțiilor Să nu fie
incendiabilă” Adresa din 25 septembrie 1940
ANEXA8

„Această clădire, făcută cu totul pentru alt scopuri, întrunește în mod
surprinzător multe dintre condițiile cerute unei clădiri muzeale și anume: a. Poziția:
Se află la numai câteva minute de centrul Sibiului b. .Aspectul: Prin exteriorul ce-1
înfățișează,fi ind o clădire mare impunătoare, ferestrele mari, toate au aspectul mai
mult a unei clădirii muzeale, semănând cu clădirile marilor muzee din apus c.
Construcția : Clădirea fiind construită în întregime din beton armat, cu ferestre mari
cu sticlă dublă, lemnul nefiind întrebuințat, ceia ce înlătură primejdia unui incendiu,
toate acestea fac această clădire extrem de potrivită, pentru adăpostirea colecțiilor
muzeale . d. Planul: Cădirea fiind alcătuită din patru etaje, fiecare etaj format dintr-o
sală mare, avem la mijloc, în loc de pereți despărțitori, numai stâlpi de beton,
corespunde întocmai scopului muzeal, deoarece acest spațiu mare al fiecărei săli
permite muzeografului să-și împartă compartimentele după nevoia pe care dictează
natura și cuprinsul colecțiunilor, Directorul nefiind încătușat de planul etern al
clădirilor care au etajele împărțite în apartamente sau camere izolate. Acest avantaj
este încă mărit prin încă două elemente foarte potrivite scopului muzeal și anume,
padimentul și tavanul de beton și ferestrele mari care dau o lumină suficientă din
toate părțile clădirii.
întreaga clădire este formată din două corpuri. Corpul principal ar fi foarte
potrivit pentru adăpostirea colecțiilor muzeale, iar corpul secundar ar fi foarte
potrivit pentru Institutul de cercetări precum și pentru birourile Muzeului,
Bibliotecă,conferințele Cercului de studii, Seminarii, săli de lectură. Adresa Nr.466
din 8 Octombrie 1940.
ANEXA 9

„Fosta stăpânire maghiară a scos pereții și a demontat ferestrele coridorului
circular din fațada clădirii, lucrare ce trebuie refăcută pentru a putea adăposti
colecțiile și în această parte a clădirii. în afară de aceasta, lipsesc câteva uși, ferestre
și îndeosebi sunt demontate clanțele de la uși. în prezent această clădire este folosită
ca restaurant de vară de restaurator plasat acolo de sindicatul chelnerilor, cu
aprobarea Primărie.
Prezentându-mă, pe baza Delegației Voastre, Nr.l 169/ 945, la D-l Primar
Bugnariu și cerându-i să binevoiască a dispune ca, în vederea mutării Instituției
noastre la Cluj, restaurantul să se mute din clădire, mi-a răspuns că Domnia Sa este
de părere ca această clădire să rămână pe mai departe la dispoziția publicului, ea
restaurant. Cum această clădire nu este proprietatea Primăriei, ci este înscrisă în
Cartea Funduară pe numele Muzeului Etnografic, ca persoană juridică, iar Muzeul,
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prin Legea învățământului Superior 942, trecând la Universitate, aceasta dispune de
clădire.
Mult mai însemnate pagube am găsit în Parcul Etnografic 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 de la Stana. Singura care a rămas
este casa moțului din comuna Avram lancu, dar și aceasta deteriorată, cu coridorul
ridicat în parte. Asemenea la restaurantul Gaudeamus aparținător Instituției noastre,
am găsit ridicate toate ferestrele și ușile” Adresa 85 din 1 iunie 1945 trimisă
Rectoratului.
ANEXA 10

Ioan Maloș a fost reprezentatul Muzeului în cadrul Expoziției din
septembrie 1941 până în noiembrie 1942 când moare în trenul cu care voia să se
întoarcă acasă. La 17 decembrie 1942 T. Onișor a publicat în 17 decembrie 1942, în
ziarul Țara din Sibiu un necrolog Moartea tânărului etnograf Ioan Maloș de la
Universitatea din Cluj Sibiu „ O știre sosită telegrafic din străinătate ne aduce trista
veste că acel care a fost asistentul Ioan Mâlos a căzut la datorie. Trimis de către
Direcțiunea Muzeului Etnografic din Cluj -Sibiu ca să însoțească și să dea
îndrumările necesare, ca om de specialitate,la aranjarea Expozițiilor de artă populară
organizate de Ministerul Propagandei Naționale în centrele mai importante ale
Marelui Reich, asistentul Ioan Mâlos a părăsit țara în toamna anului 1941
(septembrie) pentru a nu se mai întoarce.
însărcinarea pe care a avut-o n-a fost prea grea. Intenția Conducerii
Muzeului, prin trimiterea lui în Germania, a fost de a-i da posibilitatea să cunoască
realizările înfăptuite în acea țară în domeniile științelor etnografice și muzeologice,
atât de prețuite acolo.
Soarta a vrut ca un bacii care nu iartă, să-l atace și orice sforțări depuse de
unul dintre cei mai de seamă profesori și medici germani (prof. Stahl de la Breslau)
să nu-1 poată salva. în trenul care-1 aducea spre țară, în drumul de la Breslau spre
Viena, luni 23 noiembrie 1942, pe la amiază, telegramele trimise de Consulatul
nostru din Viena ne anunță că a decedat.
Născut în comuna Nasna din județul Mureș,la 4 mai 1916 ca primul fiu al
preotului Ioan Maloș, azi protopop ortodox al Reghinului, asistentul Ioan Maloș,
după terminarea studiilor secundare, se înscrie la Academia Teologică ortodoxă
română din Cluj pe care o termină în anul 1936-1937.Paralel a urmat și cursurile de
geografie cu istorie de la Universitatea din Cluj, obținând licența în aceste
discipline cu mențiunea foarte rară „ cu distincție”, la 10 noiembrie 1938, ca distins
elev al profesorilor Vasile Mereuță, Ioan Lupaș, Romulus Vuia, etc.
Chiar în acel an, la 13 decembrie 1938, Ioan Mâlos este numit ca asistent
suplinitor, mai târziu definitivat, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, funcție pe
care a ocupat-o până la sfârșitul vieții sale sosit așa de timpuriu și pe neașteptate,
răpindu-ni-I la vârsta de abia 26 ani
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Pentru continuarea studiilor s-a înscris la doctorat în etnografie și geografie,
urmând a prezentate monografie etnografică și una geografică a Țării Făgărașului,
monografii pe care n-a avut însă timpul necesar a le întocmi. Ne-a dat însă mai
multe contribuții la o altă monografie regională pe care și-a ales-o ca teză de
doctorat la Cluj asupra regiunii românești din jurul Reghinului, monografie pe care
însă, din cauza refugiului din septembrie 1940,n-a mai purt-o termina.
Din bogatul material adunat din acea regiune a redactat și prezentat sub
formă de lucrări la Seminarul de Etnografie și Folclor, sau sub formă de comuni
cări la Cercul de Studii Etnografice, a cărui membru, harnic, a fost, următoarele
capitole: 1. Câteva însemnări asupra așezărilor rurale din regiunea Reghinului jud.
Mureș; 2.Așezările omenești dintre Reghin și râul Gurghiului; 3. Câteva însemnări
despre Piuăritul din comuna Ibănești,ape valea Gurghiului; 4 Păstoritul în comuna
Luieriu jud. Mureș; 5Plutăritul pe valea Mureșului de Sus, 6 Lăturenii în cadrul
obiceiurilor de Crăciun; 7 Contribuții la metoda de cercetare a obiceiurilor, cu
exemple din regiunea Reghinului.
Ca un alt rezultat al cercetărilor lui pe teren, pe lângă bogatul material
folcloric și etnografic avem și numeroase fotografii și negative fotografice, ca și
obiectele etnografice colectate pentru Muzeul Etnografic din Cluj, muzeu în care i-a
plăcut să lucreze, câștigându-și în scurt timp,dragostea pentru materialul etnografic
ca și rutina în tehnica muzeală, ambele însușiri absolut necesare unui bun
conservator de muzeu.
Ca student teolog, în anul 1936-1937 a fost ales președintele Societății „
Credința ortodoxă” a studenților de ia Academia ortodoxă din Cluj, iar ca student
doctorand, în anul 1940-1941 a fost președintele Societății studenților în litere și
filozofie la Sibiu.
în această din urmă calitate, în colaborare cu câțiva studenți, a scos revista
„Curțile Dorului” unde a publicat două eseuri care formau un program pentru
activitatea și direcția viitoare a revistei,
Studentul și apoi asistentul Ioan Maloș a avut darul unei vorbiri frumoase și
a unui scris ordonat.
în afară de revista „Curțile Dorului” a mai colaborat la „Viața Ilustrată”,
„Renașterea”, „Telegraful Român” etc. îndeosebi sub pseudonimul Ion M Rîpeanu.
în scrisul lui care,din ce a redactat definitiv va trebui o dată și cât mai repede
publicat, întâlnim același stil frumos, curgător și duios, mai cu seamă când era vorba
de ținutul sau atât de drag lui din jurul Reghinului, de care-1 lega pe lângă dragostea
locului de naștere și dorul de cei scumpi lui (tata, mama și o soră) care au rămas
dincolo” T. Onișor.
ANEXAU

„Domnule Rector,
Potrivit declarației Domniei Voastre, făcute cu prilejul recentei adunări a
profesorilor Universității noastre, am onoarea a Vă comunica, și în mod oficial, ca
predau Muzeul Etnografic al Transilvaniei Universității clujene, în următoarele condiții:
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1. Toată averea mobiliară și imobiliară a Muzeului trece în proprietatea
Universității noastre clujene.
2. Muzeul, ca Institut de cercetări științifice, va fi atașat Catedrei de
etnografie și folclor. Titularul acestei Catedre va fi totodată și Directorul Muzeului.
3. Seminarul de Etnografie și folclor al Universității va fi transformat în
Institut, având sediu în Clădirea Muzeului.
4. Noul titlu al Institutului și Muzeului va fi „INSTITUTUL DE
ETNOLOGIE ȘI MUZEUL ETNOGRAFIC Al UNIVERSITĂȚII CLUJENE”
5. întregul personal al Muzeului va trece
în rândul personalului
Universității, având aceleași drepturi în ce privește salarizarea, vechimea în gradații
și drepturi la pensie. Anii serviți la Muzeul vor luați în considerare.
6. Personalul științific și anume: Șefal de lucrări, Asistentul și Preparatorul,
având calificarea legală, vor fi atașați, având aceleași îndatoriri și drepturi la
vechime și pensie ca și personalul științific al Universității.
în conformitate cu condițiile punctului 5 de mai sus și personalul
administrativ, tehnic și ajutător va fi echivalat, în ce privește salarizarea și drepturile
lor câștigate, ca personalul Universității.
7. Ținând seama de această trecere, precum și de nevoia unei noi
reorganizări, Directorul Institutului își rezervă dreptul de a menține din personalul
Muzeului numai pe aceia care corespund noii meniri și reorganizării.
Prin urmare cu deosebit respect, Vă rugăm ca în calitatea ce o aveți în
prezent, să interveniții la locul competent pe 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 putea 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 reînființa Secția Parcului Etnografic,să ni se
acorde un teren potrivit din pădurea Dumbrava în apropiere de Grădina zoologică.
Amenajarea muzeului într-un loc potrivit se impune și pentru motivul că
dintre Institutele de la Cluj, cercetate atât de mult de vizitatorii străini, cum au fost
Grădina Botanică, Muzeul de Antichități de la 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.
Trimiți Vă rog Domnule Profesor, asigurarea deosebitei noastre stime și aleasă
considerație” Director R. Vuia, Secretar T Onișor.
ANEXA 12

„De comun acord cu dorința exprimată de Domnul Rector în prima adunare
: a profesorilor universitari în localul Astrei am oferit Muzeul și Parcul Etnografic
i Universității Clujene. Muzeul Etnografic și până în prezent a fost în strânsă legătură
cu Catedra de Etnografie și Folclor a Universității, Directorul Muzeului fiind în
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același timp și titularul acelei catedre, iar personalul științific al Muzeului îndeplinea,
în mod onorific, și rolul de asistenți pe lângă această Catedră, ajutând pe Directorul
și Profesorul lor la lucrările de Seminar și alte lucrări ale studenților de la această
Catedră. Seminarul de Etnografie și Folclor era adăpostit în clădirea Muzeului, unde
se țineau și ședințele de seminar Aici era adăpostită și biblioteca Seminarului care
împreună cu Biblioteca Muzeului, era pusă la dispoziția studenților, a cercetătorilor
și a publicului interesat. Colecțiunile Muzeului serveau drept material demonstrativ
pentru cursurile și Seminarule Catedrei de Etnografie. în această privință ne-a fost
de mare ajutor îndeosebi colecția bogată de diapozitive a Muzeului ce reprezintă
tocmai materialul necesar proiecțiunilor atât de utile cursurilor universitare. în
această privință putem afirma că fără acest material demonstrativ nici nu ar fi cu
putință ținerea cursurilor la Universitate, întocmai cum profesorul de arheologie are
nevoie de un muzeu arheologic, astfel și profesorul de Etnografie are nevoie de un
muzeu etnografi care să-i ofere materialul demonstrativ și documentar absolut
necesar cursurilor sale. Putem spune că Muzeul Etnografic a fost de fapt Institutul de
cercetări, pus în legătură cu Catedra de Etnografie și Folclor a Universității noastre,
de care nu se va putea lipsi nici pentru viitor” AdresaNr. 464 din 7 oct. 1940.
ANEXA 13

„Referat
Luând avizul Consiliului în ședința de la 3 decembrie a.c. Facultatea de
Filozofie și Litere acceptă trecerea Muzeului Etnografic al Ardealului în cadrele sale
în următoarele condițiuni:
1. Toată averea mobilă și imobilă pe care Muzeul o posedă în prezent să treacă
definitiv în proprietatea Universității. Pentru aceasta dl Director al Muzeului va arăta
precis care este situația acestei averi, indicând exact activul și eventualul pasiv. Până
la cunoașterea acestei situațiuni, Rectoratul este rugat a nu da curs propunerii.
2. Muzeul să fie atașat ca institut de cercetări științifice Catedrei de etnografie și
folclor existente la această Universitate, iar titularul acestei catedre să fie totodată și
directorul Muzeului.
3. Seminarul de Etnografie și Folclor al catedrei să fie atașat pe lângă Institut și să
funcționeze cu sediul în clădirea muzeului.
4. Institutul și Muzeul vor purta titulatura aceasta,,INSTITUTUL DE ETNOLOGIE
ȘI MUZEUL ETNOGRAFIC AL UNIVERSITĂȚII.”
5. Personalul actual al Muzeului să treacă în cadrul personalului Universității,
asimilându-se cu acesta în ce privește salarizarea, vechimea, gradațiile și drepturile
la pensie. Sub „personal” suntem de părere să se înțeleagă numai personalul bugetar
numit în regulă.
6. Personalul științific al Muzeului (șef de lucrări, asistent,preparator) în caz că are
calificația cerută de legile învățământului superior, să fie atașat Institutului echivalându-se în obligațiuni și drepturi, la vechime și pensie, cu personalul corespunzător
științific al Universității. Și aici e vorba numai de personalul numit bugetar în mod
legal.
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7. Personal administrativ, tehnic și de serviciu al muzeului, numit bugetar și legal va
fi echivalat cu personalul similar al Universității, în ce privește salarizarea și
drepturile câștigate.
8. Directorului noului institut i se rezervă dreptul de a menține din personalul
Muzeului numai pe aceia care corespund noii meniri și organizări, cu respectarea
firească a drepturilor legal câștigate.
9. Dl Director al Muzeului va înainta Rectoratului un tablou cu întregul personal ce
se află în serviciul Muzeului Etnografic la data de 12 decembrie a.c., aducându-i-se
la cunoștință că după această dată nu se mai pot face alte numiri și angajări decât cu
aprobarea Consiliului și conform cu legile universitare.
10. In caz că Ministerul respectiv aprobă trecerea Muzeului la Universitate, perso
nalul acceptat, conform celor de mai sus, de către Universitate va fi trecut în bugetul
viitor al Ministerului Educațiunii Naționale cu drepturi corespunzătoare gradelor
personalului universitar, după propuneri concrete făcute prin Decanat de către
Rectorul Universității. Predarea averii mobile și imobile se va face după formele
legale orânduite de Minister prin delegați ai Ministerului Cultelor și Educațiunii
Național. Decan C. Daicoviciu, Secretar Gh. Vătășescu” Doc. nr. 517 din 12 dec.
1940. Arhiva MET.
ANEXA 14

„Veți alege deocamdată un Președinte și un Secretar al Cercului. Acest Cerc
va activa, deocamdată fără statute, ținând după nevoie una sau mai multe ședințe
lunare în care se vor face comunicării științifice și se va dezbate un plan de lucru
pentru studiul Oltenei di n punct de vedere etnografic și folcloric,Ar fi de dorit ca
acest Cerc să fie în legătură cu un Muzeu Etnografic al Olteniei unde va organiza
și o Arhivă de materialuri etnografice și folclorice, dând tot sprijinul pentru
organizarea acestui Muzeu la care va foi și sediul Cercului. îndată ce vom avea
organizate și Cercurile de Studii din Craiova, Iași și Cernăuți, vom proceda la
înființarea Societății Române de Etnografie și Folclor care va activa prin aceste
Cercuri de Studii. în publicația acestei Societăți vor apare Dările de seamă și
comunicările mai valoroase ale membrilor făcute în ședințele cercurilor locale.”
AdresaNr 141 din 17 iulie 1943.
ANEXA 15

„Convocare,
Domnul Rector al Universității convoacă la o consfătuire pe toți studenții și
studentele acestei Universități, marți 18 Nov. Cor. Orele 19 în sala mare a Facultății
de drept cu scopul de a se forma o Societate pentru păstrarea portului, cântecelor și
dansurilor Naționale.
Fiind de dorit ca în această societate să fie reprezentată fiecare regiune cu
Pitorescul ei specific, D-rele studente și D-nii studenți sunt rugați să participe în
număr cât mai mare din toate părțile țării” Rectoratul 3469 /1941, Arhiva MET.
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ANEXA 16
„APEL,

Din îndemnul și sub patronajul Domnului Dr. Iuliu Hațieganu, Rectorul
Universității noastre, s-a înființat, în cadrele Universității noastre, o societatea
studențească ARDELEANA având ca scop păstrarea și cultivarea portului,
obiceiurilor, dansurilor și cântecelor noastre naționale.
Adunarea de constituire s-a ținut în 18 nov. a.c., iar Societatea își va începe
activitatea sâmbătă 22 nov.a.c. la orele 16, în sala festivă a Căminului Studentelor
din str. Mitropolit Șaguna nr 8.
Fac un călduros apel la toate Drele studente și toți d-nii studenți iubitori ai
datinilor noastre strămoșești să se înscrie ca membrii în această societate, luând parte
la șezătorule noastre care vor avea loc în fiecare sâmbătă după masă în sala festivă a
Căminului Studentelor
Fac apel îndeosebi la acele D-rele studente și D-ni studenți care cunosc sau
vreau să cunoască neîntrecutele noastre dansuri naționale, invitându-i să se înscrie
în număr cât mai mare, spre a putea forma grupuri regionale pentru fiecare ținut,
care vor cultiva și prezenta portul, dansul și obiceiurile ținutului respectiv.
Pentru a forma o echipă de călușari a societății noastre invit pe toți acei D-ni
care cunosc acest dans sau doresc să învețe, să se prezinte la șezătorule noastre
Sunt pe deplin convins că studențimea noastră, conștientă de datoriile ei, ieșită în
mare parte din pătura țărănească, va înțelege pe deplin însemnătatea acestei acțiuni
și va urma apelul nostru dându-ne tot concursul pentru păstrarea acestui patrimoniu
strămoșesc și tezaur neprețuit al specificului nostru etnic” Apel, No.3 / 941, Sibiu,21
Noiembrie 1941, Arhiva MET.
ANEXA 17

„Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj - Sibiu
Rectoratul
No 4607/1941, Sibiu 10 decembrie 1941
DOMNULE,
Avem onoarea a vă ruga să binevoiții a lua parte la a doua întrunire a
profesorilor, personalului științific și a studenților, în localul Cantinei Universitare,
care va avea loc Sâmbătă 13 Decembrie 1941, la orele 9 seara.
Cu acest prilej Gruparea studențească Ardeleana va prezenta Obiceiurile de
Crăciun și se vor dansa dansuri naționale.
Scopul acestei serate este să se dea prilej profesorilor și studenților să
petreacă o seară comună în preajma sărbătorilor.
Rector, Dr., Iuliu Hațieganu, Secretar General Ioan A. Vătășescu”, Arhiva MET.
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ANEXA 18

j
„înștiințare,
i
Gruparea studențească Ardeleana prezintă mâine miercuri 17 decembrie
f 1941,orele 5-7, la Teatrul Municipal o serbare a obiceiurilor de Crăciun și Anul
| Nou.
Í
Invităm să participe la această serbare și studențimea.
i Pentru a putea pregăti programul cât mai desăvârșit toți acei care au roluri la această
reprezentație sunt, cu insistență, rugați, să se prezinte la probele ce vor avea loc azi,
I marți 16 decembrie ora 8,30 seara la Cantina studențească și mâine, miercuri 17
decembrie la a doua probă, la orele 2 p.m. la Teatru Municipal „ Președinte Prof.

Univ. Dr. Romul Vuia, înștiințare No 9 / 16 dec 1941 Arhiva MET.
ANEXA 19

[

■
i
s
\

'
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„DELEGAȚIE
Noi, Rectorul Universității din Cluj,"’ Regele Ferdinand”din Sibiu, delegăm
pe Dl Ioan Frone, student la Universitatea din Cluj la Sibiu să ridice costumele,
perucile și toate accesoriile de pe lista alăturată aprobate de către Ministerul Culturii
Naționale pentru reprezentația piesei „ Serenada din trecut” ce o va da studenții
Universității noastre la data de 12 mai.
Având în vedere această manifestație artistică a Universității noastre,
rugăm a ne împrumuta costumele cele mai potrivite pentru epoca aceea împreună
cu perucile necesare lără de care nu putem da reprezentația
Ținem foarte mult ca această reprezentație să fie demnă de nivelul și aspirațiile
culturale a Universității noastre mai ales în Sibiu unde avem și alte grupuri etnice
față de care va trebui să afirmăm ANEXA
Universitatea
20 noastră și în domeniul cultural și
artistic Universitatea noastră garantează pentru restituirea în regulă a obiectelor
primite. Pentru
” Delegația
1701 din
mai 1942.studențimii noastre, interesul pentru viața
a deștepta
în 6rândurile
satelor noastre și pentru a contribui la acțiunea de păstrare a specificului nostru se
instituie trei de câte 3000 lei pentru 3 lucrări de vacanța cea mare, pentru
următoarele 3 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 bun ă culegere de literatură populară (cântece, basme, ghicitori, proverbe,etc.)
dintr-un sat, cu fotografii ți schițe 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. Romul
Vuia și personalul științific al Muzeului Etnografic Lucrările vor fi depuse la arhiva
Muzeului Etnografic” Rectoratul Dr. 1. Hațieganu” Adresa 2160 /8 iunie 1942.
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ANEXA 21

Adresa 629 trimisă Prefectului Hunedoara la 20 februarie 1943 „Am fi
bucuroși dacă A-ți lua sub patronajul Domniei Voastre acest turneu asigurându-i un
ajutor de 100.000 Iei” Adresa Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor 629 din
18 II 1943; „ joi 11 martie vor sosi 120 studenți la orele 18,30 care vor prezenta
programul .Vineri vor vizita castelul Corvineștilor uzinele și cele două biserici din
localitate deoarece acest turneu este și o excursie de studiu al stuf, noștii. După
masă la ora 14 vor pleca Ia Deva unde vor prezenta în sala Teatrului piesa istorică
Serenada din trecut Vineri am dori să vizităm muzeul și cetatea la 17 martie la ora
6,15 vom pleca și vom sosi la Hațeg unde vom prezenta un program. în drum am
dori să ne oprim la Grădiște pentru a vizita ruinele Ulpiei Traiane și cum n-avem
legătură cu trenul am fi foarte recunoscători dacă s-ar găsi o soluție. Având în vedere
scopul național și cultural al acestei excursii am fi foarte obligați dacă ați binevoi să
ne acordați sprijinul Domniei Voastre delegând în cele trei orașe o persoană
potrivită să se îngrijească de primirea și găzduire, de asigurarea sălii, tipărirea
afișelor și vânzarea biletelor”.
Adresa Nr 629 din 21 februarie 1943. trimisă Generalului Al Vâlcu,
Prefectul Jud. Turda. Arhiva MET. „La 10 martie Gruparea Ardeleana va sosi la
Turda la ora 17,iar seara la orele 8-11 va fi festivalul în sala cinematografului. în
ziua următoare, la orele 7,vor pleca la Feleac unde la Troița de hotar corul va cânta
în semn de omagiu Ardealului nostru îndoliat și-1 roagă să intervină pentru:
„ 1 Găzduirea celor 120 de studenți o noapte și dacă este cu putință și cina
din 10 martie și dejunul din 11 martie.
2. Sala mare de la cinematograf să fie liberă pentru reprezentație și să fie
însărcinată o persoană cu tipărirea afișelor și plasarea biletelor. Veniturile
reprezentației vor fi folosite pentru acoperirea speselor de deplasare.
3. Asigurarea transportului cu mașina de la Turda la Feleac și înapoi, în ziua
de 11 martie”,. Este foarte probabil că autoritățile locale n-au putut asigura
deplasarea la Feleac din moment ce această excursie a fost înlocuită cu vizita la
troița lui M. Viteazul,
Adresa Nr 610 din 6 martie 1943 trimisă Decanului Facultății de Științe,
Timișoara „Prin prezenta avem onoarea a Vă prezenta lămuririle cerute prin
telegrama d-voastră.
1. La turneu vor lua parte 35 studente, 49 studenți, 2 însoțitori (Prof. R
Vuia, Dl notar Gábor, instructorul dansurilor populare, 5 muzicanți și un om de
servici, deci în total 92 persoane.
2. Sosirea la Timișoara luni 15 martie orele 13 40 cu trenul ce vine din spre
Comloșul Mare.
3. Pentru după masă rugăm să ni se facă un program pentru a vizita
instituțiile mai însemnate ale orașului (Muzeul Banatului) deoarece turneul este
totodată și o excursie de studii a studenților noștri.
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4. Reprezentația va începe la orele 20 seara, având în vedere camuflajul
rugăm a ni se rezerva în acest scop Teatru Național sau sala Palatului Cultural.
5. Rugăm binevoiți a dispune să se tipărească afișul alăturat,fixând prețuri
convenabile și a însărcina agentura cu vânzarea biletelor. După cum puteți constata
și din anexa alăturată a Ministerul Finanțelor ne-a acordat reducerea de 7% a
impozitului pe spectacole. Rugăm deci binevoiți a dispune să fie prezentată capi
legalizată Administrațiilor Financiare locale.
6. Copia de la Direcția Generală+ a Teatrelor dovedește că avem și
aprobarea acestei autorități. Conform ultimului aliniat rugăm a cere autorizația
cuvenită Comandamentului Militar local.
7 Avem aprobarea Marelui Stat Major și a Comandantului Pregătirii
Militare în Facultăți cum arată o altă copie alăturată.
8 Plecarea va fi Marți 16 martie ora 10,10 cu trenul 1004 spre Lugoj.
Rugăm deci binevoiți a dispune să se ia măsurile necesare pentru găzduirea
celor 92 persoane menționate mai sus, pentru o noapte, precum și pentru asigurarea
mesei pentru amiazi,cină și dejun.
Sperăm că această manifestare va fi un fericit prilej pentru a strânge legăturile ce
trebuie să existe între profesori și studenții Facultăților noastre și de a aduce un
călduros omagiu din partea studențimii noastre, orașului Timișoara, capitala
Banatului mult iubit”.
ANEXA 22

La 2 martie 1943 Prefectura Județului Hunedoara printr-o Adresă înștiința
Rectorul că „ am primit cu multă plăcere Adresa cu No 629 din 23 februarie 1943.
Primim cu plăcere în mijlocul nostru „Gruparea Ardeleana a primei noastre
universități ardeleneștii Regele Ferdinand I din Cluj. Am luat toate măsurile
necesare ca studenții noștri să fie primiți și găzduiți,în zilele anunțate, în fiecare
localitate desemnată de Domnia Voastră.
Organizarea în detail a programului artistic am încredințat-o Asociației
Ardelenilor refugiați și expulzați din Transilvania de nord, Secțiunea Hunedoara,
care în colaborare cu noi, va îndeplini tot ce este necesar pentru o cât mai bună
reușită a turneului proiectat.
îmi permit atât în numele meu personal cât și a sus numitei Asociații de a vă
ruga ca turneul Grupării Ardeleana la reîntoarcere să facă încă câte un popas în
orașele Petroșani, Lupeni și Orăștie, în cari să se execute același program ca în
orașele Hunedoara și Hațeg, eventual în Petroșani și Orăștie se va putea prezenta
chiar și piesa Serenada din trecut.” Adresa Nr 4490 din 2 martie. Pe Adresă R. Vuia
a notat „ Recomand să facem popas numai la Orăștie la sfârșitul turneului dacă
aprobă D-l Rector” R. Vuia.
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ANEXA 23

Rectoratul Universității Regele Ferdinand Cluj Sibiu No 1536 /6 mai 1943,
Domnule Profesor, Avem onoarea a Vă face cunoscut că sunteți delegat în juriul
artistic pentru acordarea premiilor Rectoratului:
1 .Pentru cel mai frumos cântec popular cântat de un student sau studentă, 2 Pentru
cel mai frumos și original dans popular jucat de un student sau studentă; 3. Pentru
cel mai frumos și original costum național purtat de o studentă.
Pentru fiecare din acestea se va acorda câte două premii: Premiul I 2000 lei
și premiul II 1500 lei.
Studenții care participă la aceste concursuri s-au înscris la Secretariatul
Rectoratului iar lista se pune la dispoziția Dumneavoastră prin Oficiul Universitar.
Urmează ca Juriul să țină concursul cel mai târziu până la 10 mai crt., deoarece la 22
mai crt. va avea loc decernarea premiilor în cadrele unei festivități academice
deosebite și în prezența D-lui Ministru I. Petrovici. Examinarea se poate face în una
din sălile Casei Studențești în zilele ce veți fixa și pe care vă rugăm a nai le comunica.
Juriul este compus din Domnii: Prof R. Vuia ca președinte, Profesor Liviu
Rusu și Conferențiar I Breazu ca membrii, iar pentru serviciile de secretariat în
prealabil vă poate sta la dispoziție Oficiul Universității Rector DR Iuliu Hațieganu
Secretar General I. Vătășescu.
ANEXA 24

înștiințarea prin care se făcea cunoscut rezultatul Concursului continua cu”
Premiile se vor distribui la 23 mai orele 6 p.m. în sala mare a Bibliotecii
Universitare, cu prilejul festivalului dat în onoarea Dlui Ministru Ion Petrovici.
Ținând seama de însemnătatea cultivării specificului nostru etnic și
aprecierii ce-i dă Rectoratul, prin acordarea premiilor, facem un călduros apel către
studenții și studentele Universității noastre, și mai ales către cei ai Grupării
ARDELEANA ca, în vacanța mare, să se ocupe de cântecele, dansurile populare din
comuna lor spre a le însuși și ca să-și procure fiecare câte un costum, ca astfel la
concursul anului viitor să se prezinte studenții și studentele în număr cât mai mare
și cu rezultate și mai frumoase.
Fac un deosebit apel la toți membrii Grupării ARDELEANA să-și procure fiecare
un costum național, deviza noastră fiind „nici un membru al Grupării noastre fără
costum național” Toți cei premiați se vor prezenta sâmbătă, 22 mai, orele 6 d.m. în
sala Bibliotecii Universității în costum național pentru a primi premiile. Președintele
Grupării Prof.Univ. Dr. Romul Vuia înștiințarea din 14 mai 1943.
ANEXA 25

„Au participat 156 studenți și 105 studente cu 14 însoțitori care au plecat în
două grupuri. Premiul grup compus din sportivi, 100 studenți și studente, au plecat
în 22 Iunie sub conducerea Prof. Chețeanu și a Prof. Fota. Al doilea grup, condus de
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R. Vuia a plecat în 25 iunie împreună cu Prof Caranica, conducătorul corului
Universității. In al doilea grup a intrat membrii corului Universității, Gruparea
Ardeleana și delegația acestor grupări
In gara București am fost primiți de reprezentanții comitetului organizatoric.
Studenții și studentele au fost încartiruiți în diferite cămine studențești .A fost un
mare neajuns că nu s-a putut satisface cererea noastră de a încartirui, atât grupul
studenților, cât și al studentelor la un singur cămin. Mai ales studentele au fost
împrăștiat în grupuri mici la diferite cămine ceia ce a îngreunat supravegherea lor și
mai ales era greu a le aduna spre a executa programul întocmai
Alimentarea s-a făcut la Cantina studenților și la Casa Studenților și a fost
satisfăcătoare
Programul zilnic a fost următorul:
Sâmbătă, 26 iunie au fost invitați la Concertul simfonic dat de Filarmonica
din București sub conducerea maestrului Enescu. Numai puțini dintre studenției
noștii au primit invitații / vreo 30/ fapt ce a stârnit nemulțumiri în rândul studenților .
Astfel am fost nevoit să intervin ca să fie lăsați să intre în sală un număr mai mare de
studenții noștri.
Duminică, 27 iunie, seara ar fi urmat să fie reprezentația noastră cu
Festivalul artistic în sala Teatrului Național. Probabil din lipsă de prevedere
Festivalul s-a ținut luni, 28 iunie și nu în sala Teatrului Național, ci în sala cu totul
neîncăpătoare a Teatrului „Regina Maria”
Alăturăm programul festivalului care a reușit pe deplin. Nu a fost la festival
nici un reprezentant al Guvernului și nici cel Puțin al Ministerului Culturii Naționale
Marți, 29 Iunie studenții noștri sub conducerea subsemnatului, au vizitat Muzeul de
Științele Naturale, Muzeul de Artă Națională și Muzeul Industriei” Raportul trimis
Rectoratului 8 iulie 1943.
ANEXA 26

„Mult stimate Domnule Prof Univ. Dr. R Vuia
Președintele Grupării Studențești -ARDELEANA
Această vizită de-o covârșitoare importanță națională a dat ocazia,
incontestabil, întregii suflări românești și în deosebi tinerimii școlare din cetățuia
clasică a doinelor - să iasă din măcinișul frământărilor zilnice și să petreacă, cu Dvoastră și cu cei mai entuziaști reprezentanți transilvăneni și generației noastre de
mâine, câteva clipe înălțătoare de o adevărată sărbătoare națională.
A prilejuit o impresionantă manifestație a sufletului românesc, o minunată
ocazie de înfrățire a tinerimii noastre române, plină de exuberanță tinerească și de o
armonie dulce și un rar entuziasm tineresc, turnat în suflete de clipele mărețe, care
nu se pot tălmăci în cuvinte nici o dată.
Lugojul nostru este mândru că a mai putut incrusta, în ziua de 16 martie
1943, pe răbojul evenimentelor rari, demne e a fi înscrise în analele sale culturale,
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și pe acesta, pe care nu-1 va uita niciodată - și totodată este și pe deplin satisfăcut, că
atât cât D-voastră, Mult stimate D-le Profesor, care reprezentați cu atâta demnitate
Banatul nostru la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj Sibiu, cât și iubita
noastră studențime universitară, care ne-a vizitat, ați plecat cu cele mai frumoase
impresii, cu cea mai scumpă amintire pe care V-a putut-o lăsa numai în suflet un
oraș cu vechi tradiții românești, care a înscris pagini nepieritoare în istoria
redeșteptării naționale a Banatului nostru de altă dată.
Vă rugăm să fiți încredințați că vom păstra pururi în sufletele noastre senine
cele mai prețioase amintiri din acea frumoasă zi de primăvară, petrecută în Lugoj,
împreună cu D-voastră, exprimându-ne dorința sinceră de a ne revedea, și în cursul
acestui an școlar, tot la Lugoj cu Gruparea Studențească ARDELEANA de sub
distinsa D-vs conducere, venită, de astă dată, nu din Sibiu, ci din Clujul nostru
istoric, azi vremelnic înstrăinat.
Primiți, Vă rugăm, Mult Stimate D-le Profesor, expresiunea celor mai
călduroase salutări ale mele, ale întregului corp didactic, ale tuturor intelectualilor
români și ale întregii tinerimi române de la școlile secundare din Lugoj, care au
participat la frumoasa și atât de savuroasa d-v serbare artistică din 16 martie 1943.
Aceleași călduroase salutări și urări de sănătate și mult spor la muncă
creatoare de cultură și de meritat viitor românesc exprimăm și iubitei noastre
tinerimi universitare”
Lugoj 18 Oct 1943 Directorul Liceului și Președintele interșcolar Prof. Dr.A.E.
Peeanu Secretar Al. St. Dobrescu Adresa 229/ din 18 oct. 1943.
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VECHEA ȘCOALĂ DIN ȘOMCUTA MARE
Traian URSU

Baia Mare
The Old School in Somcuta Mare
This article is about the school established in 1784 by Gheorghe Sincai,
one of the 300 Románián schools opened at the time in Transylvania due to this
brilliant teacher.
The classes were held in a tradițional wooden house, roofed with straw,
composed of two rooms situated on each side of the hallway and a porch.
The school house was moved and rebuilt in the Museum of Ethnography
and Tradițional Crafts and so it was preserved as a cultural and touristic site.

Keywords: school-house, teacher, 18th century, Gheorghe Șincai, vemacular
architecture, museum

Fostă comună, Șomcuta Mare a devenit oraș la 5 aprilie 2004.
împreună cu localitățile componente: Buciumi, Ciolt, Hovrila, Vălenii
Șomcutei, Buteasa, Codru Butesii și Finteușu Mare, avea la acea dată 7.793
de locuitori și o suprafață de 1200 km2 (Legea 83; Popan, 2004)
Prima atestare documentară a localității datează din anul 1358, dar
arheologic, vechimea așezării poate să coboare în timp până în epoca
bronzului. Pe baza documentelor cunoscute, până în prezent, localitatea a
avut următoarele denumiri, la: “1358 Somkuth, 1405 Somkwth, 1566
Somkut, 1603 pagus Somkut, Semkat, 1639 Somkuth, 1750 Somkuta, 17601762 Nagy Somkut, c. 1800 Șomcuta Mare, 1854 Nagy Somket, Somcuta
Mare” (Suciu, 1968: 176).
Localitate bogată, cu oameni gospodari, Șomcuta a fost mereu în
fruntea Chioarului - reședință a căpităniei districtului acestuia și centru
administrativ al unei zone întregi cunoscută ca fiind ”Țara Chioarulu”.
Mândria acestei localități este reprezentată și de trecutul său cultural care
înscrie importante manifestări ale ASTREI, începând cu Adunarea generală
din 1869 a Asociațiunii Transilvane. Localitatea are o veche și merituoasă
mișcare corală și a fost de-alungul deceniilor gazda multor manifestări
culturale la care au participat oameni de seamă. Dar Șomcuta a dat mereu, ea
msăși, un mare număr de intelectuali.
*

La Șomcuta Mare și în multe alte locuri din Transilvania și nu numai
de acolo. Școala propriu zisă ca instituție a fost precedată de acea modestă
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

220

Traian Ursu

școală mănăstirească, în care oficiul de dascăl era îndeplinit de către călugări
ortodocși. împotriva acestei situații protesta la 1747 episcopul Mihail Olsavsky
de la Muncaci. El a cerut chiar autorităților "izgonirea călugărilor” (întorși
acasă cu carte de pe la mănăstirile din Moldova), aceștia fiind "contrari
unirii” (Albu, 1944). Modestă, spuneam despre școala de pe lângă mănăstirea
Șomcuții, dar importantă, fiindcă aici au învățat preoți, dieci și slujbași ai
districtului Chioar. Unii dintre fii de nobili români care au început la mănăs
tire cartea vor urma și alte școli peste munți, iar alții, mai târziu, la Bistrița,
Blaj, Baia Mare etc. (Ursu, 1978: 79-83; Andea - Andea, 2008: 179-180;
Ursu, 2010). Pentru început, mănăstirea aceasta și altele de la noi, au fost
scântei de lumină pentru românit. Fiindcă ei, doar tolerați pe propriul pământ,
nu fuseseră admiși în orașe și deci nici la școlile de acolo, atâtea câte erau. Să
mai spunem în context, că vechea mănăstire din Șomcuta, ca și învățământul
de pe lângă ea, precum și datele referitoare la aceste lucruri au fost realități
care fac parte din istoria acestei localități și de aceea le amintim succint.
în anul 1761 generalul Bucow face un recensământ al românilor din
Transilvania din care reiese că la acea dată existau șoli săteși slab organizate,
încă educața ș instrucțunea copiilor nu ajunseseră probleme pentru stat, iar
dascălii "țneau șoală cu pruncii satului, nu atât pentru mizerabilul salariu de
20-40 de fi, cât pentru a fi scutiț de poverile publice și în special de stagiul
militar care era de 8-10 ani” (Albu, 1944: 148; Lupaș, 1918: 159; Stanca,
1939:69).
învățământul în limba română, respectiv, școala, s-a organizat și la
Șomcuta, după emiterea Edictului de toleranță din 1781, de către împăratul
Iosf al II-lea (1780-1790), care dădea dreptul oricărei comunități naționale cu
peste o sută de familii să-și ridice o biserică și o școală. Chiar înaintea acestei
legi, învățământul a fost totuși încurajat de reglementarea din 1777, cunos
cută sub numele de „Ratio educationis...” și de instrucțiunile în legătură cu
aceasta (Hossu, 2003: 233-234). Dar școlile propriu zise, au fost organizate
pe baza Regulamentului “Norma Regia”din 1799, după apariția căruia a luat
un mai mare avânt învățământul românesc și în actualul județ Maramureș. Ca
urmare, în anul 1784 a fost deschisă și "școala unită” din Șomcuta Mare, de
către Gheorghe Șincai (Achim - Lehoczi - Socolan - Timiș, 1967: 35).
Școala din Șomcuta a fost una din cele 12 aprobate prin Rescriptul
imperial dat la 28 aprilie 1784, pentru învățământul primar, sau trivial
("primarae schole triviales”, reprezenta prima treaptă a învățământului
elementar), fiind aprobată și suma de 600 florini renani pentru plata învățăto
rilor, câte 50 de florini pentru fiecare. Școala din Șomcuta, numită “Școala
centrală” face parte, de altfel, din cele aproape 300 de școli românești organi
zate de Gheorghe Șincai, în cei 12 ani cât a funcționat ca director al "tuturor
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școalelor primare unite din Transilvania” (Albu, 1944: 242; Tomuș, 1965:
59)1. Pentru școala aceasta fusese pregătit la Blaj teologul Anton Pop care s-a
dovedit un învățător foarte vrednic (Hossu, 2003: 234). Nu întâmplător,
ductorul nobililor din Purcăreț a exprimat opinia că existând această școală,
”la care vedem copiii nobililor din tot districtul (Chioar, sau Cetatea de Piatră
n.n.), cantorii-învățători din celelalte localități erau inutili2. Era apreciat și de
Gheorghe Șincai care a intervenit pentru el ca să-și poată lua cei ”50 de
florini renani alocați drept salariu, de la perceptoratul salinelor din Ocna
Dejului, unde îi era mai aproape călătoria” (Hossu, 2003: 235; Socolan,
2010: 187)3.
Cât despre Gheorghe Șincai, să amintim în context, că școlile
românești al căror ctitor merituos a fost, nu sunt singura moștenire lăsată în
urmă și că luminatul dascăl a lăsat elevilor de atunci încoace și un ”manual”
de istorie de referință, "Hronica Românilor și a mai multor neamuri ...din
mai multe mii de autori în cursul de 34 de ani culeasă... ”.
Așadar, de pe la sfârșitul sec. al XVIII-lea se acordă o mai mare
importanță învățământului, iar profesia de învățător de sat “putea fi o stare
complementară de nobilitate profitabilă”4 dascălii dând prestanță școlii. în
ceea ce privește școala din Șomcuta, aceasta și-a păstrat multă vreme reputa
ția uneia dintre cele mai bune din district. Avea între anii 1835-1838, 17
elevi, fiind "onorată de o adevărată dinastie de învățători din familia pușcășească (condiție aproape nobilă), Pop de Șomcuta, propunători în limbile
română, germană și maghiară”(Hossu, 2003: 255-256).
Revenind la mai vechea școală din Șomcuta Mare, în care s-a
desfășurat învățământul confesional unit, începând cu anul 1784, clădirea ei
se păstrează și datează de pe la mijlocul secolului XVIII, având înfățișarea
unei case țărănești din lemn. Mai "arătoasă” pentru acea vreme, casa are trei
încăperi, cu fațada orientată inițial spre est, unde avea prispă și ușa prin care
se intră într-o tindă. Din această încăpere se intra în sala de clasă, situată în
stânga (de 470/410 cm) și în camera învățătorului, în dreapta (de 410/330
cm). Tinda (de 410/190 cm), pe lângă funcția de loc de trecere, adăpostea și
băbătia pentru colectarea fumului.
1 Gheorghe Șincai își precizează astfel funcția sub care își are semnătura: “Georgius Sinkai,
mp.. de Eadem Primus Schole Principális Balasfalvfensis] et reliquarum GraecoCatolficarum] per Mfagnam] Tran[silva]niae Principatum Director”. [Gheorghe Șincai de
Șinca cu mână proprie, Primul director al școlii principale din Blaj și al celorlalte (școli)
greco-catolice din Marele Principat al Transilvaniei], p. 60.
* Hossu, 2003: 234, cf. Protopopescu, 1966: 279.
Cf. și Fond Comit. Crasna, cota 70, Protocolul economic al Tablei Continue Judiciare, poz.
1189, la Dir. Sălaj a Arh. Naț.
4Hossu, 2003: 234, cf. *** Observatoriul, 1885: 138.
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Casa-școală are planul construcției dreptunghiular, cu dimensiunile
de 10,70/5,30 m. Avea fundație din piatră de carieră pentru pivniță și camera
de deasupra ei care era, de fapt, sala de clasă și din piatră de vale sub celelalte
două încăperi. Pereții și șarpanta sunt din lemn de stejar. învelitoarea, încă de
la începutul construcției, era din paie de grâu, care se înlocuiau la 30-40 de
ani. Bârnele pereților sunt îmbinate în chiotori. înălțimea construcției era de
7,25 m, din care fundația de 0,35 m, pereții de 2,30 m și șarpanta de 4,60 m.
Fațada de est avea două ferestre, fiecare cu câte o sprânceană deasupra.
Prispa are cinci stâlpi profilați în partea superioară, trei dintre ei s-au păstrat
originali. Cununa de tâmaț a reprezentat podoaba sa arhitecturală, subliniind
și aceasta importanța casei, ca una deosebită. Casa avea două ferestre la vest
și câte una la sud și respectiv nord. Dimensiunile celor șase ferestre sunt
cuprinse între 90/75 și 50/40 cm. Ușa, nu prea înaltă, are 161/95 cm.
Subsolul avea trei nișe; două la est și una la vest. Aici se păstrau, probabil,
unele alimente ale familiei învățătorului, dacă nu și o parte din lemnele de
foc. Prezentarea făcută se referă la casa-școală de pe locul inițial.
Clădirea a fost identificată în anul 1974 de către Sabin Șainelic și
Janeta Ciocan, muzeografi la Muzeul județean Maramureș, Secția de
etnografie și artă populară, A fost cumpărată în anul 1976, cu suma de
10.000 lei, de la Ioan Rist, ultimul proprietar, str Budeni nr. 50 (Hossu, 2003:
257; Albu, 1944: 32). Obiectivul se află în patrimoniul cultural al județului
Maramureș5.
După demontare, la 1 octombrie 1976, casa-școală, monument istoric
și de arhitectură a fost strămutată și reconstruită, în același an, în parcul de
atunci al comunei Șomcuta Mare. Pe noul amplasament, monumentul avea
fațada orientată spre sud, iar încăperea-clasă, spre vest. Configurația
terenului, cu o pantă orientată est-vest, a permis și refacerea pivniței sub fosta
cameră a învățătorului. Aici, monumentul a fost pus în valoare ca școală
veche, prin expoziția organizată în fosta clasă, după tematica întocmită de
Viorica Ursu, de la Secția de Istorie a Muzeului Județean din Baia Mare
(Ursu, 1967). Expoziția organizată în interior arăta publicului că școala din
Șomcuta Mare a dat prinosul său de lumină atâtor generații care i-au pășit
pragul. în cealaltă încăpere, prin grija Janetei Ciocan, de la Secția de
Etnografie și Artă Populară a muzeului amintit, au fost expuse obiecte de artă
populară din zonă, achiziționate de către muzeografii Sabin Șainelic și Janeta
Ciocan, restaurate și conservate prin grija lor, de către Gheorghe Dâmb și
5 Traian Ursu - Carnet de teren, I, p. 109-110. Ioan Rist (n. 16 ian. 1902, în Cărei), s-a stabilit
în Șomcuta în anul 1926 și știa de la bătrâni că "această casă a fost Școală care nu era ajutată
de stat". Vezi și Fișa analitică de evidență (FAE), nr. 573/1976, întocmită de T. Ursu, la
Muzeul de etnografie și Artă Populară, Baia Mare.
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Maria Petric. Să menționăm și faptul merituos că unele dintre aceste piese au
fost salvate și aduse în muzeu cu concursul fostului primar din Șomcuta,
Gheorghe Solomiaș.
Pentru mai buna valorificare culturală și științifică și prin integrarea
monumentului într-un ambient aproape natural, ca “într-o așezare rurală”, în
anul 1997 (Ursu, 1967), casa-școală a fost demontată din parcul comunei
Șomcuta (actualul oraș) și strămutată în Baia Mare, pe Dealul Florilor, în
Muzeul în aer liber, parte componentă atunci a Muzeului Județean
Maramureș. în acest mod, satul artificial de aici s-a îmbogățit cu încă un
obiectiv important, clădirea în care a funcționat până aproape de anul 1900, o
veche școală românească.
în toamna anului 2002 a fost construită fundația pentru reconstituirea
casei-școală din Șomcuta Mare, în perioada ce a urmat fiind ridicată și
construcția propriu zisă. Terenul permitea acum amplasarea monumentului
cu respectarea orientării inițiale, adică, fațada principală, sau latura lungă,
spre est.
Credem de mare importanță faptul că a fost salvat astfel și pus în
valoare un monument de arhitectură și memorial - acum un obiectiv muzeal în care a funcționat mai bine de un secol, între anii 1784-1900, o instituție de
educație atât de însemnată, pentru sat și nu numai6.
în Muzeul de Etnografie și Artă Populară de pe Dealul Florilor din
Baia Mare, Casa-școală din Șomcuta Mare și Biserica din Chechiș, construită
la 1630 și strămutată în Baia Mare în anul 1939 (în jurul căreia s-a construit
satul artificial, mai sus amintit) - ambele, construcții din lemn și monumente
- reprezintă două din instituțiile fundamentale dintotdeauna ale satului
românesc.

Traian Ursu (1940-2010), a fost, din anul 1976, muzeograf principal la
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare. A continuat astfel și
în Maramureș activitatea privind monumentele istorice și de arhitectură
populară pe care o desfășurase în județul Satu Mare între anii 1969 și
1975. A identificat sute de obiective de patrimoniu, contribuind la
valorificarea lor științifică și educativă, pledând neobosit pentru păstrarea și
prețuirea lor de către comunități și de către instituțiile statului.

6 Traian Ursu - Carnet de teren, XI, p. 251.
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Lista ilustrațiilor
1. Gheorghe Șincai (1754-1816)
2. Casa - fostă școală fotografiată în Budeni (Șomcuta), de către luliu Pop, în anii 19601965 și achiziționată de Sabin Șainelic și Janeta Ciocan în 1974.
3. Școala veche din Șomcuta reconstituită (faza de finisare) în Muzeul din Baia Mare.
Foto Traian Ursu, 2008.
4. Școala veche mutată și reconstituită în parcul din Șomcuta. Foto, Traian Ursu, 1978.
5. Planul casei-școală din Șomcuta Mare realizat de Traian Ursu, în anul 1976.
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SEMNE ȘI SIMBOLURI GEOMETRICE
PE OBIECTELE DE CULT NEOLITICE
Ioana BÂDOCAN
Cluj-Napoca
Geometric signs and symbols on Neolithic cult objects

In the archaic world, the symbol is both reality and sign that renders
a structura of the world, representing a manifestation of the real. It is the
resultof man's capacity for abstraction in different stages ofits evolution.
Through this abstraction and valorization mán has created an explanatory
model of the world that reflects the essence of things and facts, transmitting
them as message, in various forms. Signs and geometric symbols were from the
beginning of the first forms of social organization the main tools
of information transmission. During Neolithic these signs were synthesized in a
code by which shape is reduced to essential message, so imprinting
an emoțional structura. Life, death, cyclicality, dynamism and stability are some
of the concepts that appear on the Neolithic cult objects through forms
like circle, triangle, diamond or square. In addition, signs and semicircle, wavy
line, zigzag line, cross and spiral, appear as abstract motifs on religious objects,
receiving a sacred load.

Keywords: geometric symbols, message, triangle, square, rhomb

Primele mesaje pe care omul a încercat să le transmită erau realizate
cu ajutorul unor imagini, care nu aveau un rol decorativ, ci erau încărcate de
semnificații. Formele geometrice au reprezentat, încă de la începutul prime
lor forme de organizare socială, principalele instrumente de transmitere de
informații. Sunt printre primele semne care s-au codificat într-un limbaj
simbolic, având o largă răspândire în toate culturile lumii. Simbolul, ca și
mitul, face parte din esența vieții spirituale a omului, pentru că redă aspectele
profunde ale realității ce scapă oricărei alte modalități de cunoaștere. Este
elementul de legătură cu transcendentul (Dancă, 1998: 227; Mihailovici,
2003: 45). Semnificația sacră a formelor geometrice derivă din asocierea lor
cu obiecte de cult, cu spații sacre, sau cu fenomene ale realității ce au un
puternic impact emoțional.
în perioada neolitică și în epoca cuprului, formele geometrice devin
simboluri abstractizate ale cerului, lunii, soarelui, mamei, sexului sau a
sufletului. Cu ajutorul semnelor geometrice, omul a reușit să codifice noțiuni
ca: dinamismul, ciclicitatea, stabilitatea, sau armonia. Modelele geometrice
utilizate cel mai frecvent sunt: triunghi, romb, pătrat, unghi, cruce, cerc,
semicerc, spirală, linii paralele, săgeată (Lazarovici, 2004: 63).
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Aceste semne apar reprezentate fie izolat, fie într-un grup de semne,
pe vase, figurine, fusaiole și obiecte de cult. Semnele inscripționate pe partea
vizibilă a vaselor, pot reprezenta însemne ritualice, magice, cu rol protector
asupra conținutului. Semnele geometrice care sunt redate pe idoli desem
nează. în general, atribute ale Marii Zeițe (fig. 1, 2, 3). Acești idoli erau
oferiți ca ofrande purtătoare de noroc și fertilitate pentru cei vii, sau asigurau
protecția morților. Unele figurine sunt incizate cu unul sau două semne, altele
cu o secvență de semne ce reprezentau “formule de dedicație” (Haarmann,
1996:20).

fii
w
m

Fig. 1. Potporanj, cultura Vinca
(după Gimbutas, 1989: fig. 18)

i' /z

.'14j

Fig. 2. Idol, Bilzingsleben, neolitic târziu (după
Hansen, 2007: tab. 501/6)

Fig. 3. Cunești, cultura Gumelnița, (după Hansen, 2007: tab. 444/3)

Dintre toate aceste semne, rombul iese în evidență ca având o
simbolistică mai complexă datorită faptului că apare în contexte diferite
având semnificații multiple. Format din două triunghiuri unite la baza lor,
rombul îmbină două principii opuse: cer și pământ; feminin și masculin. Este
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un simbol ancestral al fecundității, fertilității și armoniei. în neolitic și în
epoca cuprului (fig. 4, 10) este unul din semnele asociate cu vulva, ori
pântecele însămânțat (Gimbutas, 1989: 164; Golan, 2003: 41; Chevalier,
Gheerbrant, 1994, 3: 170).
/

\

Fig. 4. Amuletă, cultura LBK
(după Ruttkay, 1999: fig. 5)

Fig. 5. Fund vas, Parța, cultura Banatului (după
Lazarovici, 2004: p, 67)

Fig. 6. Biberon, Wetzleinsdorf„Ziegelei?', cultura Lengyel (după
Ruttkay, 1999: fig, 2/1)

Fig. 7. Vas cultic Turdaș, cultura Turdaș (după
Roska, 1941: pl. 134/24; Winn, 1981:287, fig.
327; Maxim et al. 2009: cat. 89)

Fig. 8. Vas cultic, Turdaș, (după
Roska, 1941: pl. 135/9; Maxim et
al. 2009: cat. 36)

Fig. 9. Idol antropomorf, Tatar Pazardzik (azi
Popovitza), (după Ruttkay, 1999: fig. 8-10)

Fig. 10. Idol, Gladnice, Pristina,
cultura Starcevo (după Ruttkay,
1999: fig. 6)

Fig. 11. Idol antropomorf, cultura CucuteniTripolie (după Ruttkay, 1999: fig. 11/2)

însă, poate, cea mai grăitoare corespondență este cea a reprezentă
rilor umane când se folosesc de romb pentru a reda corpul sau părți ale sale
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(fig. 5, 6, 7, 8), pentru că omul s-a considerat, încă din cele mai vechi timpuri,
un microcosmos, o miniatură a macrocosmosului (Eliade, 1937: 134;
Chevalier, Gheerbrant, 1994, 2: 373).
Avem în neolitic și reprezentări schematice ale omului redat în două
registre: sub formă de cruce; două romburi; cerc și romb, care se unesc întrun punct (fig. 12). Aceast tip de reprezentare ne conduce la simbolistica lui
„Doi”, pe de o parte și simbolistica lui „Opt” - ca formă, pe de altă parte.
Fig. 12. Selecție din baza de date de semne-simbol neolitice
(catalog Lazarovic)
302^^
<>
g
❖

OmSl

OmSla

X________ /

Om 54

Dacă „unu” reprezintă Creatorul, originea: „doi” simbolizează creația
divină. Este cifra omului, simbolul existenței sale într-o lume a contrariilor.
Doi, cea mai radicală diviziune, este cifra tuturor ambivalențelor, dedublă
rilor: există Creatorul și creatul; feminin și masculin; alb și negru (Chevalier,
Gheerbrant, 1994, 1: 452). Aceste principii se caracterizează pe de o parte
prin dualitate și diferență, pe de altă parte prin alternanță și transformare din
unul în celălalt.
Formată din două cercuri egale ce se unesc într-un punct, cifra opt
simbolizează coborârea forțelor cosmice și contopirea lor cu forțele telurice,
pentru ca apoi să revină pe trepta superioară a ierarhiei universale. Cele două
cercuri, în cazul nostru romburi, sau romb și cerc, simbolizează lumea de sus
și lumea de jos: 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”
spune Hermes. Partea de jos și partea de sus se ating într-un pune reflectând
unitatea. Astfel are loc o polarizare, o transmutare a omului într-o lume a
forțelor celeste, este imaginea care transcende contrariul, printr-o mișcare
sus-jos, care determină ca cei doi poli să devină o singură unitate, permițându-i omului apartenența la universalitate (Aivanhov, 2004: 134; Evseev,
1999: 341). Rombul în sine are aceeași semnificație, fiind format din doua
triunghiuri unite, făcând astfel legătura între cer și pământ.
Această semnificație complexă a făcut, poate, din romb un simbol
des întâlnit de-a lungul timpului în cultura tradițională. îl regăsim și în cultura
noastră populară reprezentat într-o multitudine de forme și culori pe covoare
(fig. 13, 14), vase, obiecte sau elemente de vestimentație, precum și in
frescele bisericești dintre care amintim mănăstirile din Moldova construite și
pictate în secolele XV - XVII.
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Triunghiul este, în neolitic și eneolitic, asemenea rombului, un
simbol atribuit divinității. în multe culturi, triunghiul simbolizează pântecul
matern, fiind denumit și „triunghiul sexual” (Chevalier, Gheerbrant, 1994, 3:
383). La idolul din Tessalia (5.000 î. Ch.) triunghiul este reprezentat pe spate
cu vârful în jos (fig. 17). Corelația care se face aici, este aceea dintre pântecul
matern și pământ, pentru că ambele dau viață, rodesc după ce sunt
însămânțate. Tot aceeași formă, a triunghiului cu vârful în jos, au și ochii
Zeiței Pasăre de la Cuprija, Serbia (fig. 20).

Fig. 15. Idol, Marea Zeiță, Kalekovec,
(după Ruttkay, 1999: 7)

Fig. 16. Bucovăț. Capac antropomorf (după
Lazarovici, 2004: 67/f)

Uneori triunghiul apare cu un punct în mijloc, reprezentând pântecele
fecundat - punctul fiind sămânța, embrionul. „Sămânța” mai apare reprezen
tată și în romb, sau în interiorul unui cerc - simbolul soarelui.
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 reprezintă ordinea și unitatea în divin,
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cosmos și om, sinteză și reunire, o depășire a rivalității. Simbolizează cele
trei lumi: Cerul, Pământul și Subpământul și trei faze ale existenței: Apariție
(naștere), Evoluție (creștere) și Distrugere (moarte), timpul este trecut,
prezent și viitor. Cifra trei se manifestă în lume și în om, atât în viața terestră
cât și în cea postumă prin Infern, Purgatoriu și Paradis (Kembach, 1989: 425;
Chevalier, Gheerbrant. 1994, 3: 367, 383; Bădocan, 2008: 305-307; Maxim,
Man, Bădocan, 2010: 311-317).

Fig. 18. Cunești. cultura Gumelnița (după
Hansen, 2007: tab. 444/3)

Fig. 19. Idol, Gradesnica, cultura Vinca
(după Gimbutas, 1989: fig. 128/2)

Fig. 20. Zeița Pasăre, Cuprija, cultura Vinca
(după Gimbutas, 1984: fig. 121)

Nașterea, creșterea și moartea i-au fost atribuite Marii Zeițe prin
raportarea acesteia la natură, cu toate transformările ce se succed. Trei este
numărul simbolic atribuit divinului și apare sub forma triunghiului sau sub
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forma a trei linii paralele, ca simbol al Marii Zeițe în multe reprezentări. De
asemenea, triunghiul echilateral este simbolul Divinului prin armonie (fig.
19). Pentru Platón triunghiul dreptunghic este o reprezentare a pământului.
Se poate face aici analogie cu triunghiul răsturnat ca reflecție a celui drept,
simbolizând omul ca oglindă a divinului.
Atât triunghiul cu vârful în sus, cât și cel cu vârful în jos sunt reprezen
tate pe obiecte de cult preistorice și au o semnificație sacră (Lazarovici,
2004: 49). Tot sub aceleași forme le regăsim și în cultura noastra tradițională
(fig. 21,22).

Fig. 21. Farfurie, Maramureș,
Muzeul Național al Țăranului
Roman, București (//cimec.ro)

Fig. 22. Covor, Arad, Muzeul Național al Satului
"Dimitrie Gust/"-București (www.cimec.ro)

Un alt simbol ancestral, transpus în cultura tradițională până azi este
pătratul (fig. 23, 24). Pătratul ne conduce la simbolistica cifrei patru. în
toate culturile patru este cadrul vieții: spațiul este împărțit în patru orizonturi;
există patru vânturi; patru stâlpi care susțin Universul; patru mări care
delimitează lumea; patru elemente primordiale (Kembach, 1989: 425, Kespi,
2003: 137; Bădocan, 2008: 307-308).
Patru, ca simbol terestru, întruchipează totalitatea celor create,
delimitarea lumii materiale, dar sugerează totodată și universul lucrurilor
trecătoare. Din acest simbolism deriva asocierea pătratului cu pământul. Prin
cele patru unghiuri are loc încetarea mișcării și o fixare în timp și spațiu.
Semnifică, în același timp stabilitatea, rezistența și permanența prin cele
patru laturi ale sale.
Pătratul simbolizează universul creat găsindu-se în opoziție cu cerul
Și transcendentul. în Upanișade, patru este cifra omului, acesta fiind compus
din 16 părți, adică pătratul lui patru (Chevalier, Gheerbrant, 1994, 3: 29).
Corespondența aceasta de 4 x 4, adică patru pătrate, o găsim și în neolitic pe
altărașul de la Turdaș (fig. 25), sau pe modelele de pâini (fig. 26).
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Fig. 23. Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie, Ploiești (//cimec.ro)

Fig. 24. Lada de haine, Muzeul Județean,
Satu Mare (www.cimec.ro)

Simbolismul pătratului de pe statuete rezidă din asocierea sa cu
pământul și fertilitatea - atribut al Marii Zeițe Mame (fig. 27). Modelele de
plasă înscrise în pătrat, sau tablă de șah, sunt simboluri ale apei și apar mai
des pe idoli ce o desemnează pe Marea Zeiță ca dăruitoare de viață (fig. 28).

Fig. 25. Altăraș, Turdaș, cultura Turdaș
(Roska, 1941: pl. 98/12; Maxim et al.
2009: cat. 140)

Fig. 26. Model de pâine, neolitic, Vrsac
Potporanj (după Lazarovici, 2003: fig.
13)

Fig. 27. Idol, Sultana (după Hansen,
2007: tab. 445/10)

Fig. 28. Statuetă, Myrtos, Grecia,
eneolitic (după Gimbutas. 1989: 140)
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Faptul că aceste simboluri s-au păstrat de-a lungul timpului ne
conduce la ideea unui limbaj de semne codificat, cu o simbolistică clară,
chiar dacă în cultura tradițională și-au pierdut din sacralitate, rămânând, în
conștiința populară, cu caracterul strict decorativ, profan.
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EVOLUȚIA LIMBAJULUI REPREZENTĂRII
TRIDIMENSIONALE A TORSULUI UMAN ÎN RONDEBOSSE, ALTORELIEF, RELIEF PLAT ȘI SGRAFFITO,
PÂNĂ LA DESEN
Andrei FLÓRIAN
Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca
Language evolution of tridimensional representation of the humán torso in
ronde-bosse, high relief, fiat relief and sgraffito, until drawing
The article describes the evolutionary stages of symbolic representation
arts from the beginning of this creative humán manifestation. Since early
representation, clumsy in ronde-bosse at the beginning of representation arts,
specific to ceramics and sculpture, either modelled or carved, plastic language
has gradually evolved. As a first step, it slided into high relief, getting closer to
an inevitable condition - the dependence on a reference plan, or a base from
which relief starts to come away intő space; tallér at the beginning, closer to its
origin in ronde-bosse, gradually becoming flattened.
The artist’s power of abstraction reaches through practice new highs;
the culmination of this complex abstract perception process, beyond its physical
and tangible data, is to convey all these to the image receiver. Following the
transformation of the representation technique from fiat relief into sgraffito, and
after a transition period ofjoining with painting, these two forms get completely
separated, becoming independent. They eventually give rise to the painting and
drawing fields, which inevitably will work on together.
The work also approaches the evolution of representation languages
specific to ceramics and to sculpture, of the working techniques, of the specific
tools and transposing materials, these areas reaching levels impossible to
predict.

Keywords: prehistorical, modelling, humán figure, sgraffito, ronde-bosse, bas
relief

Cercetările efectuate asupra vestigiilor arheologice, cu mijloace
avansate de datare, dezvăluie că majoritatea reprezentărilor pictate sau
sgraffitate aparțin paleoliticului, mai exact, perioadelor sale mai recente sfârșit de Solutrean și Magdalenian. Reprezentările tridimensionale modelate
,n argile brute sau sculptate în piatră sunt anterioare, aparținând perioadei
aurignaco-perigordeene. Așadar, tendința inițială a figurării era aceea de
redare fidelă, realistă, tridimensională a preexistentului natural, prin tehnica
modelării sau sculptării în ronde-bosse. Această tehnică, care nu reclamă o
mțelegere abstractă, i-a permis omului primitiv ca prin observarea directă a
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modelului să realizeze o reprezentare identică sau, în orice caz, foarte
apropiată de natură.
Percepția lumii înconjurătoare impunea așadar „asocieri mentale și
considerații comparative” (Giedion, 1962: 17). Ronde-bossul, ca orice formă
de artă magic-realistă, nu a fost, la originile sale, angajat în crearea de
imagini compuse din sinteza mulțimii formelor întâlnite în natură. Primitivul
se apleca asupra propriei sale existențe, încercând să obțină rezumate de
senzații, rezumate actuale, ce nu depășeau viziunea de moment. Pentru defini
rea formei observate, sculptorul nu păstra decât reliefurile sale cele mai
expresive, prin aceasta el realizând primul tip de selecție sensibilă, instinctua
lă, necesară în actul său rudimentar de formalizare mimetică.
Reprezentările în ronde-bosse, care dominau lumea obiectuală a
preistoriei, erau realizate prin mijloace foarte simple ce nu necesitau un
instrumentar special. Modelarea argilei era manuală iar măsurarea, raportul
dimensional între volume, forme și decupaje spațiale precum și relaționarea
lor se făceau vizual, pe principii simple, logice, ușor de înțeles. Tehnica
cioplirii, care necesita un minim instrumentar de lucru, apare mai târziu.
Imitarea volumetriei și stabilirea raportului dintre formele complexului spațial
studiat era direct verificabilă și comparabilă cu transpunerea sa în materia
plastică. Percepția tridimensionalității era deja un exercițiu antrenat, prin
această practică devenită treptat familiară. Dispunerea componentelor, succe
siunea și spațialitatea acestora, precum și alcătuirea întregului erau verificate
direct, prin comparație vizuală. Toate aceste observații conduc la ideea că
multe dintre statuetele preistorice au fost modelate după personaje reale,
existente. (il. 1).
Principiile operaționale bazale, efective, mijloacele și tehnicile utili
zate în realizarea reprezentării prin modelare au rămas în linii generale
aceleași de-a lungul timpului. Modelarea manuală a argilei se desfășoară în
diferite perioade ale evoluției statuariei, după același ritual, sau foarte asemă
nător. Mâna modelatorului operează și astăzi cu aceleași gesturi, doar ochiul
s-a perfecționat în observarea modelelor printr-un exercițiu îndelungat.
Instrumentarul ce vine în ajutorul mâinii s-a diversificat și el, ca răspuns la
noi cerințe de utilizare, dar nu într-un mod semnificativ. Surprinzător, la o
depărtare de câteva milenii, arta modelării operează cu aproape aceeași paletă
de gesturi și unelte.
Analizând într-o succesiune logică artele reprezentării, ne alăturăm
concluziei fundamentate, rezultată din cercetările lui Elie Faure: „ mai întâi a
fost sculptura - obiectul reprezentat din toate profilurile sale - ca o a doua
existență reală, apoi basorelieful care se subțiază și se șterge până la a
deveni gravură și în sfârșit, marea convenție picturală, obiectul proiectat pe
un perete (Faure, 1988: 56) (il. 2)
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Asemănător tuturor domeniilor civilizației umane, dezvoltarea artelor
reprezentării este marcată de trepte succesive ale evoluției, decurse din
perfecționarea continuă, stilistică și tehnică. între momentul inițial al zgârierii
aleatorii a peretelui argilos al peșterii și cel în care, prin valoarea sa de simbol
- zgârietura devine desen - deci artă, s-a derulat un proces complex și
îndelungat. Transpunerea în plan a unui model tridimensional complex, în
urma reducerii sale la contururi prin sgraffitare (desenare) asemenea proiec
ției umbrei sale, urmată de inserarea corectă, în interiorul contururilor, a
detaliilor tectonicii formelor, astfel încât sugestia succesiunii spațiale a
elementelor care îl compun să fie logică și sugestivă, este mult mai dificilă,
întreg acest proces presupune antrenarea înțelegerii abstracte asupra spațiu
lui, pentru redarea în plan a modelului tridimensional, cu toate sugestiile
spațialității sale. Din acest proces au început a se contura bazele primare ale
desenului perspectivic.
La început, (acum cca. 25.000 ani) sgraffîtările erau spontane, mai
puțin asumate artistic, reținute, stângace și niciodată colorate; momentul
colorării marchează o fază mai târzie. Majoritatea acestor scene, care
reprezintă personaje la vânătoare, turme sau animale izolate, sunt realizate
prin sgraffitarea conturului exterior, în interiorul căruia urma pictarea sau
precizarea unor detalii, realizată cu coloranți organici sau oxizi metalici
descoperiți frecvent în stare naturală (ii. 3). Incizarea, zgârierea și mai apoi
umplerea contururilor cu materie colorată a fost dictată și de necesitatea
prelungirii durabilității în timp a imaginii mesaj, expusă continuu deteriorării
prin factori naturali. La descoperirea primelor suprafețe însemnate cu zgârieri
regulate sau aleatorii, grupate, izolate sau incluse unor compoziții complexe,
s-a stabilit că acest tip de semne conțin și informații legate de număr. Pe
principiul o linie = un element (un animal, un om, un fruct, etc.), se pare că
ele erau coduri de comunicare a informațiilor asupra grupării, transmise unor
grupuri sau urmașilor grupării.
O variantă de lucru mai evoluată a reprezentării în sgraffito este aceea
în care apar compoziții cu multiple elemente antropomorfe și zoomorfe, sau
cu reprezentări de personaje singulare, centrale, care sunt realizate prin
incizie și hașurare pe suprafețe mai mari, colorate inițial, mono sau policrom
(il. 4). în multe cazuri, acest gen de reprezentări urmăresc volumetria
naturală a suportului de lucru (a peretelui), fructificând-o și punându-i în
Valoare inteligent și creativ oferta tectonică. Mai recent, (acum cca. 20.000
ani) se dezvoltă o nouă varietate a sgraffito-ului, realizată prin săparea mai
profundă a desenului, care nu mai prezenta conturul subiectului, ci schemati
zarea sintetică a siluetei acestuia, care era umplută ulterior cu culoare. Acest
nou tip de sgraffito marchează o treaptă importantă în evoluția stilistică,
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evidențiind marea putere a artistului primitiv de a sintetiza imaginea,
epurând-o de detaliile inutile. Acest tip de sgraffito a devenit, prin consistența
și adâncimea desenului, cel mai rezistent peste timpuri (ii. 5). Apariția sa este
un exemplu notabil de geneză comună a diferitelor specii ale artelor care
operează cu imaginea plană (desen, gravură, pictură) și pune bazele definirii
ulterioare a sgraffito-ului, justificând apropierea sa de sculptură.
Tehnica sgraffito a marcat un progres semnificativ în asigurarea
perenității imaginii și în diversificarea tehnicilor de reprezentare. Ieșirea de
sub umbrela restrictiv bidimensională (concomitent cu înscrierea picturii și
sculpturii pe direcții evolutive proprii) a servit decisiv la formarea mecanis
mului de abstractizare și traducere sugestivă, inteligibilă, a spațialității modelu
lui tridimensional, în scopul reprezentării în plan. S-a produs deci mixarea
înțelegerii spațiului cu perfecționarea progresivă a mijloacelor de realizare a
iluziei spațiale în plan, proces datorat capacității umane native de interconec
tare a lor. Acest mixaj a fost apoi perfecționat prin continua exersare a
înțelegerii abstracte a spațiului, conducând la definirea noțiunilor incipiente
ce au pus bazele desenului cu sugestie spațială prin elemente de perspectivă.
Așadar “arta a început și cu abstracțiunea” (S.Giedion, 1962: 17).
Din zgârierea accidentală și aleatorie inițială, prin perfecționarea și
exersarea acestui tip de reprezentare s-au dezvoltat intervențiile diferențiate
de scoatere (prin sculptare și cioplire) sau adăugare (prin modelare) a
materiei, la și din suprafața de lucru. în acest fel s-au conturat toate celelalte
tehnici de reprezentare în relief, specifice ceramicii și sculpturii: relieful plat,
basso-relieful și alto-relieful, genuri de reprezentare ce păstrează drept
condiție de bază legătura cu planul de referință, de la care se dezvoltă în
spațiu (îl. 6).
O demarcare temporală strictă între sgraffito și relief nu este posibilă,
ele conviețuind simbiotic și firesc într-o lungă evoluție comună (il. 7). Deveni
rea lor alăturată și multitudinea influențelor reciproce a funcționat asemeni
modelului fluxului continuu al fenomenelor primare, ca o succesiune de
stări, în care fiecare indică ceea ce urmează și conține ceea ce precede.
Putem defini sgraffîto-ul ca fiind starea congenitală a sculpturii. Din
această perspectivă, a reprezentării simbolice și al evocării unei adâncimi
spațiale, sgraffito este cea mai subtilă și mai expresivă formă de reprezentare
artistică. Atâta timp cât reprezentările cu expresie sculpturală și-au păstrat
relația cu un plan de referință, de la care au avansat într-o altă dimensiune
ortogonală - relief, altorelief - ele se mențin în contact cu relația originară de
la care s-au emancipat. Cele mai evoluate și valoroase modele de sgraffito și
relief subtil la care ne vom raporta apar în sculptura Egipteană, continuând
cronologic cu cele aparținând artei asiriene și caldeene, devenite pe parcursul
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unor lungi metamorfoze basso-reliefuri, urcând apoi geografic către miraco
lul grec, prevestit de dospirea sa în insulele aparținând culturilor ioniene și
dorice.
Bassorelieful și altorelieful, ca alternative tehnice și stilistice ale
reprezentării antropomorfe în ceramică și sculptură, sunt categorii ale acestor
domenii artistice, dictate de înălțimea detașării modeleului față de planul de
referință, (ii. 9,10). Bassorelieful, precum reiese din denumire, este o tehnică
de reprezentare în care subiectul modelat se raportează la un plan de referință,
la o suprafață de bază, de la care se ridică (se detașează) pe niveluri graduale.
Aceste niveluri sunt cuprinse între cel al reliefului plat (cu nivel de detașare
minim, de la câțiva milimetri, coborând uneori chiar sub cota planului de
referință), care este și cel mai subtil și mai dificil de realizat, păstrându-se
foarte aproape de sgraffito și nivelul altoreliefului, care este cel mai înalt,
chiar detașat din planul de referință, prezentând pe alocuri elemente de rondebosse.
Pentru mai buna înțelegere, propunem o schemă mai didactică a
evoluției tehnicilor și materialelor proprii sculpturii și ceramicii, conturând
astfel o imagine de ansamblu mai clară.
Primele reprezentări antropomorfe au fost așadar realizate în tehnica
ronde-bosse, în paralel înfiripându-se formele incipiente ale sgraffito-ului.
Observăm apoi o relaționare sgraffito-culoare, în paralel cu apariția desenului
și dezvoltarea picturii. Pictarea câmpurilor cuprinse între contururile definite
prin sgraffitare și reprezentarea prin sgraffitare a motivului pe un câmp
colorat anterior, reprezintă niveluri ale acestei evoluții stilistice, ce prevestesc
ieșirea picturii de sub dictatul sgraffito-ului Această despărțire se va produce
în cele din urmă definitiv.
Alături de pictură, pe locul eliberat se insinuează desenul, născut din
sgraffito, ca formă de reprezentare în plan ce nu mai presupune incizie.
Acesta precede operațional pictura și, ghidând-o, îi devine absolut indispen
sabil. După o relativ lungă simbioză, căile lor încep să se despartă. Fiecare
evoluează pe propria direcție, dar păstrează în permanență relația inițială.
Legătura sgraffito-desen este fundamentală și concretă, desenul născut din
sgraffito având cu acesta un mijloc de exprimare sau element de limbaj
comun: linia.
Revenind la sgraffito, ca formă de reprezentare plastică ce aparține cu
preponderență domeniului ceramicii și sculpturii datorită celei de-a treia
dimensiuni, constatăm că el este un rezultat al evoluției percepției abstracte
asupra spațiului. Jocul luminii și umbrei observat pe suprafața obiectelor,
utcă de la exersarea reprezentării în ronde-bosse, apoi pe suprafața reprezen
tărilor în bassorelief, cu toate nuanțele lui, dezvăluie artistului noile valențe
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expresive ale reprezentării, stimulându-i creativitatea. Evoluția prin exercițiu
a înțelegerii abstracte asupra spațiului îl conduce pe artistul primitiv spre
sgraffito, formulă plastică de transferare în plan a unei desfășurări volume
trice, spațiale, realizată prin abstractizarea sa maximă.
Continuând să se manifeste creativ, el adâncește sgraffito-ul și, prin
alternare cu incizarea superficială, îi descoperă noi dimensiuni expresive.
Prin adâncirea nuanțată a sgraffitării și perfecționarea tehnicii, creatorul își
asumă combinarea sa creativă cu toate celelalte tehnici ale reprezentării
sculpturale, întorcându-se la bassorelief cu toate varietățile sale de profun
zime și încheind acest traseu ciclic cu revenirea la ronde-bosse-ul inițial.
Astfel ajunge să stăpânească întreaga gamă de tehnici ale reprezentării
sculpturale, prin modelare sau cioplire, perfecționându-și în paralel uneltele și
tehnicile operaționale.
Pe parcursul acestei sistematizări, căreia din rațiuni de spațiu i-am
estompat nuanțele - inerente unui proces atât de complex și îndelungat, am
pus în evidență prezența sgraffito-ului, ca tehnică a reprezentării, în toate
momentele evoluției reprezentării în ceramică și sculptură. De asemenea, am
evidențiat simbioza benefică a sgraffito-ului cu pictura și înlocuirea gradată a
acestuia cu desenul. Trebuie să menționăm faptul că tehnica sgraffitării,
continuată prin tehnica desenării decursă din ea, se înrudește cu aproape toate
artele reprezentării vizuale, indiferent de domeniu: atât cu cele ce operează în
tridimensional, cu formă, volum și spațiu, ceramica și sculptura, cât și cu cele
ce operează în bidimensional, adică la plan, precum desenul și pictura.
în privința instrumentarului necesar cioplirii (il. 8, 11), acesta, deși
rudimentar în epocile de început, era foarte eficient. Arheologii au scos la
iveală unelte relativ puține, în majoritate litice: forme cioplite din care se
confecționau ciocane sau toporiști prin legarea lor pe mânere de lemn, lamele
și fragmente de lame, așchii de sgraffitare și dălți din piatră. Acestea se
obțineau prin despicarea și fasonarea esențelor de piatră dură.
Arta modelării, în schimb, a utilizat întotdeauna unelte din lemn și
foarte rar așchii, lame sau dălți din piatră, acestea fiind utile cu precădere în
cioplirea lemnului sau pietrei. Spre deosebire de modelajul în argile propriu
mai mult ceramicii, sculptura (mai ales cea realizată prin tehnica cioplirii) șia dezvoltat până în prezent un adevărat arsenal de unelte necesare accelerării
și perfecționării nivelului de prelucrare și finisare a obiectului. Alături în
permanență cu ceramica, ea deține acum cel mai extins și complex instru
mentar din lumea actuală a artelor, dată fiind marea diversitate tehnică a
tehnologiilor și a materialelor în care operează.
în ceea ce privește materiile de lucru în care a fost realizată reprezen
tarea antropomorfă, observăm că pe parcursul evoluției artelor acestea pot fi
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clasificate, în funcție de consistența sau duritatea lor, în două mari categorii:
dure și moi (sau plastice). Materiile dure cuprind toate varietățile de piatră,
lemn, os sau fildeș, a căror prelucrare se poate face numai prin înlăturare de
materie din masa de lucru inițială, cu ajutorul unui instrumentar specific.
Materiile moi, plastice, cuprinzând toate categoriile de mase ceramice, de la
argilele ordinare până la cele mai fine paste de gresie sau porțelan, ceară sau
plastiline, se prelucrează prin adăugare sau încărcare cu material și modelare
a sa, dar și prin scoatere sau înlăturare dintr-o masă inițial mai mare, ca în
cazul materialelor dure. Trebuie subliniat faptul că, spre deosebire de materii
le dure, a căror prelucrare este posibilă doar cu ajutorul unor unelte speciali
zate, materiile moi, enumerate aici, sunt cu preponderență formalizate prin
modelarea cu ajutorul mâinii - ca principală unealtă. Argilele comune, brute,
din care s-au modelat majoritatea figurărilor preistoriei, sunt calde și vii,
păstrând, dincolo de imaginea obiectului, prin intermediul acestei unelte mâna, amprenta trăirii umane, care le conferă o notă aparte de autenticitate,
prospețime și vitalitate.
în decursul evoluției reprezentării antropomorfe tridimensionale,
putem constata că în anumite perioade istorice și în anumite spații geografice,
materiile de transpunere au fost utilizate cu o anume predilecție, preferința
pentru o materie sau alta fiind determinată de resursele naturale existente în
acel spațiu geografic. Din această perspectivă putem face următoarea clasifi
care: Mesopotamia - argilele arse și graniturile; Egipt - graniturile lemnul și
faianța; Grecia, Imperiul Roman și bazinul Mediteranei - marmura și argilele;
spațiul nord-european, Franța și Germania - varietățile de lemn și gresiile;
Orientul îndepărtat - esențele de lemn exotic, pietrele prețioase dar și
elemente din argilă; arealul precolumbian - roca tare vulcanică, graniturile și
argilele arse.
Astfel, în urma acestei clasificări putem observa că argilele, faianța și
chiar pastele de gresie, prelucrate manual prin modelare liberă, sunt nelipsite
din aproape toate aceste arealuri geografice, datorită marii lor răspândiri și
ușurinței în prelucrare și modelare. Cantitativ însă, patrimoniul universal al
artelor reprezentării antropomorfe a păstrat cu preponderență obiectele din
piatră, granituri și marmură, apoi mai puține din mase ceramice. Numărul
redus, dar și starea de precaritate a reprezentărilor realizate în varietăți de
lemn evidențiază faptul că perenitatea vestigiilor depinde de rezistența
materialelor de transpunere la trecerea timpului, la acțiunea factorilor naturali
sau umani distructivi (conflagrații, vandalizări sau incendieri): „Materiile nu
pot folosi unele în locul altora, tehnicile însă se întrepătrund iar la
granițele dintre ele, interferențele tind să creeze materii noi” (Focillon,
1977: 67).
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în ultima jumătate de veac, paleta materialităților a fost extinsă de la
clasicele varietăți de lemn, piatră, argile, paste ceramice din cele mai diverse
sau sticlă, până la sofisticatele materiale compozite: aliaje metalice, mase
plastice, rășini sintetice, policarbonați, spume poliuretanice, paste de celuloză
și chiar materiale cu comportamente neașteptate, proprii tehnologiilor spațiale.
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2. Desene în sgraffito necolorate (Nordul Africii)
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3. Sgraffito umplut cu negru și roșu
(Altamira)

4. Șaman, colorare sgraffitată
(Tassili)

5. Sgraffitări umplute cu varietăți de roșu
(Scandinavia)

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

Evoluția limbajului reprezentării tridimensionale

249

8. Unelte de cioplire din piatră, (peștera Unguru Mare, Munții Apuseni)
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9. Combinație bassorelief- altorelief în arhitectură Egipt

10. Scenă de vânătoare (altorelief persan)

11. Silexuri și alte varietăți de rocă dură folosite ca unelte de cioplire în rocă moale
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EXPERIMENT TEHNOLOGIC ȘI OBSERVAȚIE
ETNOGRAFICĂ
Dragoș GHEORGHIU
Marius STROE
Universitatea Națională de Arte, București
Technological Experiment and Ethnographic Observation

The information resulted from archaeological experiments could be
augmented with anthropological data from ethnographic studies, in this way
ethnoarchaeology creating a more “humanized” image of the Pást. The
present text tries to support this statement, offering a study case on metal
technology, where ethnographic information generates a new perspective for
experimental archaeology.
Keywords: experimental archaeology, ethnology, technology, metals, smith

Arheologia experimentală, această sub-disciplină a arheologiei
contemporane, care s-a dezvoltat mult în ultimele decenii, a reușit să
identifice unele din lanțurile operatorii ale diferitelor tehnologii din trecut,
incluzând și pe cea a prelucrării fierului. Studii, azi clasice, precum cele ale
lui Tylecote (1976; 1990) asupra tehnologiei metalelor, au la bază o lungă
serie de experimente ce au ajutat la înțelegerea proceselor fizico-chimice și a
acțiunilor umane. Se poate afirma că din punct de vedere tehnic, cunoaștem,
în principiu, desfășurarea operațiilor de transformare a metalelor în obiecte
(Hősek et al. 2011). Dar știm foarte puțin despre mai tot ce înseamnă partea
“umană” a procesului, toate aspectele legate de acțiunea umană asupra
materiei, înafara simplului gest funcțional. De aceea este necesară utilizarea
unui model etnografic, care să ne dezvăluie toate aceste aspecte care nu se
pot deduce din simpla replicare a etapelor tehnologice (chaîne opératoire).
Tot în timpul de început al arheologiei experimentale a apărut - ca o
nouă ramură a arheologiei - studiul etnologic, sub forma etnoarheologiei,
abordare în care datele etnologice ajută la formularea unor modele
„inspiraționale” pentru interpretarea arheologică. Producerea și prelucrarea
metalului au constituit, dea lungul timpului, subiecte studiate pe mai multe
continente (Ackerman et al. 1999; Agrawal et al. 1998; Agrawal et al. 1988;
Bronson, Charoenwongsa, 1986; Brown, 1995; Childs, Killick, 1993; Dupré
1981-1982; Killick, 1991; Miller et al. 2002; Rowlands, Wamier, 1996;
Srinavasan, 1998).
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In cazul tehnologiei metalelor, datele etnologice ne pot ajuta să
înțelegem vechile tehnologii mult mai aproape de partea lor “umană” și să le
populăm cu personaje vii, care să ne ajute să înțelegem mai nuanțat Trecutul.
Demersul nostru încearcă o asemenea abordare în cazul tehnologiei
prelucrării fierului.

Fig. 1 Vădastra, 2005. Experiment de topire a bronzului cu foaie de mână (Marius
Stroe, Cătălin Oancea; foto D. Gheorghiu)

Din „experiența” experimentelor arheologice
Autorii acestei lucrări au organizat și au realizat, pe parcursul anilor,
o serie de experimente cu tehnologiile tradiționale și antice de prelucrare a
metalelor, în cadrul unor proiecte derulate la Vădastra, Țaga (România),
Eindhoven (Olanda) și Nurallao (Sardinia)1. Aceste experimente au adus date
noi, înafara celor referitoare la tehnicile de topire a metalului, despre numărul
1 Mulțumim comunităților din Vădastra. Nurallao și Țaga pentru sprijinul acordat și suntem recunoscători Zoei
Maxim care ne-a susținut de-a lungul timpului în demersurile noastre etnoarheologice și experimentale, invitându-ne
la Seminariile Naționale de Etnoarheologie și recomandând publicarea lucrărilor în AMET și ActaMN, chiar
participând la Mogoșoaia (2007) și organizând la Țaga (2013) experimente etnoarheologice.

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

Experiment tehnologic și observație etnografică

253

de persoane implicate, rolurile fiecăruia, cât și despre ergonomia acțiunilor
din timpul proceselor tehnologice (Fig. 1).
De exemplu, în cazul experimentului de la Nurallao. două persoane
(Fig. 2) au reușit să topească fragmente de bronz și să toarne metalul topit în
matrițe cu ceara (Fig. 3).

7ig. 2 Nurallao, 2009. Pregătirea operației de
topire a bronzului (Marius Stroe, Cătălin Oancea;
bto D. Gheorghiu)

Fig. 3 Nurallao, 2009. Matrița
bivalvă cu piesa de bronz
turnată (foto D. Gheorghiu)

Cei doi experimentaliști au fost ajutați în realizarea obiectelor de
ceară și a matrițelor de încă doi operatori, care nu au fost implicați direct în
procesul topirii și turnării, ci doar în acțiuni complementare acestui proces
(modelarea unor forme de ceară și realizarea matrițelor pentru turnare).
Pentru prelucrarea fierului, prin experimente repetate la Vădastra,
Făgăraș, Mogoșoaia (România) și Eindhoven (Olanda), s-a reușit realizarea
unor mici obiecte de fier (precum cuie, scoabe - în general obiecte cu o
intervenție mecanică minimă), numai prin acțiunea unei singure persoane!
In cazul obținerii unor obiecte de fier mai complexe, în cadrul
atelierului de fierărie cu unelte tradiționale pe care l-am construit în curtea
Castelului Medieval din Făgăraș (anul 2006), a fost necesară acțiunea a două
persoane, pentru a sufla aerul cu foalele mari și pentru a ajuta la baterea la
cald, cu ciocane mari, a metalului încins. Acest exemplu demonstrează că,
prin experimentare, se poate identifica numărul minim de persoane care ar fi
putut să realizeze operațiile de prelucrare și care au avut un rol bine definit în
procesul tehnologic de prelucrare a metalului!
In cazul amintit, ca și în altele, au fost replicate doar procesele
tehnologice, experimentaliștii fiind interesați doar de maniera de realizare a
obiectelor, reducând procesul doar la actul mecanic al execuției obiectului.
Numai atunci când au fost confruntați cu datele etnografice, mai precis când
au asistat la întregul proces tehnic executat de un fierar și când au fost
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implicați ca actori-participanți în acest proces, operatorii au fost confruntați
cu complexitatea antropologică a procesului de prelucrare a metalului.
Etnografie Ia Vădastra
In momentul în care operatorii au avut acces la experiența etnografică
au descoperit o nouă imagine a tehnologiei fierului și a obiectelor rezultate.
De asemenea, au descoperit o noua imagine a fierarului, care, înafară de a fi
un “alchimist”, cum îl denumește Eliade (1956), cu alte cuvinte un expert
pyro-tehnolog, este și un expert în arta managerială a micului grup de calfe
și un narator al poveștilor despre fiecare instrument și obiect realizat.

Fig. 4 Vădastra, 2006. Fierarul Stan Vulpe Fig. 5 Fațada modificată a fierăriei
în atelier (foto Silviu Pruteanu)(foto Silviu Pruteanu)

In anul 2006, în satul Vădastra, Marius Stroe și Cătălin Oancea au
lucrat cu un fierar local. Stan Vulpe în vârstă de 68 ani, decedat în 2011 (Fig.
4). Fierăria lui era nu departe de Arheoparcul unde se desfășura activitatea de
cercetare, ceea ce a permis o serie de vizite repetate.
Fierăria era un spațiu re-utilizat (Fig. 5), după cum se poate observa
din dimensiunea mare a ferestrei și a orientării acesteia, nefirești pentru un
asemenea spațiu de lucru (Fig. 6), în schimb uneltele și instalațiile, precum
forja din cărămidă, foalele mari de piele și nicovala de fier de cca. 60 kg (Fig7) erau tradiționale. Deși, din motive medicale, fierarul nu mai lucra de mai
multă vreme, a acceptat să repună în funcțiune atelierul pentru o
demonstrație și apoi să lucreze împreună cu cei doi experimentaliști.
Văzând interesul acestora de a lucra metalul, i-a integrat în procesul
său de lucru, pe post de calfe (Fig. 8) dându-le sarcini precise, de exemplu
Cătălin Oancea a fost pus să tragă lanțul foalelor. Această operație, necesită o
acțiune discontinuă, în funcție de mărimea piesei și a operației care trebuie
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executată. Al doilea experimentálist, Marius Stroe, a fost pus să bată fierul cu
un baros de cca. 5 kg (Fig. 9). Rolul celui de-al doilea experimentálist a fost
de a produce o tăiere (necesitând mare forță) într-o piesă plată (care a devenit
în final o balama de ușă: Fig. 10).

Fig- 8 Vădastra, 2006. Cătălin Oancea
acționând pârghia foalelor (foto Silviu
Pruteanu)__________________________

Fig. 9 Vădastra, 2006. Marius Stroe bătând
fierul cu barosul (foto Silviu Pruteanu)
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Fierarul a început să dirijeze intervenția calfelor, atât acțiunea de
reglare a ritmului mișcării foalelor, cât și cea de batere cu ajutorul barosului,
atenționând asupra momentelor de intervenție și reglând durata lor. De
exemplu, a dirijat ritmul de tras la foaie în funcție de operația pe care trebuia
să o realizeze. Comenzile verbale clare și concise au ajutat calfele sa execute
corect operațiile (Fig. 11).

'

V

W-_. .

Fig. 10 Vădastra, 2006. Piesă realizată în
cadrul
experimentului (foto
Silviu
Pruteanu)

Fig. 11 Vădastra, 2006. Fierarul Stan
Vulpe coordonând acțiunea calfelor (foto
Silviu Pruteanu)

Dar, în alte cazuri etnografice cu care ne-am confruntat, am realizat
că în momentul lucrului în echipe închegate de profesioniști, nu se folosesc
comenzi verbale, intervenția fiecăruia fiind comandată doar de gestul
meșterului. Un asemenea tip de coordonare non-verbală este cea a baterii
unui ritm sonor cu ciocanul în nicovală, în acest mod meșterul coordonând
acțiunea calfelor fără o susținere verbală. Interesantă ni se pare experiența
echipei româno-engleze într-un atelier de căldărari din localitatea Eftimie
Murgu (Rudărie), din anul 1986. Urmărind procesul tehnologic de modelare
a unei piese s-a observat că „gestul și ritmul au cea mai mare încărcătură
criptică, fiind în directă legătură cu sufletul metalului și acest suflet trebuie
modelat. Pe lângă magia gestului și a ritmului (coordonate cu respirația și
incantația) sunt momente în care semnificativă este „tăcerea” sau muțenia
creatorului” (Maxim, 2007: 296-297).
La Vădastra, în momentele de pauză de lucru, când ajutoarele
așteptau să se încălzească piesa metalică, fierarul le-a prezentat o biografie a
uneltelor sale. De exemplu, nicovala, fusese adusă în spinare de la o distanță
de 10 km, așa că, peste ani, amintirea efortului era încă foarte vie în mintea
sa. Mai toate unelte sale aveau o “poveste”, mai mult sau mai puțin sugerată
în timpul discuțiilor.
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Din această experiență de lucru cu un meșter tradițional, considerăm
că cea mai importantă informație etnografică pe care putem să o utilizăm în
experimentele viitoare este cea a determinării ritmului operațiilor. Dacă până
acum experimentele nu au fost direcționate către acest aspect, interesul
principal fiind doar realizarea etapelor lanțului tehnologic, în viitor vom
încerca să cooperăm de așa manieră încât să putem ajunge la executarea
operațiilor într-un „ritm” de lucru comun, rezultat dintr-o acțiune extrem de
eficientă. Deoarece experimentele arheologice sunt aproape în totalitate
executate de persoane fără o calificare tehnică avansată și o „manualitate”
exersată de ani de practică, acest aspect al eficienței ce se numește în artă și
meserii, “măiestrie” nu a fost luat în considerație și nici încărcătura
„misterioasă” a procesului tehnologic. Experimentele pe care le-am descris în
această lucrare au fost realizate de sculptori specializați în prelucrarea
metalului, care aveau deja o experiență profesională avansată și o dexteritate
ce poate fi descrisă ca “măiestrie”.
De aceea, acești experimentaliști au fost sensibili la aspectele
tehnologice din cercetarea etnografică, mai puțin descrise de etnografi, care
prezintă procesele tehnice tără o perspectivă emica, de participant activ și
“îndemânatic” în acel proces.
Un exemplu elocvent este „descoperirea” transmiterii non-verbale a
operațiilor tehnologice și a controlului acestor operații prin ritmul generat de
fierar. Cu aceasta sensibilizare față de ritmurile tehnologice rezultate dintr-o
practică îndelungată a procesului tehnic, vom încerca să refacem
experimentele tehnologice și, în final, să privim dintr-o nouă perspectivă
obiectul arheologic.
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About Clothing of Neolithic Idols

Our presentation starts from three pieces of Zorlențu Mare site, related
with discoveries made by Marius Moga, Octavian Răuț and Gh. Lazarovici,
rendering clothing items and adomments. Idols mainly render women,
representing the female divinity, Great Mother or its priestess. Some of
examples presented here, especially pots with thrones; idols with bracelets
represent parts of sanctuary inventoiy or cultic inventory of priestess. Their
insignia represents a certain social and religious hierarchy. Being involved cultic
inventory we can deduce that is involved a Neolithic “liturgy", even the term
seems to be pretentious; but this represent repetition of inventory or association
of idols, idols with thrones, sacred numerology, 7, 13, 21, 28, 41 etc. The best
examples are illustrated by several conclaves of Poduri, Isaiia, Drăgușeni,
Ovcarovo, Greece and others.
Keywords: idol, divinity, priestess, bracelets, cloture, hierarchy

Întru-început, considerăm necesară definirea unor termeni pe care le
vom folosi în lucrare (apud DEX online):
•
îmbrăcămintea = totalitatea obiectelor care acoperă
corpul omenesc. Vestimentația poate să includă și încălțămintea.
•
Podoabă = obiect care înfrumusețează pe cineva sau
ceva; găteală, ornament; însușire; calitate; atribut.
•
Idol = Divinitate păgână; (concr.) chip, figură, statuie
reprezentând o asemenea divinitate și constituind, în religiile
politeiste; obiect de cult religios; figurativ; ființă sau lucru care
reprezintă obiectul unui cult sau al unei mari iubiri, (din 1. slavă
idolü).
•
Idolii neolitici (dar și cei preistorici) în regiunile noastre,
din Balcani sau din Old European Civilization (după M.
Gimbutas), sunt atribuiți cu apelativul „idol region” (Ebért,
1926, VII: 19). în unele civilizații numărul idolilor este foarte
mare, au diferite atribute, cum ar fi forma corpului, masca și alte
elemente de identificare, foarte variate, elemente de vestimentație
și multe altele, care ne permit să identificăm rolul, simbolul și
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funcționalitatea lor. în cazul idolilor, pentru a înțelege rolul lor,
nu putem separa elementele de îmbrăcăminte de podoabe, din
care motiv credem că termenul de vestimentație acoperă mai bine
subiectele noastre.

Părțile vestimentației. Dacă pornim de la cap spre picioare avem:
acoperământul capului, coafura și podoabele capului sau măștii (fiind idol,
fața rămâne cel mai adesea acoperită de o mască); torsul-bustub, mâinile-,
coapsele și picioarele-, dar o separare clară nu este întotdeauna posibilă (de
ex. coapsele cuprind zona de până la genunchi). Acestea au adesea decoruri,
semne, simboluri, tatuaje, care completează elemente de detaliu ale
vestimentației. Desigur mai sunt și altele, dar nu dorim a extinde acum
problematica, după caz vom sublinia și alte atribute ale vestimentației.
De la început, precizăm că fiecare civilizație, cultură, sau grup
cultural, în sens arheologic, are elemente specifice, care o definesc. O analiză
asupra acestor probleme nu este posibilă întru-un studiu (ar necesita poate
mai multe monografii), de aceea analizăm, doar, câteva studii de caz din
unele stațiuni cercetate de noi, din cultura Vinca, legate de tematica
vestimentației.
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Venus de
Vinca B-C
(foto Gh. Lazarovici)
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Fig. 2 - Venus de
Cârcea (foto Gh.
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Fig. 3 - Starcevo (apud Hansen,
2007: Taf. 128.2).

Lazarovici).

„Venus de Zorlenf, cultura Vinca, faza B-C (fig. 1) este primul idol

descoperit la Zorlențu Mare - Codru de Marius Moga, care după proporțiile
corpului și decorul de pe coapse, a denumit-o „Venus de Zorlenț”, piesa fiind
adesea publicată (MBM, inv. nr. 3959, Lazarovici, 1979: XXI, B, 8; Hansen,
2007.2: Taf. 272.2).
Deși termenul pare cam pretențios, nu putem să nu observăm modela
rea bustului generos și a coapselor. Elementele de îmbrăcăminte sunt redate
prin caneluri fine care înconjoară coapsele în spirală, ce par a sugera faldurile
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unei fuste. Eleganța torsului, lipsa brațelor amintește de Venus, ceea ce l-a
determinat pe M. Moga să o boteze astfel. Acest gen de ornamentație și
redare nu sunt prea frecvente. Caneluri pe tors mai apar în cultura Dudești Vinca, pe un vas antropomorf, numit „Venus de Cârcea” (fig. 2), din
Neoliticul timpuriu - Policromie. Tot din Neoliticul timpuriu este și o altă
piesă care are pe coapse un decor pictat din linii oblice și în rețea, de
asemenea cu un bust generos (Garasanin, 1954: pl. 4.5; Hansen, 2007: Taf.
128.2) . Chiar și pe unii idoli stilizați, pe tors sau coapse, de cele mai multe
ori, sunt redate elemente de decor ce sugerează același gen de vestimentație falduri oblice (fig. 1-2 și fig. 4.1 în cultura Starcevo-Criș), orizontale (fig.
4.2) sau în căpriori (fig. 5).

Fig. 4 - 1 Pernik, 2-3
Gălâbnik
(după
Hansen, 2007: 164)

Fig. 5 - Turdaș, idol
cu decor canelat și în
relief.

Fig. 6 - Mursalevo (după
Hansen, 2007.2: Taf 167/3)

La Mursalevo (fig. 6), tot din Neoliticul timpuriu, pe un idol
prismatic în zona coapselor, faldurile sunt redate prin benzi oblice ce le
înconjoară. Decorul este similar cu cel de la Gălâbnik, Bulgaria (fig. 4.2).
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Cea mai interesantă piesă, cu o simbolistică complexă, care are redate
pe coapse și picioare elemente de vestimentație, falduri și caneluri, este
statueta de la Liubcova (fig. 7). Piesa redă un personaj care își scoate masca
de pe față (mâna stângă) în momentul în care primește lichidul sacru în vasul
askos (mâna dreaptă). Statueta reprezintă tot o femeie, foarte probabil o
preoteasă a Marii Zeițe Mame.
De la Török bál in t-Dzz/r/csCd (fig. 8) provine un idol ce reprezintă un
personaj așezat pe tron, având pe spate un decor specific culturii Zselizovce
care redă poate un pieptar; iar pe piept are doar o singură bandă.
Și această statuetă o
redă pe Marea Zeiță
Mamă. Asemenea piese
goale în interior, proba
bil, erau folosite pentru
păstrarea semințelor, a
lichidului sacru, cum de
altfel se presupune și
pentru alte categorii de
obiecte cum ar fi cele de
mai sus (fig. 2, 7). Piese
Fig. 8 - Törökbálint - Dulacská (după Hansen
similare ca formă apar
2007)
în sanctuare (Vestő Magór și altele: Hegedűs, Makkay, 1987; Horváth, Paluch, 2005: 264-269).
La lașa Tepe sunt multe figurine cu asemenea decor pe coapse (Hansen,
2007: Taf. 236).
,.Idolul cu brățări” de la Zorlențu Mare, cultura Vinca, faza B (fig.
9) este o piesă care ne-a atras atenția, fiind legat de problema vestimentației este un tors de idol cu capul rupt, cu umărul stâng schițat printr-o
proeminență, umărul drept fiind de asemenea rupt (Lazarovici, 1979: pl.
XXI.2). Brațele pornesc din umărul ascuțit. Sânul stâng și o parte din braț
sunt rupte. Este printre puținii idoli vincieni cu brațe. Pe antebrațe are redate
două brățări. Pe mulți alți idoli, când s-a modelat un asemenea umăr, nu s-au
schițat brațele. De altfel, în stațiunile vinciene din Banat, idolii nu au brațe,
fiind sugerate doar de un fel de cioturi, mai scurte sau mai lungi (Lazarovici,
1979: pl. XA.l, 14, 17, 19-20, 24, XXA, 4-6,15 ș.a.), unele perforate (fig. 1)
pentru a permite agățarea (Lazarovici, 1979: pl. XXB 6, 11, D8, 18, H7;
XXI.8, G14; XXA3, 15), fie pe altarul casnic, fie pentru a fi purtați la gât,
așa cum avem o dovadă mai târzie pe un exemplar din piatră (fig. 10)
descoperit în Cipru, Chalcolitic I (Karageorghis, 1978: cat. 25).
Alte exemplare au un soclu cilindric pentru a fi depuși pe măsuțe de
cult sau mici altărașe. Faptul că sunt reprezentate brațele idolului de la
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Zorlențu Mare, credem că era o necesitate pentru a fi redate brățările.
Aceste brățări sunt un
semn
de
distincție
deoarece în multe cazuri
ele sunt asociate unor
figuri care stau pe tron
(fig. 11-12) reprezen
tând divinitatea de cele
mai multe ori (Hansen,
2007: fig. 15, 19;
Máskén 2005; MüllerKarpe, 1968: 117/1, 3,
13; Szénászky, 1979;
Fig. 9 - Zorlențu Mare, Fig. 10 - Idol Cipru
Gimbutas,
1991: 91,
cultura Vinca, B (foto Gh. (după Karageorghis
Lazarovici).
1978)
fig. 3-23/2; Horváth,
Paluch, 2005: 264).
De altfel, brățările sunt destul de rare, fiind confecționate din diferite
materiale: scoica spondylus (Vlassa, 1972 = 1976: 211, 14/11; Horváth,
Paluch, 2005: 286, cat. 153a; ***PrehistJugoZem, 1979: LXXXII.4; Lazarovici
et alii, 2001, 1.1: 134 și 1.2 fig. 12/10 - brățară din cochilie de spondylus,
decorată cu puncte) și legate de ideea de protejare a persoanei; piatră, roci
colorate, sau oș (***PrehistJugoZem 1979: LXXXII.l; LXXXVI.4; Mellaart,
1967: 92; apud Hayden, 2002: 6/1 la; Horváth, Paluch, 2005: 286, cat. 153a),
pentru a sugera trăinicia; mai rar din lut, iar din Epoca Cuprului, sunt din
cupru sau aur, tot ca însemne de distincție pentru personajele care le poartă
(Makkay, 1971: 3/6; Müller-Karpe, 1968: 117/1,3, 13).
De altfel, cea mai bună dovadă pentru inventarul unei preoțesc o
avem de la Tărtăria, unde Milady of Tărtăria avea ca inventar o brățară din
spondylus și un pandantiv în formă de „T” după noi1, sau ancoră după alții
(Vlassa, 1962; 1963; 1976: 6/5; Merlini, 2011: VIIB/29; simbol creștin =
ancora salvării, Golan, 2003: 144, fig. 128/7); jumătate din brățara ruptă
ritualic a fost îngropată împreună cu inventarul.
La Szegvár Tüzkőves (fig. 11) sunt mai multe divinități reprezentate
pe tron, probabil legate de ritualuri agricole, care au pe brațe brățări. Intr-un
1 O serie de cercetători, începând cu N. Vlassa au considerat-o ancoră. Studiind cu atenție
piesa am observat că este ruptă de la orificiu. Din inventarul cultic al Lady of Tărtăria mai
multe piese au fost rupte intenționat pentru a sugera scoaterea lor din uzul cultic. în StarcevoCriș, din 26 de piese, 7 sunt fără cap; în Vinca A-B din 66, 23 sunt iară cap; în Vinca B2-C
din 51, 18 sunt fără cap. La cei vincieni 1/6 reprezintă doar capete. Există deci un ritual de
rupere a capului. Pentru Lady of Tărtăria piesele au fost îngropate (!), dar în alte situații ?
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caz, divinitatea este reprezentată cu secera. în alte situații. în sanctuare sunt
vase mari, de forma unor figuri umane ce stau pe tron, în care se păstrau
semințele (fig. 8) pentru recolta viitoare (Vlassa, 1979; Máskén, 2005: 43,
fig. 38-39; Ghinoiu, 1994: 169; Gimbutas, 1984: 83-84). Tot unor divinități
pe tron le aparțin și alte piese, una de la țatal Hüyük din cel mai timpuriu
neolitic (fig. 13) și alta de la Băttonya. din Neoliticul dezvoltat (fig. 14), toate
având brățări pe mâini.

Fig. 11-12- Szegvár Tüzkőves, divinități pe tron cu brățări pe mână (după
Horváth. Paluch, 2005; Hansen, 2007)

Fig. 13 - (/atal Hüyük (Hansen,
2007.1 :Taf. 228/1).

Fig. 14 - Báttonya (Hansen, 2007.2:
Taf. 228/1).
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In cazurile unde divinitatea este pe tron brățările sunt distribuite în
mod aproape egal, atât pe antebrațe, ca la Zorlenț, dar și pe brațe.

Brâul, podoabele și semnele: nașterea (Zorlențu Mare)
Ultima piesă pe care o analizăm acum în legătură cu vestimentația,
provine tot de la Zorlențu Mare din nivelul 4, Vinca B1-B2 (Lazarovici,
1979: XX/G6), fiind deosebită prin însemne și simboluri. Aceasta credem că
reprezintă preoteasa comunității, a cărei menire era legată de asistarea
nașterilor și instruiri legate de acest eveniment.
La acest idol (Lazarovici, 1979: XX/G4), lucrat din pastă nisipoasă,
fragmentar, tema nașterii pare a fi prezentată prin semnele incizate pe care le
conține (fig. 15: Comșa, Răuț, 1969: 2/16; Comșa, 1991). O serie de semne
de pe piept, pântec, între coapse, pe spate se leagă de scene și ideea nașterii, a
reprezentării copilului. în zona pubiană se află un semn (fig. 15, cod. 214c)2
care reprezintă situația destul de critică când copilul iese la naștere cu
înainte.

Fig. 15 - Zorlențu Mare, față-verso și reconstituirile noastre: 3b=214c amuletă spate;
3a=24ld amuletă față

Redarea nașterii este sugerată și de amuleta care o purta pe spate (fig.
15, cod. 214c); prin unirea capului de la amuleta de pe piept, cu picioarele de
sub abdomen obținem imaginea care sugerează un nou născut (fig. 15/2). Reda
rea schematizată a copilului de pe piept și spate prin pandantive credem că
avea, în primul rând, rolul de a proteja copiii în timpul nașterii; dar în același
timp poate reprezenta și o memorare pentru preoteasa care asista la nașterile
dificile, cum să procedeze, ea fiind inițiată de predecesoare în acest sens.
La brâu, mai evident în stânga și în spate, deasupra feselor, apare o
centură în relief sugerând un brâu de scoici. Centura și diagonala sunt semne
2 în „scrierea danubiană” are codurile: om 9b; copil 249b, 214ddm catalogul nostru.
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de distincție (Makkay, 1971: 6/5, 7/7; Korkuti, 1995: II. 1; Hansen, 2007:
208/14, 490; 495/12; Lazarovici C.-M. et alii, 2009, cat. 293), redau o poziție
socială în cadrul comunității a celui care le poartă, dar pot avea și rol
apotropaic: scoica se leagă de fertilitate, creație și naștere3. Sunt cunoscuți și
alți idoli cu pandantive și centură, uneori cu eșarfă, în Neoliticul târziu, dar
mai ales, în Epoca Cuprului (Dragomir, 1983: 175, fig. 51/12-15, 53/11,
pandantiv fig. 55/9; Lazarovici C-M., Lazarovici, 2012: VIII.17; 21/1-3;
24/3; 27/1, 3; 46; 55; 74) reprezentând bărbați, dar și femei.
Idolii, după cum am observat, redau de cele mai multe ori femei,
reprezentând divinitatea feminină, Marea Mamă, sau preoteasa acesteia (fig.
11). Unele din exemplele citate, mai ales vasele cu tron, idolii cu brățări
reprezintă părți din inventarele unor sanctuare sau inventarul cultic al unei
preotese. însemnele pe care le au reprezintă o anume ierarhie social-religioasă. Fiind vorba de inventare cultice putem deduce că avem o „liturghie”
neolitică, chiar dacă termenul pare pretențios, reprezentată prin repetarea
unor inventare sau asocieri de idoli, idoli cu tron legați de o numerologie
sacră - 7, 13, 21, 28, 41 ș. a -. Cele mai bune exemple sunt ilustrate de
conclavurile de la Poduri (Sanctuar L36: vetrele 1 și 2: Monah, 1997: 35;
Lazarovici et alii, 2001: 289; Lazarovici C-M. et alii, 2009: 109, cat. 14a-d);
Isaiia (Ursulescu, 2001: 53-54, 65; Ursulescu, Tencariu, 2006: 108-119);
Drăgușeni (L 9.2: Marinescu-Bîlcu, Bolomey, 2000: 26, 172/9, 175/8;
Lazarovici C-M., Lazarovici, 2007); Ovcarovo (Todorova, 1986: 206,112/7-9,
14-15,27,27); Greda (Gimbutas, 1982: 67; *** Idolé, 1985: 65-66) și altele.
Considerăm că, pe viitor: grupările de idoli, piesele monumentale și
machetele ar trebui tratate cu cea mai mare atenție, cu descrieri amănunțite
privind contextul și asocierile, deoarece elementele de vestimentație pot juca
un rol deosebit de important și pentru stabilirea rolului, dar și a unor posibile
poziții sociale.

3 Să ne amintim de mitologia greco-romană, unde Afrodita (Venus) se naște din spuma mării
pe o scoică.
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CONSTELAȚIILE ASTRONOMICE ȘI "VESTIMENTAȚIA"
Zoia MAXIM
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
Iharka SZÜCS-CSILLIK
Institutul Astronomic, Cluj-Napoca
Astronomical constellations and “Clothing”
If look at the sky on a clear night, one can see thousands of stars that
are not evenly distributed in the sky and haven’t the same brightness. In the past,
people have imagined in stars various animals, objects or heroes of stories.
Some constellations or parts of a constellation may be related to clothing. In
Romania were found names of stars, constellations related with garb. Women
occupied with clothes, could imagine in constellations wreath, girdle, ring,
decorations etc., ideal, heavenly, that admired and tried to keep as a motive
(sign) on the clothes. Thus humán clothes besides that it was useful and
practicai, wear the heavenly, divine message. Some interesting constellations are
the Orion constellation (Orion's beit - girdle), the Corona Borealis constellation
(wreath, bracelet), the Cygnus constellation (cross), the Lyra constellation
(rhombus/necklace), the Dolphin constellation (necklace), the Taurus
constellation (Pleiades M45 - star cluster) (brooches, eardrops), the Pisces
constellation (ring), etc.

Keywords: ethno astronomy, clothing, girdle, wreath, ring

Dintre popoarele care au „construit” constelații putem să amintim
babilonienii, indienii, grecii, romanii, chinezii și amerindienii (Evans, 1988).
Aceste civilizații locuiau în emisfera nordică și de aceea au denumit doar
constelațiile vizibile din această emisferă. Ptolemeu, a catalogat mai mult de
1000 de stele și în lucrarea sa Almagesta a notat 48 de constelații cunoscute
sub genericul „constelații antice”, denumiri care sunt folosite și acum (Turcu,
Csillik, Moldovan, 2004). La începutul secolului al XVI-lea navigatorii
europeni au început să exploreze emisfera sudică, și au observat pe cer stele
necunoscute. Așa au apărut constelațiile emisferei sudice ce au nume mai
tehnice. Pentru a elimina orice problemă, Uniunea Astronomică Internațională,
formată din astronomi din toată lumea, a decis să stabilească un număr fix de
constelații cu granițe precis delimitate. Astfel s-au stabilit 88 de constelații
(IAU, 2014; Szucs-Csillik, Mircea, Maxim, 2013: 239). Cerul românesc este
plin de stele, constelații și grupuri de stele care au fost denumite conform
spiritului și concepțiilor filozofice ale poporului sedentar, preponderent agrar,
astfel că, bolta noastă cerească este încărcată cu stele ce definesc: gospodăria
și peisajul rural; ocupațiile oamenilor; uneltele agricole și meșteșugărești;
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căile și mijloacele de transport; instrumente de măsurat; reprezentări mitice și
creștine; obiecte de podoabă (Ghinoiu, 1997: 51; Pamfile, 2001; 2001a;
Otescu, 2002). în ultimul timp ne-am ocupat de constelațiile și legendele lor
în credințele populare românești (Sztics-Csillik, Maxim, 2005: 253-262;
Maxim, Sztics-Csillik, 2009: 296-301; Maxim, Sztics-Csillik, 2010: 45-54;
Sziics-Csillik, Mircea, Maxim, 2013: 237-245) și am încercat să descifrăm
tainele acestui univers mitologic ce oglindește viața, obiceiurile și spiritul
românului. Dovezile arheologice au venit în sprijinul cercetătorilor în demer
sul lor interdisciplinar de a interpreta semnele și simbolurile de pe obiectele
preistorice, pentru a releva legătura omului neolitic cu cerul (Lazarovici,
2002; Maxim, 2005: 53-62; Sztics-Csillik, Maxim, 2005: 253-262). Aceste
cercetări completează cu noi date studiile apărute despre stelele de pe cerul
românesc (Nicolau, Huluță 2000; Bălteanu, 2000; Pamfile, 2001; 2001a;
Olinescu, 2001; Gorovei, 2002; Otescu, 2002; Mureșan, 2011: 148-175),
căutând izvorul unor datini, superstiții și mituri în preistoria civilizației
românești.
Lucrarea de față își propune să prezinte grupurile de stele care au fost
asociate, în credințele populare românești cu vestimentația. Știm că princi
pala menire a vestimentației este protejarea corpului, iar design-ul este
influențat de mediul înconjurător și stilul de viata. Cu trecerea timpului, pe
lângă rolul protector a îmbrăcămintei, s-a adăugat și rolul estetic (decorarea,
împodobirea, pentru a se diferenția de semenii, deseori pentru evidențierea
rangului social, religios, sau a vârstei). Veșmântul creează imaginea exterioa
ră (primul mod de a lua legătura cu o anumită persoană, cu un anumit mediu,
cu un anumit timp). De-a lungul istoriei, vestimentația a avut un rol impor
tant, fiind expresia mentalității fiecărei epoci în parte, reflectând principiile
morale ale vremurilor respective. Ornamentul vestimentar oferă soluția estetică
a variației în unitate. Acesta sporește personalitatea și prestigiul omului în
comunitate. Ornamentul și podoabele (bijuteriile) subliniază și pun în valoare
forma, estetica și mentalitatea creatorului și a purtătorului. înclinațiile pentru
podoabe și înfrumusețare au existat din cele mai vechi timpuri (Stoica,
Petrescu, Bocșe, 1985: 344), încă din preistoric, și variază de la piese din
pânză, din lână, de lut, piele sau os, până la cele din metal (aur, argint, cupru,
bronz), dar modelele au rămas constante dea lungul vremurilor, respectând
normele sociale stricte moștenite și transmise din generație în generație. în
cadrul comunităților structurate social, economic, administrativ și religios
existau norme comportamentale stricte care reglementau purtarea anumitor
tipuri de accesorii vestimentare, după rangul social, vârstă, stare socială,
economică și civilă, sex. Dintre accesoriile vestimentare din neolitic și epoca
cuprului amintim: coliere, mărgele, pandantive, cercei, cununi, inele, broșe
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(fibule), brățări, ace decorative, cingătoare (Chirica, Boghian, 2003). Aproape
toate aceste piese vestimentare au corespondent pe Cerul românesc: mărgele,
coliere (constelația Delfinul, constelația Lira); cercei (constelația Taurul Pleiadele); cununi (Coroana Boreală); inele (constelația Pești); pandantive,
broșe, fibule (constelația Taurul - Pleiadele, M45), brățări (Coroana Boreală);
cingătoare (constelația Orion - brâul sau centura lui Orion, cingătoarea regelui).

Cingătoarea. Cingătoarea Regelui este denumirea utilizată în zona
Ialomiței (Ghinoiu, 1997: 43; Otescu 2002: 36, n. 107) pentru cele trei stele
cu o vizibilitate pronunțată din Constelația Orion (Centura lui Orion) ce se
vede pe cerul României din noiembrie până în aprilie. Grupând altfel stelele
din această constelație, țăranul român a definit cel puțin patru constelații pur
românești: Trisfetitele, Cei Trei Crai, Craii de la Răsărit, Cei trei Magi,
Cingătoarea Regelui (stelele Alnitak, Alnilam, Mintaka); Rarița (Trisfetitele
+ steaua Rigel + alte 2 stele: aici fiind mai multe variante care includ și stele
din constelația Iepurele); Sfredelul Mare, Spițelnicul (Trisfetitele + steaua
Betelgeuse); Toiege și alte combinații, care au fost recunoscute în istorie și
etnografie, având asociate o serie de mituri, legende și povești, transmise mai
ales pe cale orală (Pamfile, 2001; 2001a). Orion format din șapte stele este
cunoscut sub denumirea de „Vânătorul Ceresc”, sau Arcașul, iar prin cele trei
stele care-i marchează talia ori brâul (Centura lui Orion), trece ecuatorul
ceresc, fapt ce determină vizibilitatea totală sau parțială în ambele emisfere,
în apropierea constelației Orion este constelația Serpens de unde și legătura
dintre cingătoare (șerpar) și șarpe (Evseev, 1995: 25).
Cingătoarea (brâul, cordonul) este primul „veșmânt” al omului,
folosit pentru legarea buricului la naștere (Olinescu, 2001: 168), îl leagă pe
copil (unicul) de lume (tot), îl liniștește, îl întremează, îi dă putere, dar înseam
nă totodată supunere și dependență față de comunitate, trebuind să respecte
regulile societății din care face parte (Chevalier, Gheerbrant, 1994, I: 315).
Sunt câteva definiții pentru această piesă vestimentare (DEX; DE, 2009):
brâul (curea; centură; cordon) = cingătoare lată de lână, de piele, de mătase
etc. pe care o poartă țăranii fiind parte din costumul tradițional românesc;
fâșie de țesătură din lână sau blană pe care o poartă în jurul mijlocului (sub
îmbrăcăminte) unii oameni suferinzi; cingătoare lată pe care o poartă preoții
ca semn al unui grad ierarhic, sau în timpul slujbei (preoți și arhierei);
cingătoare = tot ce încinge mijlocul corpului (talia): panglică, curea, bete,
brâu, chingă, șerpar, chimir; bălți = cingătoare cu ținte din cositor dispuse pe
trei rânduri de bentițe subțiri din piele, purtată de pădurence a fost la început
un simbol al fecundității, cu timpul și-a pierdut semnificația sacră rămânând
atributul estetic, uneori primind numele de zgărdane (Zona Pădurenilor).
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Cingătoarea (brâul, cordonul, centura, cureaua, brăcinarul, șerparul,
brânaciul) este o piesă vestimentară practică și estetică cu o puternică
însemnătate apotropaică dată de simbolistica asociată asemănării cu șarpele
încolăcit, cercul, funia, brazda magică și este nelipsită din componența
portului popular românesc (Stoica, Petrescu, Bocșe, 1985: 87). Cingătoarea
este un semn sacru cu multiple încărcături spirituale; apărare, protecție, ocro
tire, castitate, fidelitate, atașament, fecunditate, curaj, putere, prestigiu, etc.,
fiind totodată o „marcă” identitară, de prestigiu și etnică, de apartenență la
diferite categorii de vârstă, sau ocupaționale (brâul lat: în Țara Oașului tăietori de lemne sau ocupații solicitante). Semnificația sacră, în aproape
toate religiile, este fidelitate față de puterea supremă, de căință (creștinism) și
este un semn al ierarhiei, fiind purtat în timpul ritualurilor sacerdotale. în
credințele populare românești cingătoarea (cerc și nod) are un puternic rol
bivalent: protector (mușchii abdominali și spatele) și fecundator, fertilizator
(calități bărbătești și femeiești, pântece, vulvă). Cingătoarea a fost și este
folosită în timpul desfășurării actelor magice (descântat, ghicit, farmece:
vrăjitoarele și ielele nu purtau brâu), sau de vindecare (vracii în acest caz
având puteri divine) și mai ales la toate marile ritualuri de trecere (naștere'.
ajutor în timpul nașterii apoi la legarea ombilicului la copil - fașă; botez'.
copilul primește o cingătoare ca simbol a intrării în noua lume; căsătorie'.
brâul nupțial al castității, al neprihănirii, al inocenței miresei, dezlegat de
mire - Gorovei, 2002: 102; moarte', legătura dintre cele două Lumi), precum
și în acțiuni cu caracter militar sau competiții, când ia denumirea de centură
cu un puternic rol de apărare, constituind un cerc sacru cu puteri magice,
fiind folosit și în ritualurile de inițiere (Chevalier, Gheerbrant, 1994, I: 316;
Evseev, 1995: 24).
în neoliticul și epoca cuprului din România sunt mulți idoli cu
centură: Vidra (vas antropomorf, feminin cu brâu); Fedeleșeni; CucuteniBăiceni - Cetățuia; Cucuteni-Băiceni - Dâmbul Morii; Cucuteni, corn.
Lețcani- Dealul Cucuteni; Scânteia - Dealul Bodești/La Nuci; Dumești între Pâraie; Ruginoasa - Dealul Drăghici (Müller-Karpe, 1968, II: 177/1;
Boghian, 2004: 138/2, 138/3, 139/2, 5, 131/10; Lazarovici et al, 2009: fig.
189, 198; Cucuteni, 2009: fig. 220, 221, 227-231, 233; Lazarovici M., 2012:
VIII.46, 72, 74). O parte dintre aceste statuete au pe lângă brâu o diagonală,
în cercetările noastre am observat că la portul popular bărbătesc se purta
diagonala la sărbători, pentru a marca rangul și rolul purtătorului.
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Fig. la Cingătoare, 1) cultura Cucuteni
(după 1: Dumitrescu, 1979, fig. 66); 2:
lablona. Republica Moldova (după
Lazarovici et al, 2009: 293)

Fig. 1 b Cingătoare (după 1: Ceata de
feciori; 2: historicum. com)

Muzeul Satului „Dimitrie Guști” din București, sala ,,H. H. Stahl” a
găzduit (25 oct. - 25 noiembrie 2013) Expoziția „Cingătorile în cultura
etniilor” în cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele culturii ruse”, când s-a
prezentat „în premieră o colecție unică de cingători achiziționate de Muzeul
Național de Etnografie Rusă (...) și demonstrează varietatea etnică și
măiestria meșterilor” (www.muzeulsatului-dimitrie-gusti.blogspot.ro).
Cununa Constelația Coroana Boreală este o mică constelație
nordică, vizibilă la începutul verii, ale cărei stele formează un arc semicircu
lar, denumită Hora în astronomia populară românească. Coroana, brățara
sunt decorațiuni în forma de cerc, de horă. Cele 7 stele observabile cu ochiul
liber (Alphecca = alfa CrB și celelalte notate de la beta CrB la iota CrB)
alcătuiesc coroana în formă de semicerc. Denumirea Alphecca înseamnă
„separat” (în limba arabă) imaginând constelația ca un lănțișor rupt.
Coroana, brățara, broșa sunt decorațiuni în formă de cerc, de horă, având o
mare încărcătură magică.
Cununa (coroana, coronița) este un simbol al apartenenței purtăto
rului la lumea celestă, supranaturală, divină, fiind purtată în cadrul ritualuri
lor de trecere (nuntă, inițieri), magice (sânziene, prenupțial: cunună de flori
în apă curgătoare sau pom), recunoștință a eroilor, învingătorilor, geniilor și
înțelepților (cununa de lauri), martirajului (cununa de spini), sau la încorona
rea regilor (dominației), fiind un semn al nemuririi, onoarei, victoriei, măre
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ției și a bucuriei. Cununa cu vârfuri imitând razele de lumină este un simbol
solar (coroana de raze din diferite culturi; cununa de spice), dar este și o
manifestare a principiului feminin mai ales în perioada premaritală, sau
nupțială. Coroana are o puternică funcție protectoare, chiar profilactică,
sugerată de forma ei circulară (simbol al cerului) și de materialul din care
este confecționat (plante sacre - sânziene, grâu aur - începând din epoca
cuprului). Cununa are deci o simbolistică complexă dată, în primul rând de
faptul că este purtată pe cap, ceea ce-i conferă caracterul vibrației divine al
iluminării, al puterii și al împlinirii. în al doilea rând, forma circulară
înseamnă perfecțiunea și apropierea (apartenența) de cer și divin, legând
lumea de jos cu lumea de sus, dar și separând terestrul de ceresc, cu alte
cuvinte, omul de divinitate, purtătorul cununii devine exponentul unei vieți
„nemuritoare”, deoarece el a fost „între” cele două lumi. Apoi, important este
materialul din care este confecționat, deoarece reprezintă natura actului
magic pentru care a fost confecționată cununa, scopul fiind captarea atenției
și accederea la forțele superioare, divine, ritualurile de „împletire”, purtare și
păstrare, fiind însoțite de ceremonii comunitare (Chevalier, Gheerbrant,
1994,1:371 -375).
în credințele și obiceiurile tradiționale românești se păstrează, din
neoliticul agrar, Sânziana sau Drăgaica ca ipostază a Marii Zeițe (purtând și
denumirile de Dardaică, împărăteasa, Stăpâna Surorilor, Regina holdelor,
Mireasa) este „reprezentarea fitomorfa a Zeiței Agrare” (Vulcănescu, 1987:
489; Ghinoiu, 1997: 56) în ziua solstițiului de vară, când împreună cu alaiul
nupțial (zâne fecioare) cântă și dansează peste holde și păduri. Cununa sau
Coroana de Sânziene este o efigie divină cu puteri apotropaice. Drăgaica
(sudul Munteniei), Sânziana (Transilvania) este îmbrăcată ca o mireasă,
purtând o cunună împletită din flori de sânziene ca simbol al cununiei. în
timpul ceremoniei, se crede că Zeița „bagă bobul în spicul de grâu și mirosul
în plantele de leac”, apără culturile de grindină, furtuni și vijelii, vindecă
bolnavii, scapă oamenii de suferințe, urzește măritișul fetelor (târguri, bâlciuri,
nedei), etc. Dansul Drăgaicei în miezul zilei marchează cumpăna anului și
întoarcerea naturii spre iarnă - rădăcina grâului se uscă, spicul de grâu se
coace, iar pe cer răsare grupul de stele din Pleiadele (popular: Găinușa,
Cloșca cu Pui, Colier, mărgele). Aceste obiceiuri sunt strâns legate de cultul
fecundității și fertilității, atât holdele ajunse în pârg cât și fecioarele sunt în
pragul maturității și fertilității (Ghinoiu, 1997: 59-60), fiind atestate în
Transilvania, Maramureș, Banat, Oltenia, Bucovina (Sânziene), Muntenia,
Dobrogea și Moldova (Drăgaica). Cununa de Sânziene are și funcții magice
de indicare a ursitei și a destinului (Ghinoiu, 1994: 303; Olinescu, 2001:
294).
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Perioada secerișului este marcată prin vizibilitatea constelației
Coroana Boreală care veghează și ocrotește recolta. La sfârșitul secerișului
au loc ceremonialuri magico-ritualice consacrate puterii sacre a grâului
(spiritul grâului), recunoștinței față de divinitate, ocrotirii oamenilor și a
rodului muncii lor pentru asigurarea fecundității și fertilității viitoare (boabe
lor din cunună sunt amestecate cu grâul de sămânță), implicit fertilizarea
magică a pământului. Conform credințelor românești „spiritul grâului” se
ascunde la secerat în ultimele spice, din care motiv aceste spice sunt prote
jate, fiind folosite la împletirea ritualică a Cununii de Spice (Bot, 1989: 7;
Ionică, 1996; Ghinoiu, 1997: 57; Vedinaș, 2000). Ceremonialul „cununii” și
cântecele bine codificate, sunt specifice Transilvaniei (Cârța, Leșu), identifi
cat pe teren și descris de antropologi, etnologi și folcloriști - cununa ritualică
(împletite de fete tinere); cântecul ritual; ansamblu de acte ritualice: alai,
purtarea cununii (pe cap de o fecioară), udatul cununii, jocul cununii (hora
cununii); masa rituală. Astfel de obiceiuri se regăsesc și în nordul Europei,
îmbrăcând diferite forme de manifestare (Frazer, 1980, III: 245), fiind o
îmbinare a unor obiceiuri preistorice care au fost preluate și transformate de
creștinism. Cununa de spice la români este un obiect sacru, cultic folosit în
actele de magie pentru fertilizarea omului, animalelor și holdelor, se pune pe
colacul de Crăciun, iar la cununie împodobește steagul și cununa mirilor
(Ghinoiu, 1997: 58).

Fig. 2a „Zeița Lunii”, Turdaș
(foto Lazarovici)

Fig. 2b Căzănești,
traditieialomita.ro)

2006

(după

In noaptea dinaintea seceratului se face sub, egida „Lunei sfinte”,
seceratul de noapte, când proprietarul aduna spice și boabe de grâu pentru
„alte folosințe” cu caracter magico-mitic (descântece, farmece, legări și
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dezlegări, vrăji) ce vor fi executate noaptea de o bătrână din familie sau din
sat (Vulcănescu, 1987: 555). Acest obicei se include în riturile agrare „pe
lună plină” (începutul semănatului noaptea executat de o fecioară; cununa de
sânziene purtată de o fecioară, cu brâu de sânziene ce are în mâini spice de
grâu; cununa de spice împodobește sacramental capul unei fecioare),
constatându-se un „sincretism între riturile agrare ale Zeiței Cerealelor și ale
Zeiței Lunii” (Vulcănescu, 1987: 489).
O expoziție „Cununa Grâului” a fost vernisată la Muzeul Agriculturii
din Slobozia (25 septembrie 2013) ilustrând: „spiritualitatea agrară” (rituri,
obiceiuri, ceremonialuri agrare, ca demers spiritual al plugarului în truda sa
necontenită pentru hrana cea spre ființă) și mijloacele tradiționale de păstrare
a grânelor (ca expresie materială a trudei sale)” din Muntenia, Oltenia,
Crișana, Maramureș, Ținutul Pădurenilor, Mărginimea Sibiului, Bucovina
etc. (www.muzeulagriculturii .ro).
Cununa miresei este o podoabă ritualică în cadrul ceremonialului de
trecere (nunta), este un simbol suprem al tinerei fete pregătite să treacă în
rândul femeilor (Gorovei, 2002: 88-92; www.obiceiuri-populare.ro). "‘împleti
rea cununii” se face, acasă la mireasă în seara din ajunul căsătoriei cu partici
parea druștelor și a fetelor (Budești, Maramureș, Țara Oașului, Bucovina), iar
încoronarea este făcută în mod solemn de părinții fetei în timp ce o
binecuvântează.
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Datorită formei sale circulare este socotită ca simbol al timpului anul bisericesc are numele „cununa anului ” unde sunt împletite sărbătorile și
manifestările ritualice cu caracter apotropaic (Evseev, 1995: 47).
în neoliticul și epoca cuprului din România au existat idoli care au
reprezentate cununi, cum ar 11 statueta de la Turdaș reprezentând Zeița Lunii
(fig. 2a), sau cea de la Trușești purtând cununa de mireasă (fig. 3a).
Bijuteriile “privite ca niște condensări ale forțelor și elementelor
cosmice” (Evseev, 1995: 23) sunt un simbol sexual feminin cu puternice
atribute apotropaice și de prelungire a vieții (constituind deseori inventarul
funerar al morților din toate timpurile). încă din preistorie frumosul a fost
una din atributele omului, de unde și îmbinarea utilului, esteticului și a
magiei. în toate descoperirile arheologice au fost descoperite obiecte de
podoabă, constând din toată gama de piese folosite până în zilele noastre.
Colierul. Pleiadele (M45) din constelația Taurul este un roi stelar
deschis. Roiul se mai numește „Cele Șapte Surori” și este alcătuită din 7 stele
mai strălucitoare. Wolfhard Schlosser, profesor de astronomie la Universitatea
din Ruhr subliniază că preoții și șamanii din neolitic acordau o extremă
importanță acestei constelații, întrucât apariția ei marca, în întreaga emisferă
nordică, începutul secerișului. Perioada apusului Pleiadelor, la începutul lui
noiembrie, însemna, potrivit lui Hesiod, începutul iernii. M45 poate fi privită
ca o „broșă” strălucitoare, considerată fiind „diamantul pe catifeaua neagră”.
Cele șapte stele strălucitoare din roiul deschis a incitat imaginația oamenilor
din toate timpurile (discul Nebra, Pásztor, 2014), astfel că au fost privite ca
formând o bijuterie rară. „Pleiadele străluceau și au dat lumină ca o perlă
zveltă strălucitoare” (Shalem, 1997: p. 44), formând un colier imaginar cu 7,
ori 9 mărgele.
Constelația Lira este cunoscută și ca Oierul sau Ciobanul cu oile.
Steaua principală, Vega, în denumirea românească Luceafărul cel Mare
Luceafărul cel Frumos, sau Regina Stelelor, este una dintre stelele ce
alcătuiesc Triunghiului de Vară. Lira este vizibilă, în emisfera nordică, din
primăvară până toamna, aflându-se vara la zenit. Aproximativ 14.000 de ani,
polul nord ceresc se afla în direcția constelației Lira, steaua polară fiind
steaua Vega, ce era foarte aproape de pol. Constelația Lira, numită „bijuteria
nopții de vară”, de forma romboidala, a fost percepută ca o broșă, un colier.
Constelația Delfinul este o constelație ușor de remarcat pe cerul de
vară, în apropierea ecuatorului ceresc și poate fi văzută din ambele emisfere
terestre. în interiorul constelației, stelele Sualocin, Rotanev, delta Del și
gamma Del, formând un asterism de formă romboidală, au fost „adunate”
într-o bijuterie cerească purtătoare de noroc (colier, broșă).
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Colierul (zgarda, salba, lătițarul, gheordanul, mărgele) este o piesă vesti
mentară nelipsită costumului popular al tinerelor fete mai ales și are puternice
semnificații simbolice și estetice (Chevalier, Gheerbrant, 1994,1: 349; Stoica,
Petrescu, Bocșe, 1985: 345, 430-431). Colierul poate să fie un semn de
apartenență la o anumită categorie de vârstă, rang social, uneori fiind primite
din dragoste, sau ca recompensă civilă, ori militară. Zgarda simbolizează
legătura dintre cel care o primește și cel care o oferă. Totodată semnifică
ordinea (înșiruirea mărgelelor, sau a motivelor decorative), sunt purtate cu grijă
ca să nu se deterioreze, ceea ce ar însemna atragerea unor neplăceri. Zgarda
(salba) nu poate să lipsească din „găteala” de nuntă (Gorovei, 2001: 103), fiind
un element de fală și etalare a bogăției, în Maramureș și Oaș, fiind purtată până
la cca. 40 de ani și de femeile măritate. Interesante sunt colierele cu plăcuțe
specifice nordului Moldovei, Banatului și Transilvaniei centrale, care au și
semnificație socială (Stoica,

Fig. 4a Ruginoasa (după Fig. 4b 1: Sălciua (după MET) 2:
Lazarovici M: VI11.46)ghidulmuzeelor.cimec.ro
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Broșa (fibulă) a fost un simbol al luxului, eroismului și al meritelor
militare. Pentru femei are o încărcătură sacră, simbolizând puritatea, fidelita
tea, fertilitatea și fecunditatea, având un rol protector. Astfel de piese sunt
reprezentate pe idolii de la Liubcova și Trușești (Art, 2008: 64, 73).
Inelul. Constelația Peștii este o constelație zodiacală care are
culminația în noiembrie și este situată pe ecliptică. Ecuatorul ceresc și
ecliptica se intersectează în punct vemal din această constelație. Cercul mic
din Pești, alcătuit din 5 stelele (iota Pis, theta Pis, gamma Pis, kappa Pis,
lambda Pis) se numește inel. Există o legendă a inelului din constelația Peștii,
„inelul destinului”: regele Policrate, își aruncă, sacrificai, inelul în mare, un
pește înghite inelul, un pescar îl pescuiește, găsește inelul și-l restituie
regelui, deoarece zeii nu l-au vrut, astfel că Policrate, înfrânt de Darius,
moare legat de o cruce (Chevalier, Gheerbrant, 1994, II: 148).
Inelul simbolizează unitatea, legătura, unirea, castitatea, fidelitatea,
cunoașterea, înțelepciunea, puterea, regalitatea, noblețea, gloria, eternitatea și
mai ales are un rol apotropaic de apărare împotriva blestemelor (Gorovei,
1916: 23). Inelul este un semn sacramental de legământ prin care se jură
credință, între parteneri, asociați sau comunitate (Chevalier, Gheerbrant,
1994, II: 145), dar și ferecarea, „izolează” individul de grupul din care făcea
parte anterior, fiind o supunere liber consimțită - cel mai elocvent exemplu
este inelul de logodnă (încredințare, credință) și cel nupțial (Olinescu, 2001:
188; Gorovei, 2002: 86), care se schimbă între ele, reprezentând un legământ
cu dublu sens (Transilvania, Valea Someșului). Inelul este simbolul cercului
care închide în interior harul divin, marchează discontinuitatea, trecerea unui
prag ce-1 face vulnerabil pe individ, de unde necesitatea acestui obiect cu
puteri apotropaice, dătătoare de putere și energii. Inelul, ca miniatură a
cingătorii, are proprietăți magice de păstrător de taine, mai ales a tainei
„cunoașterii” (inelul face deosebirea dintre fecioară și femeie). Există inelul
cu pecete (personalizat), care înseamnă putere, dominație spirituală și
materială, măreție, regalitate, nesupunere. Acest gen de podoabă era purtat de
cei cu atribuțiuni militare, comandanți, conducători politico-administrativi,
producători și negustori de bunuri, etc. fiind, astfel un semn de recunoaștere.

Brățara. Brățara face parte din recuzita noului născut, alături de
brâu. Imediat după spălare și înfașare, copilului i se pune o brățară din lână
roșie pe mâna dreaptă, pentru al proteja de împotriva deochiului (Olinescu,
2001: 168). Nu vom insista aici asupra acestei podoabe cu simbolism
complex și care a fost documentată în numeroase descoperiri arheologice.
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Constelațiile sunt repere ale locului și ale timpului, cercetate și
denumite de pământeni după modul lor de viață. De aceea, pe Cer se găsesc
toate lucrurile de pe Pământ!

Sursa fotografiilor:
www.traditiisibiene.ro/revista: Buzduganul de seceriș, la Cârța
www.muzeulagriculturii.ro/node/262013: Cununa grâului
www.cazarelapensiune.ro/lesu/traditii-si-obiceiuri-lesu/
www.obiceiuri-populare.ro/ob_de_nunta
www.traditiiclujene.ro
ghidulmuzeelor.cimec.ro
http://www.muzeul-etnografic.ro/ro
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THE LEGEND OF ADAM’S CONTRACT WITH SÁTÁN,
FROM THE FOLKLORIZATION OF BYZANTINE ART
TO MAJOR INSPIRATION OF FOLK-TALES
Marco MERLINI
EURO INNOVANET, Rome,
Institute of Archaeomythology, Sebastopol (USA)
Mihaela JIPA
„Al. I. Cuza University”, Iași
Legenda pactului lui Adam cu Sátán, de la folclorizarea artei bizantine la
sursă majoră de inspirație în poveștile populare
După cum ne spune o legendă mai puțin cunoscută, Adam și Eva au
păcătuit de două ori, deoarece Satan i-a amăgit și a doua oară. După izgonirea din
Rai, primul bărbat și prima femeie au fost ademeniți de Satan să facă un pact
(chirograf- din limba greacă, care înseamnă document scris sau semnat de mâna
cuiva) care le permitea urmașilor acestora să fie sub stăpânirea Răului. Satan a
scris înțelegerea legală pe o stâncă și, după ratificarea ei, a pus-o în râul Iordan,
unde era păzită de șerpi-dragoni malefici. Relatarea apocrifa despre acest al doilea
incident legat de Adam a fost preluată în multe legende locale, dar niciodată
inclusă în credințele creștine oficiale. Cu toate acestea, s-a răspândit în numeroa
sele ramuri ale Creștinătății Răsăritene și a fost reprezentată într-o formă foarte
clară în manuscrisele românești, în fresce și în poveștile populare încă din secolul
al XV-Iea. Urme ale poveștii despre pactul lui Adam cu diavolul pot fi interceptate
în arta românească, atât în ce privește momentul blestemat al semnării, cât și în
sfărâmarea pietrei chirografe de către lisus Hristos, la Botezul Său, atunci când
omenirea a fost eliberată de sub stăpânirea lui Satan. Pornind de la acel moment,
pentru credincioșii creștini botezul este lepădarea de Satan și înșelătoriile față de
oameni, precum și o garanție a eliberării de sub dominația Răului. Prezenta lucrare
tratează răspândirea legendei pactului lui Adam cu Satan și înrobirea omenirii, în
România începând din Evul Mediu. Tema arată cum „folclorizarea”artei sacre
bizantine, folosirea de teme religioase naive, emoționale și ruralizate regăsite atât
la Sfântul Pavel și în Apocrifă, precum și inspirația pentru poveștile populare au
mers în paralel, pentru a produce un grup de povestire originală. Acest bogat
material imaginativ este încă viu în poveștile și baladele populare.
Cuvinte-cheie: pactul cu Satan, Zapisul lui Adam, arta medievală, povești
populare, chirograf

Adam and Eve sinned twice, because Satan misled them a second time
The history of the Christian Devii is the story of an idea - the malefic spirit of
humanity. Embodiment of everything that is mean and cruel, the devii is
considered nowadays to be just a social construct. However, anthropologists
and psychologists explain that the myth of the bad spirit is fundamental for
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the humán psyche: the devii manifests itself as an interior reality of us all,
symbolizing the ambivalence of our feelings, an ambivalence needed for
every progress. Therefore, the devii is essential also in the collective
imaginary of the profane world, not just in the religious one. Devil's "life"
started with the Old Testament. Its biblical routes became major theme
during Middle Ages when it evolved from the image of death and the
Apocalypse into the mașter of vampires, witches and heretics, the emblem of
the carnal and erotic sins.
The word devii entered Románián language from the Slavic dijavolü,
but there are also references to the Greek drakon, and the Latin draco meaning big snake, dragon (Románián Academy, 1996: 300). Throughout
the Románián folk, culture and the religious tradition, the name Satan is the
most powerful, coming from the Hebrew sătăn, which means enemy,
obstacle, the unrest, the biblical snake, the pervert since the Genesis (PopCurșeu, 2013: 65).
The drama of Adam and Eve was very influential in the Christian
worldview because it played a constitutive and structural role in the economy
of salvation: the história sacra started with the fali of the first humán couple
and concluded with the redemptive acts of Chrisf s life. Christ as the new
Adam reversed the situation produced by the first Adam.
According to a lesser-known legend, Adam and Eve sinned twice
because Satan misled them a second time. After the expulsion from Eden, the
first man and woman had been deceived by Satan into concluding a contract
(or cheirograph - from Greek, meaning a document redacted or signed by
one's hand) that allowed their offsprings to be under devil’s dominion. Satan
wrote the legal deal on a rock and, after its ratification, placed it in the Jordán
River. The apocryphal account on the second Adamic incident developed in
many vemaculars and was never incorporated into official Christian beliefs.
Nonetheless, it spread through the various branches of Eastem Christendom
and was represented in a very prominent form in Románián manuscripts and
frescos on churches and in folk-tales starting from the fifteenth century.
The narrative about devil's second deception of the protoplasts and
the cheirograph signed by Adam with Satan is contained in Old Church
Slavonie expansions of the Slavonie Life of Adam and Eve, and not in the
other primary Adam books (Stone, 1997: 178). Thus, this anecdote circulated
restrictedly in Eastem Christendom thanks to artistic sources and popular
literature from the fifteenth to the twentieth century. It spread in particular
throughout Romania as well as in the Balkans, Greece, Armenia, and
Georgia. This impressive bulk of imaginative materials are still alive in the
popular tales of Romania, Bulgaria and Greece.
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In contrast to tradițional Western exegetical interpretations of
Genesis 3, the story about Adam’s contract with Sátán represents a different
understanding of the fali throughout Eastem and Oriental Christian cultures.
Mankind began nőt with disobedience, bút with a mistake. Miserable humán
condition is nőt due to a guilt or sin, bút to a trick performed by Sátán.
The drama of the Cheirograph has the Jordán River as its stage and
there are always hints on Satan's promise to provide humans something that
actually is nőt in his possession. However, the story grows according to a
double main version, referring to an évii pact for light or for food (Murdoch,
2000: 72).
The fírst narrative begins with the eviction of Adam and Eve from
the Garden of Eden and their bumping intő the dark of the night fór the first
time. They become frightened, nőt knowing what darkness is. Sátán
promises to bring back light if they sign a pact in which they agree that “until
the Unbegotten is bőm and the Undying dies, we and our children will be
subject to you”. Adam and Eve accept the proposal. Subsequently, both
discover they have been cheated when God sends an angel to inform them
that light naturally returns each moming.
In the second version of the story, Sátán misleads humans by
interfering with agriculture. The Devii presents himself as the owner of the
soil and prevents Adam from tilling it until he agrees to sign a contract
pledging servitude to him. According to the Slavonie Life ofAdam and Eve,
“the Lord commanded the archangel Joel and he took a one-seventh portion
írom Paradise and gave it to us. Then the Lord spoke: “Thoms and thistles
shall come forth from your hands and from your sweat you will have
nourishment’... The archangel Joel told Adam that he was to make a
separation between farm animals and every sort of flying and creeping
creature, namely, the wild and the tame, and to give to each creature a
name”. Accordingly to these, Adam took the disciplined oxen and began to
till in the hostile world intő which he had been ejected so that he might
obtain nourishment. “Then the devii appeared and stood steadfastly in front
of the oxen. He wouldn't allow Adam to till the earth, apostrophizing him
that 'the earth is mine; God owns Heaven (and Paradise). If you want to
become mine, then, by all means, till the earth. However, if you want to
belong to God, then go only to Paradise'”.
Adam tried to reply that God owns nőt only Heaven and Paradise,
but alsó the earth and the sea and the entire world. Heedless of his protests
and his profession of faith, the devii was categorical: “I will nőt permit you
to till the earth, unless you sign a cheirograph (contract), pledging that you
belong to me”. Adam said: “Whoever is Lord of the earth, to him both I and
my children belong”.
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According to the account preserved in Variant A of the Slavonie Life
ofAdam and Eve, Adam cleverly knew “that the Lord would come down to
the earth and take on himself the form of a man and trample down the devii”,
The devii was, nevertheless, extremely pleased and said: “Write for me your
cheirograph". Adam wrote and said: “Whoever is Lord of the earth, both I
and my children belong to him”. (But he knew that God will finally come on
earth because He will be bom from Saint Mary.) The devii took the stone and
hid it near the Jordán River, in a secret and safe place. The written stone was
guarded by four hundred devils (Jagic, 1893: 104).
Satan believed that Adam gave him etemal dominion. However, our
progenitors were aware that devil’s command will be temporary. When Jesus
was baptized, the waters of the Jordán revealed the stone of the cheirograph
which, in the Románián accounts analyzed in this article, is guarded by
hellish serpents or dragons. Being baptized, Christ will smash the diabolic
agreement and will trample the dragons thereby ending the servitude of
humans to Satan. In parallel, for the Christian believers, baptism is a
renunciation of Satan for trieking humans as well as a guarantee of freedom
from Satan’s dominion.
A theological subtlety distinguishes the contract-legend related to the
devil's promise for light or for food. In the first case, Satan’s trap is obvious
to us because the first humán couple is cheated by him: Adam and Eve
definitely commit a mistake, not a sin. On one side, God intervenes with the
right information when it is too late. He does not protect them against the
devil’s tricks. On the other side, the couple still does not recognize the force
of the devii and faltér in managing the gift of their fiee will properly.
In the second instance, Adam signs the legal bond granting the entire
world dominion to the devii - humán beings included - because he knew
very well that Good is the only owner and Christ would eventually invalidate
the extorted pact. Analyzing the Legend of the Cheirograph, Turdeanu
underlines its parabiblical origins, bom by the need of explaining why the
devii is the Mașter of Earth. Moreover, Adam's contract is making the
primordial sin unforgettable (Turdeanu, 1981).
In any case, the satanic bond condemns humans and, at the same
time, contains the seeds of the redemption. So, after falling from Heaven, the
humán being simply sells its soul to the bad spirit (Pop-Curșeu, 2013: 67-69).
However, it is the result of an error, not a transgression. Pop-Curșeu connects
the appearance of this interpretation to the story of the medieval priest
Theophilus from Asia Minor, who can be considered the prototype of these
tales. Conceming Theophilus’ cheirograph, Satan promises him that he
would rule over everything if he would be his slave. The priest kisses devil’s
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feet and begs to be his slave. Sátán orders him to deny the són of Mary, and
Mary herself, and all the things offensive to the Hell, and to pút the
agreement in writing. Theophilus makes all this (Palmer, More, 1936: 63).
The legend of Theophilus, combined with the figure of Simon Mágus,
becomes the legend of the necromancer Dr. Faust - Theophilus and Faust
were both selling their sóul to the devii, in exchange fór somé miraculous
powers, but at the end they will redeem (Palmer, More, 1936: 70-73)1.
At the end, it is Sátán who is deceived, since he persuaded himself
that the conditions of the contract could never be met. In all the versions of
the Tegend of the Cheirograph, an obstacle provides the occasion fór Sátán’s
trickery bút, by this agreement, the deceiver himself will be ultimately
deceived.
Adam's depiction while signing the évii contract

Traces of the legend on Adam’s agreement with the devii can be intercepting
in Románián art. They concern both the ill-fated moment of the signature and
the smashing of the cheirograph by Jesus Christ. Both topic episodes happen
in a specific point of the Jordán River. The agreement tale documents show
both the high influence of this fascinating body of pseudo-epigraphically
literature in Románián area and the tendency toward “folklorization” of
Byzantine iconography during the sixteenth century (Pentiuc, 2014: 281).
Frescos on the walls of Humor, Sucevița and Voroneț monasteries in
Bucovina, depict the devii instructing Adam to subscribe the legal pact or
how Adam is signing it. Figure 1 is írom an exterior fresco - north side - of
Voroneț Monastery. It was painted in 1547. Two indicators point out that the
artist was aware of the Variant A of the Slavonie Life of Adam and Eve.
Firstly, a dark, imposing and bearded Sátán towers over Adam. He holds a
stick of command with the right hand and with the forefinger of the left hand
is ordering Adam to write the contract. Adam is seated on the right, facing
the devii. He holds a scroll on his knees. He is redacting the cheirograph with
his own handwriting, and nőt just signing it (Henry, 1930: 246; Cormănescu,
1959; Kretzenbacher, 1968: 42). He is writing in Slavonie characters. The
picture is titled „Here Adam is writing his Cheirograph”. Adam cleverly
formulates the deal so that Sátán believes that he is being given etemal
1 Virgin Mary retrieved the written bond from Theophilus and Sátán was forgiven by God. In
Western Europe, the notion of the satanic pact appeared in the ninth century through the
translation írom Greek intő Latin of the text A Miracie of the Virgin Mary Concerning
Theophilus the Penitent by the deacon Paul of Naples. By the end of the fifteenth century, it
had been retold in Latin in numerous variations and translated intő virtually all European
languages. Fór an English translation, see Palmer, More, 1936: 60-75.
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dominion. It is an interesting detail, because it contradicts the version,
reported in a seventeenth century manuscript, that describes Adam telling
Sátán that he does not have the ability of writing down their agreement. The
devii answers wisely “Come along with me, because I will teach you”
(Ofrim, 2001). Secondly, this scene with the contract is preceded by one with
Adam plowing, but without the permission of Satan. Indeed, Adam tilling
and Adam formulating the cheirograph are elements of a sequence with three
representations of the demanding situation encountered by our progenitors
after the expulsion írom their heavenly realm.
So, in the first picture of the Voroneț sequence, Eve is spinning next
to the swing of a sleeping baby, but she is also having a second baby in her
arms. Both depictions of Adam and Eve seem to be inspired from the hard,
but casual life of the Middle Ages (Pop-Curșeu, 2013: 69). V. A. Georgescu,
a histórián of the old Románián legal law, observes that the legend of the
contract implies a social construct taken from the medieval reality: the devii
might symbolize the land-lords that used to oppress the poor peasants under
the frame of a lawful working-contract (Ofrim, 2001).
According to Henry and Turdeanu, another fresco with Adam writing
the cheirograph while Satan looks on, occurs at Vatra Moldoviței, from the
sixteenth century (Henry, 1930: 246; Kretzenbacher, 1986: 42ff; Drăguț,
Lupan, 1983: fig. 198; Turdeanu, 1981; Stone, 2001: 57).
The Bucovina depictions express a perception of the humán state that
is very different from the same one of the West, namely, the balance of the
Fali and Redemption is different as well as the role of the sacrifice in the
Salvation. The sense of sin and guilt is less oppressive, but the yeaming for
freedom from this worldly subjection to the devii is very acute (Stone, 2002:
116). These unlike perceptions are rooted in a partly dissimilar narrative of
the life of Adam and Eve, due to the Eastem expansions of Genesis in the
Middle Ages (Murdoch, 2003) and the different theological understanding of it.
The tradițional Western patristic exegesis of Genesis - held by writers
such as Saint Augustine - emphasizes Adam and Eve's fali and casting from
the Garden for their disobedience. Consequently, humán sin goes back to
their insubordination. They sinned, ending under Satan’s authority and
acquiring a bili of indebtedness when they disobeyed God’s commandment
about not eating from the forbidden tree. Christ annulled this original debt
through his crucifixion from the wood of the same tree .
2 The wood-of-the-cross legend follows the joumey of the Tree of Knowledge from the
Garden of Eden to become the Cross of Christ at the Golgotha. It probably originated in the
period 500-1000 AD, likely composed in Greek. Extant forms are dateable around the
eleventh century. The tale enjoyed its greatest popularity from the thirteenth century. For
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Fig. 1 - The contract, fresco from Voroneț Monastery (photo Marco Merlini)

Western Christendom - since the ancient Greek fathers - supports this
interpretation by a passage of the New Testament (Murdoch, 2000: 72). In
Colossians (2:14), the Apostle Paul specifies that "delens quod adversus nos
erat chirographum decreti, qnod erat contrarium nobis, et ipsum túlit de
medio adfigens illud cruci” (“having blotted out the record of debt
(xeirografori) with its regulations, that was against us and that stood opposed
to us; He took it away, nailing it to the cross”). Namely, the removal of the
évii agreement is achieved by the nailing of it to the cross (Carr, 2005: 61),
the inscription over the cross wiping out the documents that were against
mán. The very place to which the cheirograph of man's guilt was nailed, as
bibliographic references, see Nicole Falion, The Cross as Tree: The Wood-of-the-Cross
Legends in Middle English and Latin Texts in Medieval England, fór the degree of Ph.D.
Toronto: The University of Toronto Libraries, 2009. In art, see two frescos in the sequence
representing the Legend of the true cross painted by Piero della Francesca, in the Basilica of
San Francesco in Arezzo.
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Christ died on the cross, had become the place where the glory of the Savior
was overtly displayed (Carr, 2005: 63). Sometimes, Christ is even seen as
presenting a ransom note (As in Piers Plowmcm B XIV, 191; Langland,
1886; repr. 1961: 426).

Fig. 2 - Adam tilling the earth, fresco from Voroneț Monastery (photo Marco
Merlini)
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The Western tradition developed from this text the idea of a
document of obligation - a xeirografon - which Adam incurred by his sin and
which was destroyed by the sacrifice of Christ on the cross. Not only the
handwriting is cancelled, but the document itself is removed (Augustine,
1959: 288). The erasing by Christ of the deed of indebtedness, as part of the
process of salvation, is a common motif in medieval religious literature. See,
fór example, the sequence from the thirteen century: “Qua scisso
chirographo Adae culpae veteris Ovem pastor perditám revexit in umeris"
(The document of Adam's guilt of old was cut up... the shepherd boré the
lost sheep back on his shoulders: Dreves, Blume, 1886: 32). Consistently, the
cheirograph is depicted as an element of the Descensus ad Inferos.
Emblematic early representations of this theme occur in the Church
of St. Maria Antiqua (Rome). On the outer wall of the Chapel of Forty
Martyrs, Christ treads under foot a reddish naked mán: Inferos/Ade. In his
left hand, He holds a scroll; with his right hand, He pulls Adam out of heh.
Eve is absent. Inferos/Ade is still opposing resistance and is trying to restrain
Adam, according to an iconography that emphasizes the power of Christ in
action, the triumph of his divinity that, through his incamation, implements
the miracle of the anastasis (Fabricius, 1956: 88; Kartsonis, 1986: 14b;
Stone, 2002: 47-62). The fresco is dated at the time of Pope John VII (705707). In the portal of the same church (entrance to Palatine steps), Christ
stands on a door, under which is a lying Inferos/Ade in form of a mán. In his
left hand, Christ holds a scroll. He stretches out his right hand to Adam. Eve
has been added to the group of the saved (Fabricius, 1956: 88; Kartsonis,
1986: 14a; Stone, 2002: 47-62).
The Legend of the Cheirograph reflects a different tradition referring
not to a public record of a debt, but to an actual legal written pact. Adam and
Satan were conceived as the contract partners. The devii came to rule the
earth instead of Adam. Christ annulled the legal agreement not dying on the
cross, bút when he was baptized in the Jordán River. Special emphasis was
given to the handwritten natúré of the document because it is a note handsigned by a debtor acknowledging his indebtedness. Important to notice is
that, from the religious point of view, Byzantine tradition rooted Adam's
cheirograph in the same above-mentioned words of Apostle Paul from
Colossians (2:14). According to it, the phrase expresses an iconographical
symbol both for the original sin and of the restoration of God’s image within
the mán by the New Adam, namely Jesus (Palade, 2010: 63-80).
Consistently to it, Eastem Church could accept the legend of Adam’s pact
omitting at the same time its origin from an apocryphal myth about the life of
the first couple.
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Fig. 3 - Christ holding the scroll with the contract during the anastasis,
fresco from the Church of Santa Maria Antiqua (graphic elaboration
Marco Merlini apud http://3 .bp.blogspot.com/- //CIMG4446.JPG3)

According to the tale of the contract, Adam and Eve are not
disobedient to any command. They simply do not realize to whom they are
talking to and that the Devii boasts of possessions that he has not. It is a lack
of perception that makes deception possible. “Their deception. however,
bears within it the promise of redemption and the culmination of the legend
is the baptism of Christ and the smashing of the cheirograph. ... The humán
condition is a result of a mistaken perception not of an intențional
transgression of the divine command” (Stone, 2002: 10). Accordingly to this,
Lucian Blaga explains that there is a fundamental difference between the
autographed promissory note signed by Adam with the devii and the
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contracts signed by the witches, the heretics3 or Faust. Blaga maintains that
“Adam is not aiming fór some bodily or scientific happiness fór himself. He
does this as an uneducated person - signing something just with his finger not fór himself, but for obtaining the land that he needs to live”. The tragedy
lies in the fact that, due to his ignorance, Adam sells the entire humán race to
Satan (Stone, 1996: 53, 74; Anderson, Stone, Tromp. 2000: 163; Stone,
2006: 158).
Working on distinctions between the written agreement Adam/Satan
and witch or sorcerer/demons, the written pact between the Devii and
magicians or witches was perceived as a precondition of any and fór all
magic powers. The written pact with the Devii held a prominent place in the
mythology of witchcraft. Pope Eugenius IV was convinced that witches sign
with devils “a written agreement or another kind of pact through which, by a
single word, touch or sign, they may perform whatever évii deeds or sorcery
they wish” (Kors, Peters, 2001: 162)4. The occurrence of witches’ contracts
was essential fór the Románián Medieval misogynist approach: the woman is
the one that does enchantment, practices the magic and triggers erotic sin
(Pop-Curșeu, 2013: 67). No other earthly creature, except the woman, has
Satan as a friend and protector (Papini, 2013: 33).
Another significant feature characterizes the Slavonie Medieval
popular Bibié depicted on the Bucovina monasteries. In Genesis 3, Eve is
seduced and transgresses God’s command. Adam alsó sins, bút he does not
seem to realize it when signing his admission of liability. The primary Adam
book tradition emphasizes Eve’s transgression. Satan alone deceives her
when she disobeys Adam’s command. Contrariwise, in the Slavic Legend of
the Cheirograph, the first mán and woman are equally tricked and uncover
Satan’s deception together.
The smashing of the évii pact by Jesus Christ

In the interplay of the Románián theology, art and literatura, Adam’s signing
of the diabolic agreement and Satan's engraving of it on a stone in the Jordán
River mark the beginning of the story. Its end is indicated by the revelation
of the stone-contract during the Baptism of Christ, due to the tuming back of
the waters of the Jordán River. The Savior goes up on this rock - which is
Conceming the written pact signed by the heretics, the Errores Gazariorum (Errors of the
Cathars) informes that, when a new member joins the heretical sect, ‘the devii pricks his left
hand with an instrument and draws blood from it, with which he writes a certain writing on a
deed, which he then keeps. See Errores Gazariorum'. Kors, Peters, 2001: 162.
4 See Pope Eugenius IV, Letter to All Inquisitors ofHeretical Depravity in 1417.
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teeming with devilish serpents that guard it - to crush the contract in order to
liberate the humanity írom its slavery under Satan.
The theme of the evil pact and its demolishing by Christ deserves
special attention within the iconographic programs of the Románián
Principalities. According to its biblical version, Archangel Michael and his
angels fought against the dragon and his angels. “And there was no longer
any place for them in heaven. The great dragon was thrown down that
ancient serpent who is called Devii and [the] Satan, the deceiver of the whole
world - he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down
with him” (Revelation 12.7-9). Soon after his own fali, the Devii, in the form
of a serpent, brings about “the fali of humán being” (Almond, 2014: 16). The
fallen but still dangerous satanic dragon-snake is a common enough motif in
the Románián medieval art. It represents decadence, deviance from the right
path and even sufferance due to the falling írom Heaven. It alsó symbolizes
the ugly side of wisdom and the daring of crossing the limits. Somé scholars
consider the devii under the form of a dragon-snake as the symbol of the
etemal, universal dilemma of Light and Darkness or the cold reality that lies
behind the utópián perfection of Heaven. Rougemondt interprets the devii
like a snake as the true antihero, with a talent for disguise, for making the
form(s) lie (Papini, 2013: 10).
The examples below depict Christ at his Baptism, trampling on the
devilish serpents hidden under the fiat stone of the contract. In the first two
instances, the cheirograph is written on a parchment that is rising from the
engraved rock and fluctuates on the left hand of the Savior. This is a double
representation of the legal bond, both as a handwritten scroll and as an
inscribed stone guarded by serpents (Stone, 2002: 163). Complementary, the
popular artistic traditions depict the preceding moment, when the serpent
keeps the promise in its mouth5. In the subsequent images, it is alsó shown
how, in the following centuries, the rock on which the Baptism takes place
becomes a tabiet bearing the ominous contract. Therefore, scroll and stone
condensate intő a handwritten tabiet.

5 Emblematic is the Tendering of the theme on a manuscript from the Viliágé of Salajor
(Armenia) dated 1587. Christ stands in the river for the Baptism. The serpent is under his
feet, flowing across the bottom bordér of the painting. It carries the cheirograph in its mouth.
In the bottom margin, the legend says: "The River Jordán. Satan in the form of the vislap
serpent who is guarding Adam’s cheirograph in the water". According to Stone, the vislap is
a mythical Armenian dragon that alsó indicates Satan. The manuscript is Ml0805, föl. 23vo.
It is held at the Matenadaran, Institute of Ancient Manuscripts. Fór further information, see
Stone, 2002: 54-57, fig. 6.
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The baptismal fresco of Jesus from the western wall of the narthex of
Sucevița Monastery (1582) is rich in pictorial elements. The Savior is
numbed, bearded, long-haired and dressed in a loincloth. From a sphere in
Heaven, a triple-beam of light descends upon His head. Christ stands on a
rock in the Jordán River. Four demonic dragons with serpent-head emerge
from under the stone. The reptiles are fire-breathing to identify them with a
spiritual being such as Satan. The rock is irregularly shaped to underline
imperfection. It is also red to indicate its strength and its origin from a very
hot, burning place. Satan dragon and his angels are crushed by Jesus’ feet.
Christ holds a partly-open scroll in his left hand. The inscription reads “The
Cheirograph of Adam". The painting pertains to the menologion of January, 7.

Fig. 4 - The satanic dragon under the stone crushed
by Jesus' feet at His baptism - 1582, Sucevița
Monastery (photo Marco Merlini)

A second similar fresco, painted under Ieremia Movilă (1595-1604),
appears in the porch of the Resurrection Church, on its western wall, within
the series dedicated to St. John the Baptist’s life (Palade, 2010).
Jesus baptized, standing on the satanic stone while crushing it, had
great success in Románián iconography. Unlike the tradițional Western
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understanding of Genesis 2.3, the Románián depictions of the Legend of the
Cheirograph are rooted in this imagery. The Jordán River is not only the
location where the first humans were tricked by Satan, but it is also the spot
where Christ is baptized and the stone of the contract is broken.
The Baptism frescoes in the nave of the Pentecost Church of
Dragomima Monastery feature “Adam’s bond, too” (Palade, 2010). A
similar iconography in style and apocryphal contents is also to be found on
somé coeval illuminated manuscripts. The subject is well represented in a
manuscript from the scriptorium of Atanasiu Crimca, Dragomima
Monastery, dated 1609 (Now it is held in the Museum of the monastery:
Copy of Gospel 1/194, fol. 11; http://ro.wikipedia.org /wiki/Anastasie_Crimca
/mediaviewer/File: Tetraevangheliar_l 609_A. Crimca_Botezul_lui_Hristos.jpg.).
The heads of three open-mouth serpents are extending from the front edge of
the rock. Jesus is holding in His hand the legal deal between Adam and Satan
and this will be destroyed at some moment in His baptism (Kretzenbacher,
1971: color plate IV). The scroll is partly open and it is inscribed in Slavonie,
RUDORISA ADAMOV("The Cheirograph of Adam"). H. Mitrofan explains,
in his article The Baptism of Jesus, that Románián iconography often
contains elements that can be traced in the Slavic texts: “the power of the
Holy Spirit and of Jesus' made the stone spin, and spinning, it crushed the
heads of the demons and dragons. Adam's cheirograph popped up from the
waters like a leaf and Jesus took it and made it ashes” (see
http://acs.org.ro/ro/generalitati/ iconografie/286-botezuldomnului).
In two sixteenth-centuries Moldávián manuscripts preserved in the
Monastery of Sucevița, can be found Baptisms in which Christ is standing on
a fiat stone. In one of them, the rock is inscribed with four letters (Stone,
2002: 163)6. According to Cartojan, the earliest known Románián printed
version of the legend appears in a manuscript (unknown writer) from the
early seventeenth century (1600-1625), which was kept in the library of the
Románián Academy but since the World War it has remained in Moscow.
The document contains not only the tale of the contract between Adam and
Satan, but also about the heavenly tree that was used for the cross of Jesus,
about Adam's head, or the mysterious biblical character of Melhisedec. This
text has Slavic roots which were inspired by a Grecian prototype and, after
being translated into Latin, the legend can be traced in the Romanic and
German literacy starting from the fifteenth century (Cartojan, 1974: 66-67).

6 The manuscripts are: Sucevița - no. 24 (1607), fol. 1 1 and - no. 23, fol. 10 (ca. 1568).
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Christ's baptism upon the stone of the devii depicted as snakes is also
part of a late seventeenth century tile on an iconostasis in Târgoviște (fig. 6:
Kretzenbacher, 1971: color plate XIV; Ohly, 2010: 51).
Four serpents cobra-shaped are jumping from under the rock, in the
bootlessly effort to bite Jesus' legs at Logrești Monastery (fig. 7), in the town
of Târgu Logrești (Gorj County, Romania).

Fig. 5 - The Baptism (by A. Crimca),
Dragomima
Monastery
(Graphic
elaboration Marco Merlini apud http:/
/ro.wikipedia.org///Crimca_Botezul_
lui Hristos.jpg.

Fig. 6 - Jesus baptized while
standing on the Satan-stone, from an
iconostasis in Târgoviște (apud
Kretzenbacher, 1971: color plate
XIV

Paintings in which a nude and numbed Christ is treading on a red
rock, from which four serpent-heads emerge, occur in three monasteries on
Athos Mountain (Stone, 2002: 53-54)7. Arsenius, a Russian pilgrim from the
Holy Mountain, was a further witness to this apocryphal tradition. He
narrated that some had venerated a blessed rock, with footprints left by Jesus
and the serpent-devil's heads imprinted on it (Röhricht, 1963: 550; Anderson,
Stone, Tromp, 2000: 163; Stone, 2006: 223).

7 They are Xenophontou, Esphigmenou and the Baptistery of Laura of St. Athanasius. See
also Didron, 1845: 164-165 note.
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Interesting is the literacy development of the engraved stone into an
incised tablet-stone on which Adam recorded his enslavement to the devii. It
is the case of the Baptism scene painted on a wall of a church in Románián
Walachia around the beginning of the eighteenth century (Kretzenbacher,
1971: color plate XVI).

Fig. 7 - The Baptism, fresco from The Monastery Church Logrești (apud
http://ziarullumina.ro/spiritualitate/usa-tainica-dorintei-de-fi-crestin)

The same narrative occurs on relatively recent Románián
iconography. A nineteenth-century Walachian icon shows the Baptism of
Christ as he stands in the Jordán River on the stone of the serpentine Satan.
The stone is the one on which Adam has inscribed the bond of enslavement
with the devii (Stone, 2002: color plate XV; Ohly, 2010: 48 f; in particular:
50, plate 5).
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Fig. 9 - The Baptism on the stone of the
serpentine Sátán, Románián icon (apud
Kretzenbacher, 1971: plate XV

This identical scene appears on an early nineteenth-century wall
decoration of the Cozia Monastery (Olt County, Románia) (Kretzenbacher.
1971: color plate III). Here, the poisoned serpents are seven (fig. 10).
On a wooden cross held in the Church of St. John the Baptist in
Suceava. Christ stands in the Jordán River; an indistinct shape of a square
stone-tablet is visible under his feet. In his left hand, He holds a scroll inscribed
RUKORISA ADAMOV (“cheirograph of Adam”). The depiction is dated 1825
(Kretzenbacher, 1971: color plate V). In the presented scenes, the tablet-like
appearance of the stone with the satanic contract upon which Jesus stands. is
intentionally unnatural, in order to underline its devilish literacy feature.
It is striking to note that, according to Turdeanu, the scene of Christ
annulling the bond at the time of the Baptism is widespread in Románia bút
has no roots in the Slavonie Vita Adam et Evae. It exactly echoes the
Armenian apocryphal tradition of Adam and Eve and the Incarnation
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(Turdeanu, 1981). It is still problematic to understand the various channels
and ways in which such material traveled, spread and functioned.

Fig. 10 - The Baptism from Cozia Monastery (graphic elaboration Marco Merlini
apud Kretzenbacher, 1971: color plate III.

From the “folklorization” of the sacred iconography to folk stories and
songs

The above-analyzed depictions of the legend of the wicked pact provide a
sounding example of the tendency toward "folklorization” of Byzantine art
when it expanded outside the boundaries of an once great empire. The
cultural policy of “folklorization” of the sacred iconography is attested both
in composition (apocryphal contents) and techniques (e.g., elements of
archaization, exterior frescoes easily accessible and understandable by the
villagers). From a hermeneutical point of view, the phenomenon testifies a
continuous interest in the Eastem Orthodox tradition to make the Bible a
book for everyone, by bringing the biblical figures (such as Adam, Eve, and
Elijah) into the cultural-social milieu of the peasant beholders (Pentiuc, 2014:
282).
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We present below some interesting icons with the scene of the
Baptism from three rural churches painted at the beginning of the nineteenth
century. These iconographic representations are characterized by simplicity
in their technique; however, they impress through the warm, well-balanced
colors. Evén if the appearance of the protagonists is “primitive”, the harmony
of the special event that is depicted gives to these works of art a joyful, bút
powerful trame.

Fig. 11 - Baptism. Icon feast (1814) by Ghiță Ploștinariu, Górj
County (photo Mihaela Ghiță apud http://acs.org.ro/ro/ // 286botezuldomnului)

Focusing on the theological tradition, the major role played by the
tale of the contract witnesses apocryphal developments of biblical themes
that pervaded Románián culture, art and literature. Although the exegetical
tradition underlying this legend is paramount in the hagiographical and
iconographical modes of expression in the Románián churches, it rarely or
never occurs in patristic literature. Andrei Orlov and Gábrielé Boccaccini
suspect that the gap between patristic and hagiographic literature reflects a
sociological division between urban theologians and less sophisticated forms
of Christian thought and belief (Orlov, Boccaccini, 2012: 284).
In parallel to the “folklorization” of the sacred art and the
employment of unsophisticated but emotive and ruralized themes, the bond
by which humans became the slaves of the devii until Chrisfs Baptism
developed as a major inspiration in főik tales and ballads. The legend was
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already popular in the sixteenth century to pass down from generation to
generation. Ivan Peresvetow, a Russian traveler who lived in the palace of
Petru Rareș, between 1537-1538, reported in his The Small and Big Petition
to Ivan Tzar that the voivode Rareș knew a story about Adam's contract with
the devii (Ofrim 2001).

Fig. 12 - Baptism. Icon feast (1819) by
Joel Ploștinariou, Mehedinți County
(graphic elaboration Marco Merlini apud
photo
Horia
Mitrofan
in
http://acs.org.ro/286-botezuldomnului)

Fig. 13 - Baptism. Icon feast by an
unknown artist (XIX century), Argeș
County (photo Horia Mitrofan apud
http://acs.org.ro//generalitati//286botezuldomnului)

The legend of the cheirograph was sometimes re-elaborated by the
folk-tales in a ffee-flowing and rich narrative with several variants. NiculițăVoronca presents a version of these enriching modifications in a short
Románián folktale entitled The Contract with the Devii. Adam's Stone'.
“After the Falling from Heaven, God gave a piece of land to Adam and Eve
to cultivate it for food. But the Devii came and said 'What can you do with
such a small piece of land? You definitely need more to sustain all the
children you will have. I would give you enough land, but you also should
offer me what you Iove the most on this world'. Adam and Eve thought for
just one moment, but they accepted. The Devii gave them as much land as
they wanted but took their two children, a girl and a boy” (Niculiță-Voronca,
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2008: 47). Interestingly enough, the legend of the cheirograph for land is to
be found also in a winter-folksong from Hunedoara County (Cartojan, 1938:
9-14):
" Adams tills the earth
And Éva tills with him.
Bút Satan came
And his mouth said:
- You go, Adam,
In Heaven to till
Your land is there. [...]
Adam starts to weep
And with a sad voice cried:
- If from Heaven I am thrown,
At least here let me be.
Satan answered to him:
-1 let you stay
If you give me what on my land grows:
All the children
To me you'll offer.
Adam starts to weep
And with a sad voice cried:
- Let it be how you deșire,
If you also give me peace”

A story from Bucovina, directly inspired by the manuscript kept in
the Románián Academy, telis that Satan stopped Adam to till the earth
because “before being like now, the earth was lying under water and Satan
took it to the surface, so it belonged to him”. Adam, having no other option
bút to believe Satan, agreed. The devii then took a bit of dúst, tempered it,
made a brick and gave it to Adam to sign it. Adam pút his fingers on the
brick and the contract was signed. The devii took the brick, bumt it heavily in
the fire and hid it. Another version of the legend narrates that Adam
autographed the contract with his palm and, by dohig this, he gave the souls
of his children to Satan, bút Satan gave them land. The devii took the
contract and concealed it in the Jordán River, where it was guarded by one
hundred devils. Christ, while being baptized, put his feet on the contract and
crushed it (Cartojan, 1974: 68). A third version says that the devii made a
raw brick. Adam put his hand on it, and then the devii bumt it and took it to
Hell. Adam and his people belonged now to Satan, bút he could not do
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otherwise. Adam needed the land to work and the land belonged to the devii
(Niculiță-Voronca, 2008: 30).
Georgescu underlines that the laws of the South-Eastem Europe from
the medieval times cannot explain the technique of writing down on a
stone/brick. He dares that, historically speaking, this might have been
inspired from the Sumerian cuneiform way of writing on tablets, because
most of those tablets represented legal civil contracts. However, the action of
putting one's finger on a contract was a custom that characterized the old
Románián legal tradition (Ofrim, 2001).
These naive versions of depicting issues of life can be also traced in
manuscripts from Maramureș area, which are considered to be the first
translations of some biblical aspects intő old Románián. Therefore, the word
of God entered folk culture and the legend of Adam’s contract became part of
it (Cartojan, 2004: 67).
Kretzenbacher recorded an oral form of the tale of the contract
narrated by Románián peasants. According to it, Satan promises to bring the
day and night back if Adam permits him to put the seal on him. In 1928,
George Megás reported the same plot in popular tradition of Thrace. It is
possibly associable with the idea of the cross as a seal. Newly baptized
Christians were regularly sealed with a cross made with Myron. So Satan
seals and condemns Adam just as the new Christian is sealed and saved with
the Cross (Megás, 1928: 305-320; Kretzenbacher, 1968: 45-46, 64).
In another short Románián folk-tale, popular in Olt County and
Bucovina area, entitled The Contract and St. Nicolai. The Necessity for
Christ to he horn, two different contracts appear: “God (sic!) made a contract
with the devii: the living people belonged to Him, the dead ones to Satan.
But things were not good and God sent St. Nicolai8 to the gate of the Hell to
ask Satan how they can take that contract back. Satan said “Only who is bom
from a holy spirit can take it back!1 So Christ had been bom and when he was
thirty, he went there and took the contract back. He alsó took Adam’s stone
with his pact with the devii” (Niculiță-Voronca, 2008: 46).
Turdeanu has pointed out to folk stories and songs in Romania and
Republic of Moldávia in which the Legend of the Cheirograph is still present
nowadays. They provide a key to the popular understanding of the process
from Fali to Redemption, which is the history of salvation.
Within this framework, it has to be mentioned the wide presence of
the cheirograph as the record of individual sins that Satan holds against
individuals at the time of their judgment. Everything, from philosophy to art,
8 In some versions, the redeemer is St. Mihail or St. Ilie.

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

The LegendofAdam’s Contract with Satan

307

during the medieval times, is ruled by the ferocious piece of advice Memento
mori! (Remember that you will die!) (Gurjewitsch, 2004: 108-109). The
medieval social life consider s the humán being as a homo viator - pilgrim on Earth. At the end of his spiritual joumey, one can find or not the kingdom
of God. To this construct belongs also the concept of self-analysis: the
confession in front of the priest or even a public confession of guilt (Carr,
2005: 55). Starting from the fifteenth-century, the scenes painted on the
churches describe the Final Judgment as the moment when every humán sóul
is wanted both by the angels and by the devils. In this case, the cheirograph
registers the bad deeds one has committed during his life. See a paradigmatic
instance, The Last Judgment fresco, which fills the entire western wall of the
Voroneț Monastery (fig. 14).

Fig. 14 - Individual Cheirograph from the Last
Judgment, Voroneț Monastery (photo Marco Merlini)

Ofrim underlines that, in the fourteenth century, Románián society
was not worried by the Final Judgment. However, in the sixteenth century
the collective mentality shifted heavily and iconography started to present
images about the Day of Judgment and Second Coming of Christ, which
definitely implies an individual contract. In Romania, the concept of
counting one's sins in writing appeared in an ancient manuscript (Bucharest,
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1635) metaphorically described: "Evén if the whole sky would be just paper,
and the see only ink, and the grass only pens, the sins of the humankind
could not be all written down". Taking into consideration that a cheirograph
implies an agreement which is signed, Ofrim notices that the social success
of the idea of an individual cheirograph was connected to a paradigmatic
change in the imaginary of writing. The Christian culture of the Middle Ages
consolidated the action of writing as a symbol for power, implying a bond
that cannot be broken (Ofrim 2001).
Conclusions
The demonic myth has always been fashionable through all cultures, mostly
rural. However, Satan had been omnipresent in both religion and community
during the Middle Ages. This article is dedicated to the profusion of the
legend of Adam’s contract with Satan and the consequent enslavement of
humanity. In Romania, starting from the fifteenth centuiy, documents and
iconography have presented a historical passage of the Devii. And as in any
legend, he still is the pure embodiment of a mask that attracts all our fears
and pains but is, at the end, smashed.
The subject well substantiates how “folklorization” of the Byzantine
sacred art, employment of religious innocent, emotive and rural topics that
interwove Saint Paul and Apociypha, and inspiration for folk tales,
proceeded in parallel and produced a cluster of original narrative.
This impressive bulk of imaginative materials is still alive in
Románián folk-tales and ballads.
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CÂTEVA BRONZURI FIGURATE DIN DACIA TRAIANĂ
Constantin POP
Cluj-Napoca
Quelques bronzes figurés de Dacia Traiana

L’auteur fait des investigations de type spectrométrique avec rayons
fluorescents „X”, concernant trois lots des objets (considérés comme des
piéces originales de Dacie romaine, „dubitanda”, copies médiévales ou
modemes. Les objets sont conservés en quelques musées de Roumanie.
Malheureusement, on a constaté, que des éléments, qui composent le bronze,
ne sont départagés clairement, leurs valeurs étant â peu prés égales, dans le
cadre de ces trois catégories.
Keywords: bronze, ethnology, technology, spectrometrie, „dubitanda”

Bronzul este un aliaj compus din mai multe minereuri. Prelucrat
relativ ușor, după ce s-a realizat aliajul din bronz, a fost folosit din cele mai
îndepărtate timpuri (din preistorie, încă de la sfârșitul epocii eneolitice, în
epoca bronzului și a fierului) pentru făurirea unei uriașe game de ustensile,
obiecte de cult, arme, bijuterii, obiecte de artă, ș. a. Cercetătorul german,
Heinz Menzel spunea că „bronzul reprezintă începutul economiei modeme”,
afirmație care îndreptățește importanța acordată acestui metal.
Cantitatea de bronzuri descoperită în provincia Dacia Traiană, de la
formele cele mai simple la cele mai complexe, este covârșitoare, fapt pentru
care un studiu cât de cât exhaustiv este imposibil de realizat.
în ceea ce privește executarea obiectelor din bronz, în antichitate s-au
folosit două procedee tehnice: a) încălzirea și prelucrarea la cald prin batere
și b) turnarea în tipare, fie prin metoda „formei pierdute” (a forme perdue).
fie prin „forma cerii pierdute” (fi cire perdue).
Bronzul conține în structura moleculară numeroase minerale, printre
care nelipsit este cuprul (arama în proporție majoritară) și cositorul (staniul),
alături de plumb, stibiu (antimoniu), zinc, fier, arsen. Datorită acestei compo
ziții multiple, proprietățile bronzului sunt superioare față de cele ale metale
lor care îl alcătuiesc.
Cuprul (Cu) este cel mai de seamă component, prezent obligatoriu în
aliajul de bronz. Destul de răspândit în natură, fie în stare nativă, fie în
combinații cu alte minereuri, a fost exploatat încă din perioada eneolitică
denumită și Epoca Cuprului. Turnarea aramei este însă destul de preten
țioasă, datorită vâscozității accentuate, fiind prelucrată, mai ales prin batere
(martelare), după încălzirea prealabilă pentru obținerea maleabil ității.
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Staniul (Sn) este un alt element al compoziției bronzului. în stare
pură este rar întâlnit, obținându-se, de obicei, din caserită (SnO2), prin reduce
rea cu cărbune („reducerea” este procedeul de eliberare a metalului prin
comprimarea oxigenului din minereu cu carbonul din combustibil). Intrat în
compoziția bronzului, staniul îi oferă acestuia maleabilitate și ductibilitate,
protejând, totodată, obiectele confecționate din alte metale împotriva coroziu
nii lor. Inconvenientul reducerii cositorului rezidă în faptul că acesta se
obține la temperaturi înalte de 1 200° - 1 400° C. Un bronz ideal (așa-numitul
„bronz de clopote”, considerat cel mai dur), conține între 20-25 % staniu.
Plumbul (Pb) este un metal greu, realizat prin „prăjirea” galenei (sulfură
naturală de plumb) și reducerea cu cărbune a oxidului format. Termenul de
„prăjire” se referă la procedeul de încălzire a minereului la o temperatură
inferioară punctului de topire în vederea uscării și purificării. Introdus în
aliajul bronzului, plumbul îi dă acestuia o mai mare mobilitate în ceea ce
privește turnarea și modelarea.
Stibiul (Sb) și arsenul (As), metale obținute, probabil, de către
meșterii antici din resursele naturale extrem de rare, ori din unele minereuri
cuprifere. Stibiul și arsenul confereau aliajului de bronz duritatea necesară
pentru unele piese, câteodată alături de fier (Fe). Acesta din urmă este obținut
din minereu prin reducere în cuptoare („furnale”) special amenajate.
De asemenea, în metalurgia bronzului se mai folosea, uneori, în
cantități minime și zincul (Zn), care împreună cu plumbul, atenua vâscozitatea caracteristică cuprului.
în ultimul timp, în multe țări, cu ocazia diferitelor congrese interna
ționale de bronzuri antice, a fost impulsionată cercetarea interdisciplinară și
au văzut lumina tiparului numeroase și valoroase studii privitoare la comple
xe și amănunțite investigații fizico-chimice: spectrometrice cu raze fluores
cente „X” („FRX”); de termoluminiscență; radioizotopice, etc. pentru cunoaște
rea structurii atomo-moleculară a pieselor „antice” din varii perioade istorice.
înainte de toate, am considerat util a prezenta unele concluzii referi
toare la clasificarea compozițională a aliajului de bronz, clasificare realizată
de somitățile din acest domeniu, francezii M. Picon, J. Condamin și S.
Boucher, pentru piesele descoperite în Gallia romană, clasificare acceptată,
în linii generale și pentru celelalte provincii ale Imperiului. Astfel, caracteris
tica aliajului de bronz, de tip „greco-roman” este determinată de cantitatea
mică de zinc, care oscilează în jurul cifrei de 1 %, iar cea de cositor este
înregistrată între 6-10 %, pe când la obiectele de bronz, așa-numitele „galice”
procentajul zincului depășește 1 %, iar cea a cositorului coboară sub 6 %. în
același timp, la majoritatea pieselor galo-romane cantitatea de plumb se
ridică peste nivelul de 20-30 %, în contrast cu piesele de factură grecoAnuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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romană, care au concentrație mai mică (15-18 %). Pe de altă parte, cercetă
torul Francesco D’Andria, afirmă că obiectele cu un conținut ridicat de
plumb sunt caracteristice perioadei romane imperiale. Este de remarcat lipsa
totală a zincului în bronzurile grecești.
De asemenea, Gavrilă Simion (fost dir., Institutul de Cercetări EcoMuzeale și a Complexului Muzeal din Tulcea), unul dintre cei mai cunoscuți
reprezentanți români ai problematicii respective, a putut departaja, prin
investigații minuțioase de profil, categoriile pieselor figurate din bronz,
descoperite în Dobrogea, grupându-le în artefacte de origine compozițională:
alexandrină (elenistică), romană clasică și romană târzie.
La rugămintea mea, în dorința de a constata procentajul celor patru
elemente principale care compun aliajul bronzului (Cu, Sn, Pb și Zn)
fizicianul Cornel Marian (Laboratorul Zonal de Restaurare a Muzeului
Național de Istorie a Transilvaniei, din Cluj, astăzi în Marea Britanie și căruia
îi port o nețărmurită gratitudine) a avut amabilitatea de a analiza metalografic
prin metoda spectrometriei cu raze fluorescente „X” („FRX”), trei loturi de
obiecte vechi (unele așa-zise „antice”). Mă refer la 50 de piese: originalele
aparținând epocii romane clasice, 20 de bucăți „dubitanda” și 30 de exem
plare, considerate copii medievale sau modeme.
Toate aceste obiecte provin de pe teritoriul Daciei Traiană (inclusiv
copiile), fiind în proprietatea mai multor muzee din țara noastră (Cluj,
București, Sibiu, Timișoara, Oradea, Baia Mare, etc.).
în urma investigației de profil, parametrii celor trei loturi de piese
prezintă următoarele valențe, ușor variabile:

Cu
romane clasice
„dubitanda”
copii medievale
și modeme

74-87,75 %
73,72-85,69 %
70,90-86,75 %

Sn
3,11-7,64%
3,94-9,15%
3,61-6,79%

Pb
4,46-18,84%
4,40-10,14%
3,30-12,27%

Zn
3,26-19,46%
4.20-9,24 %
3,32-8,50 %

După cum se poate observa nici în cazurile unor obiecte din loturile
„dubitanda” și a copiilor medievalo-modeme, rezultatele din laborator au
dezamăgit, n-au afișat valorile scontate, deci, se poate concluziona că origina
lele, cele dubioase și „falsurile” epocilor mai apropiate nouă nu pot fi diferen
țiate net prin analize, procentajul minim, sau maxim, ale unor metale din
compoziția bronzului variind nesemnificativ.
Totuși, analizele de laborator în acest domeniu sunt deosebit de
necesare în expertizarea unui obiect sub toate aspectele, ferind, uneori,
cercetătorul de interpretări eronate, mai ales, vizuale. în acest sens, mă refer
doar la un singur exemplu, ce atinge sfera interpretării artistice. în dorința
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alcătuirii unui „corpus” al bronzurilor figurate, provenite din provincia
Dacia, am considerat, inițial, că statueta Larului, descoperită în Castrul de la
„Micia”(astăzi Vețel, pe râul Mureș, nu departe de municipiul Deva), având
frapante asemănări cu o altă figurină, provenită din Transilvania (localitate
necunoscută) și prezentând același personaj, în aceeași atitudine, face parte
din categoria așa-numiților „Lari angusticlavi” (grup foarte rar a acestor
divinități ocrotitoare a căminului familial). Larii poartă, ca semn caracteristic
rangului lor de zei domestici, o bandă (fâșie) confecționată dintr-un alt metal
decât bronzul statuetei (de obicei din argint și chiar din aur), care bordează
marginile tunicii. Dar analizele efectuate în laboratorul Muzeului Național de
Istorie a României, din București, au dovedit că vestimentația Larului de la
Micia nu are nici un fel de incrustații străine bronzului, deci ipoteza noastră
de început, greșită, a putut fi corectată la timp - Larul din acest castru
îngroșând astfel numărul considerabil de acest tip de protectori familiali,
simpli și banali.
Deci, rezultatele generale ale investigațiilor conduce la constatarea că
aliajul de bronz conține cam aceleași metale, iar cantitățile lor compozițio
nale variază de la o piesă la alta, iar concentrația lor nu depășește, sau nu
coboară prea mult sub anumite limite. Problema ce se pune însă și care nu
pare a fi rezolvată științific în chip mulțumitor, îl constituie faptul că elemen
tele ce compun bronzul pieselor originale antice (multe retopite în decursul
timpului) fiind asemănătoarea cu cele ale copiilor medievale, modeme ori
contemporane, fapt ce îngreunează considerabil departajarea lor (această
problemă a fost dezbătută și răsdezbătută în cadrul numeroaselor congrese
internaționale referitoare la bronzurile antice, dar cam fără nici un folos!).
Procentajul diferit al metalelor, ce concură la obținerea bronzului,
determină, în ultima instanță, deosebirile compoziționale ale pieselor, conferindu-le, totodată, fiecăruia în parte, alte proprietăți în ceea ce privește
consistența, maleabilitatea ori durabilitatea, nuanța culorii, luciul (prin
conservarea îndelungată a obiectelor în pământ și în anumite condiții, se
transformă în patina „nobilă” sau rămâne la cea obișnuită). Bronzurile
figurate antice au fost copiate în toate timpurile! In evul mediu și epoca
modernă au existat „meșteri” și „ateliere” de multiplicare și chiar de „creație”
a unor obiecte de acest gen, mai ales cu ocazia „modei” antichităților (perioa
da „colecțiilor de artefactelor antice”).
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PRINCIPIILE GENERALE ALE CONSERVĂRII
PREVENTIVE APLICATE LA ORGANIZAREA EXPOZIȚIEI
“MIC DICȚIONAR DE DIVINITĂȚI”
Diana BINDEA
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
General Principles of Preventive Conservation Employed in Organization
of the Exhibition Entitled “Short Dictionary of Divinities”
Heritage promotion through exhibitions is one of the main concems in
any museum. Unfortunately, the inclusion of cultural artefacts in exhibitions
affects their state of conservation. Organizing an exhibition is a complex
activity, involving several stages, and conservers are involved in almost all of
the related activities. The project entitled “Short Dictionary of Divinities.
Incursion into the Pantheon of Roman Dacia" aimed at fulfilling the three
mandatory main stages in the organization of a temporary exhibition: a
preliminary stage that includes the selection of the title, the completion of the
themes, and when the portfolió of exhibits is decided upon; an organizing stage,
when all the details of the exhibition are established, a project is written, the
main points of the project are reached, and the exhibition area is prepared; and a
final stage, when the exhibition is completed, the exhibits are set up and their
security is ensured.

Keywords: preventive conservation, temporary exhibition, divinities, Roman
Dacia

Punerea în valoare a patrimoniului, prin activitatea expozițională,
este una din preocupările dominante într-o instituție muzeală. Din păcate,
implicarea bunurilor culturale în expoziții le afectează starea de conservare.
Piesa expusă este vulnerabilă. Din acest motiv conservatorul trebuie să
vegheze ca expunerea obiectelor (la fel ca și depozitarea lor) să fie în
conformitate cu cerințele conservării.
Organizarea unei expoziții este o activitate complexă, în care se
parcurg mai multe etape, conservatorul fiind implicat în aproape toate activi
tățile. S-ar putea contura trei etape principale: una preliminară, care ar inclu
de stabilirea titlului expoziției, elaborarea tematicii și fixarea portofoliului de
obiecte; o etapă organizatorică, în care se stabilesc toate detaliile expoziției
prin realizarea unui proiect, se execută principalele prevederi ale proiectului
și se finisează spațiul; iar în ultima etapă, de finalizare a expoziției, se
montează exponatele și se definitivează problemele legate de securitatea
acestora (Creangă, 2005: 85-86; Moldoveanu, 2003: 157-173).
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1. Tematica

Tematica unei expoziții reprezintă organizarea teoretică a materia
lului după o anumită idee, care va fi ilustrată sau demonstrată prin obiecte
special alese și grupate sistematic (Nicolescu, 1975: 158).
Tematica expoziției, stabilită de muzeograf1, trebuie să cuprindă titlul
și motivația, ținând cont de legătura între idei și obiectele care urmează să fie
expuse. Antichitatea clasică, în mod special cultura și spiritualitatea antică,
continuă să constituie un domeniu care atrage curiozitatea și interesul celor
mai diverse categorii de public. Proiectul „ATzc dicționar de divinități. O
incursiune în panteonul Daciei romane” a avut drept scop principal
ilustrarea religiozității provinciei Dacia prin intermediul obiectelor pe care
oamenii acelei societăți le-au creat. Expoziția, precum și catalogul expoziției,
și-au propus să aducă în atenția publicului larg „mici comori” care reprezintă
zeii și zeițele din panteonul Daciei romane (Nemeti - Beu-Dachin, 2012: 3).
Piesele care au fost expuse fac parte din patrimoniul Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei.

2. Fixarea portofoliului de obiecte

Această operație este dăunătoare pentru obiecte dacă nu se realizează
conform normelor. Pentru a se evita manipularea gratuită a pieselor, în cazul
expoziției noastre, s-a apelat la sistemul de evidență informatizată.

a) Lista pieselor
Muzeografii au realizat selecția obiectelor pe baza fișelor din fototecă
și a fișelor analitice de evidență ale obiectelor. Astfel a fost evitată exami
narea directă, în scopul selecției, a unui mare număr de obiecte care, în caz
contrar, ar fi trebuit scoase din depozit, transportate într-un spațiu pentru
examinare și reașezate la locul lor. Aceste operațiuni ar fi avut un efect
negativ asupra sănătății obiectelor, deoarece orice mișcare accelerează uzura
funcțională. A fost întocmită o listă a pieselor cu informații minime despre
obiecte (ce au stat la baza conceperii unui pliant al expoziției) și fotografii
atașate (Nemeti - Beu-Dachin, 2012; Țeposu-Marinescu - Pop, 2000;
Antiques Bronzes, 2003). Această listă de obiecte a fost întocmită din timp,
pentru a permite derularea în bune condiții a etapelor următoare, obligatorii
în organizarea unei expoziții temporare.
După localizarea pieselor, tot pe baza evidenței informatizate, s-a
trecut la verificarea stării de conservare a bunurilor propuse în vederea
1 Inițiativa și conceptul expoziției aparține muzeografilor Irina Nemeti și Eugenia BeuDachin cărora le mulțumesc pentru disponibilitatea pe care au avut-o pentru colaborare, în
scopul respectării normelor de conservare.
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trimiterii la Laboratorul de restaurare, deoarece unele piese necesitau
intervenții de conservare activă. Acestea s-au realizat de către restauratori
atestați pentru fiecare suport în parte. Nici o piesă nu era într-o stare de
degradare avansată care să facă imposibilă expunerea ei.
b) Aprecierea stării de conservare
Categoriile de materiale ce intră în alcătuirea pieselor care au fost
expuse sunt: ceramica, metalul, piatra. în funcție de materialele ce constituie
obiectele selectate pentru expunere s-au urmărit posibilele degradări. Având
în vedere faptul că piesele propuse au în compoziția lor doar materiale
anorganice, ele sunt mai puțin sensibile la acțiunea factorilor de mediu, cu
referire, în principal, la microclimat (umiditate relativă, temperatură, lumină).
Omul rămâne cel mai important factor de degradare a bunurilor de patri
moniu. Totuși, și aceste tipuri de materiale pot fi afectate în timp, iar asupra
lor pot interveni o serie de degradări (mecanice, chimice sau biologice).
Stabilirea degradărilor unui obiect prezintă o importanță deosebită
pentru întocmirea fișelor de conservare și stabilirea priorităților pentru
intervenții de conservare activă sau restaurare.
3. Proiectarea expoziției

Proiectul unei expoziții face parte din etapa organizatorică a unei
expoziții, care o succede pe cea conceptuală și o precede pe cea de execuție.
Proiectul reunește texte, schițe, planuri, tabele și soluționează mai multe
probleme care ar putea crea haos și manipulări inutile, dăunătoare obiectelor.
Proiectul presupune definitivarea listei obiectelor și stabilirea locului în
expoziție, a modului de așezare, de prindere, stabilirea materialelor comple
mentare conform normelor de conservare (Creangă, 2005: 86).
Cercetarea în domeniul conservării implică și elaborarea unor metode
adecvate de etalare. De pildă, la muzeul Victoria și Albert din Londra (cel
mai mare muzeu de artă decorativă din lume) s-a dezvoltat un puternic sector
de conservare care s-a axat pe elaborarea unor metode de etalare, bazate pe
cercetare sistematică îndelungată, valorificată prin publicarea periodică a
rezulatelor și îmbunătățirea permanentă a condițiilor de expunere pentru
propriul patrimoniu (Diaconescu-Niculescu, 1997: 73).
Pentru expunerea celor 57 de piese selectate să facă parte din
expoziția temporară „Mic dicționar de divinități” s-au folosit nouă vitrine. în
vitrina a 10-a au fost așezate materiale de prezentare. Expunerea a fost
concepută grupându-se piese realizate din același material și care au aceeași
funcționalitate. Au fost selectate patru vitrine înalte simple și cinci vitrine de
sol, precum și cinci panouri. Dispunerea vitrinelor în spațiu s-a făcut pe baza
planului încăperii. A fost stabilit exact locul fiecărei piese în vitrină și pe raft.
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S-au folosit, de asemenea, cinci panouri pe care au fost montate afișul
expoziției și patru postere. Atât vitrinele, cât și panourile făceau parte din
dotarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Au fost concepute și
confecționate etichete; scurt catalog explicativ; catalogul de expoziție;
pliantul; patru postere; nouă fotografii.

4. Execuția lucrărilor
Aceasta este o etapă în care lucrurile decurg de la sine, conform
proiectului. Execuția lucrărilor presupune, în general, finisarea spațiului,
montarea sistemului de iluminat, conservarea și restaurarea obiectelor,
executarea modulilor de expunere, realizarea materialelor complementare,
elaborarea textelor și a etichetelor (Creangă, 2005: 86).
a) Spațiul de expunere
Spațiul care adăpostește o expoziție temporară se alege cu multă
grijă. Un spațiu corespunzător trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
să fie salubru, să aibă stabilitate microclimatică (adică umiditatea relativă să
fie cuprinsă între 50 - 65 %, iar temperatura să nu depășească 22°C; să nu
existe variații ample de temperatură și umiditate), să fie stabilizat microclimatic în cazul în care a fost renovat (datorită emisiilor din pereți), să existe
reglaje ale iluminării în funcție de sensibilitatea fotochimică a bunurilor, să
nu existe noxe, instalațiile (electrice, de încălzire, apă) să fie funcționale și
verificate, securitatea bunurilor să fie asigurată, inclusiv prin prevenirea și
combaterea incendiilor (H.G. 1546 / 2003).
Microclimatul încăperii care urma să găzduiască expoziția tempo
rară a fost monitorizat. S-a amplasat un termohigrometru într-un punct cât mai
stabil din sala de expunere. Citirea s-a efectuat zilnic, datele fiind consemnate.
Spațiul era salubru, microclimatul corespunzător și îndeplinea condițiile
privind securitatea bunurilor culturale.
b) Montarea sistemului de iluminat
Sala care a găzduit expoziția temporară era pregătită pentru asigu
rarea iluminatului general. A avut loc verificarea efectivă a instalațiilor
electrice. Au fost utilizate pentru expunere vitrinele din dotarea muzeului. Sa evitat căderea luminii direct pe obiecte.
c) Conservarea și restaurarea obiectelor
După verificarea, în depozite, a stării de conservare a obiectelor,
unele dintre acestea au fost supuse unor minime intervenții, în general, curățiri,
în cadrul Laboratorului de Restaurare. De asemenea, pentru patru piese
reprezentând tipare, restauratorul ceramică a efectuat replici. Au fost
confecționate medalioane ceramice reprezentându-1 pe zeul Serapis, doua
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tipare pentru statuete reprezentând-o pe zeița Isis și un tipar pentru medalioa
ne ceramice reprezentând o scenă dionisiacă.

d) Executarea modulilor de expunere
Vitrinele și panourile folosite sunt proprietatea muzeului. Acestea
au fost pregătite, curățate și transportate la locul expunerii cu suficient timp
înainte pentru a nu împiedica desfășurarea activităților de etalare.
e) Realizarea materialelor complementare și elaborarea texte
lor generale și etichetelor
Această etapă a intrat în atribuțiile muzeografilor. Au fost finalizate
și listate etichetele, catalogul explicativ care cuprindea piesele numerotate în
ordinea expunerii lor și minime informații pentru fiecare piesă (denumirea,
locul de descoperire și datarea); catalogul de expoziție (cu fotografii ale celor
mai reprezentative piese și un text explicativ accesibil publicului neautori
zat); pliantul (cu câteva imagini, un scurt text informativ și o invitație la
vernisaj); patru postere și nouă fotografii.
5. Etalarea obiectelor
Această activitate se desfășoară după reguli stricte, pentru că implică
contactul direct cu bunurile de patrimoniu.

a) Reguli și tehnici de etalare
Cele mai mari restricții în cazul etalării se impun obiectelor de natură
organică, foarte sensibile la variațiile microclimatului și la manipulare. O
serie de alte reguli sunt valabile pentru expunerea tuturor obiectelor de
patrimoniu, inclusiv a celor anorganice cum sunt cele implicate în expoziția
temporară ce face subiectul acestei lucrări. Astfel, se interzice: montarea
directă pe pereți a exponatelor, montarea deasupra corpurilor de iluminat în
interiorul vitrinelor sau iluminarea exponatelor prin concentrarea luminii de
tip incandescent asupra acestora (Creangă, 2005: 86).
Ceramica se pretează la etalări clasice, în vitrine (eventual pe mai
multe polițe). Interiorul vitrinelor trebuie să fie stabil. Dacă este necesar,
obiectele pot fi susținute la expunere (de exemplu, în burete).
Piesele din metal se expun tot în vitrine, eventual se pot folosi suporți
îmbrăcați în manșon, fără material ajutător metalic. Se interzice venirea în
contact a metalelor.
Obiectele din piatră nu se fixează cu metal ajutător pentru a se
elimina apariția oricăror degradări la zonele de contact.
O altă regulă generală interzice aducerea obiectelor în sălile în care
vor fi etalate înainte ca spațiul să fie pregătit. Se acordă o importanță
deosebită curățeniei. Etalarea se va face în echipă: unii transportă piesele în
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spațiul de concentrare, alții în spațiul de expunere, iar alții realizează etalarea
propriu-zisă. Se corelează ritmul de transport cu cel de etalare. Astfel, obiec
tele nu se lasă pe jos, rezemate de pereți, calorifere, vitrine (Moldoveanu,
2003: 163-164).
Etalarea pieselor în cazul expoziției propuse de noi s-a făcut
respectându-se aceste principii. A existat un spațiu intermediar, o sală în care
obiectele au fost depozitate așa cum au fost transportate, în ambalaje codifi
cate. După despachetarea lor, ele au fost duse în sala de expunere, în ordine
și așezate direct în vitrine. Etalarea pieselor în poziție de echilibru este una
din cele mai stricte reguli, pentru că astfel se evită orice tensionare și se
asigură stabilitate. Și această regulă a fost respectată cu strictețe, conserva
torul fiind prezent la toate aceste operațiuni.
b) Manipularea, ambalarea și transportul obiectelor
Manipularea obiectelor de patrimoniu este operațiunea cea mai
frecventă într-un muzeu. Ea duce la uzura suplimentară a pieselor. De aceea,
și în cazul manipulării (mișcării) bunurilor trebuie respectate o serie de
reguli.
Ambalarea și transportul pieselor pentru expoziția “Mic dicționar
de divinități”

După ce toate etapele privind pregătirea spațiului, a mobilierului, a
materialelor complementare etc., au fost pregătite, s-a trecut la scoaterea
efectivă a pieselor selectate din depozit, la ambalarea și transportul acestora
la locul expunerii. Toate componentele sistemului de evidență ce funcțio
nează în muzeu și care însumează informațiile esențiale asupra bunurilor au
avut drept consecință facilitarea proiectării expoziției, a localizării obiectelor
și organizării ambalării și transportului.
Fișele analitice de evidență au fost utilizate pentru obținerea celor
mai importante informații privind identitatea fizică și culturală a obiectelor.
Selecția pieselor pentru expoziție, realizată de către muzeografi, s-a făcut pe
baza fișelor analitice de evidență, în principal după imaginea fotografică. O
importanță deosebită în proiectarea expoziției au avut și descrierile obiectelor din
fișele de evidență, dar și datarea, provenința, dimensiunile și localizarea lor.
Catalogul topografic - codul topografic - a fost de mare ajutor pentru
regăsirea rapidă a obiectelor - dulapul, raftul, cutia. S-a eliminat astfel o
acțiune total contraindicată pentru sănătatea obiectelor și anume căutarea
(scotocirea) prin dulapuri, printre rafturi și cutii.
Bunurile culturale, odată scoase din dulapuri, au fost așezate în cutii
și duse pe o masă în depozit, unde s-a făcut ambalarea, conform normelor de
conservare.
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Reguli generale de manipulare
O serie de reguli trebuie respectate (Moldoveanu, 2003: 224-226)
începând de la prinderea obiectelor, întotdeauna de partea cea mai solidă (și
nu de cea în care starea de conservare este mai proastă) și extragerea (scoate
rea) lor din context, operațiuni care atrag după sine riscul lovirii. Pentru
manipularea bunurilor este nevoie de persoane instruite, acestea, la rândul lor
fiind atent supravegheate.
In cazul deplasării unui obiect de mari dimensiuni vor participa la
mișcare mai multe persoane. Acestea, implicate în manevrare, trebuie să
poarte mănuși curate de bumbac. Bunurile culturale nu se trag sau se târăsc.
Se recomandă transportul cu un cărucior în care obiectele vor fi așezate cu
foarte mare atenție și protejate.
Reguli generale de ambalare
Ambalarea are ca scop protejarea obiectelor și se realizează prin
învelire în straturi succesive, în funcție de materialul din care sunt confecțio
nate piesele și de rezistența lor.
Unele măsuri sunt esențiale (Creangă, 2005: 101): interzicerea scoa
terii unui obiect din muzeu dacă nu este ambalat corespunzător; nu se amba
lează obiecte care nu sunt în stare de conservare bună; piesele se fotografiază
în ansamblu și în detaliu; itinerarea succesivă este contraindicată.
Un ambalaj destinat transportării bunurilor culturale trebuie să
confere protecție, să fie etanș și impermeabil; pentru materialele mai sensibi
le se poate folosi silicagelul și izolarea se poate face cu polistiren expandat.
Este foarte important ca materialele folosite în expunere, la fel ca și cele
utilizate în depozitare, să fie compatibile cu materialele ce alcătuiesc suportul
obiectelor (Tétreault, 2009: 121-127), selecția corespunzătoare intră în atribu
țiile conservatorului.
Scoaterea obiectelor din depozit a fost consemnată. Bunurile amba
late pentru expoziția „Mic dicționar de divinități” au fost așezate în cutii
căptușite și ele cu folie protectoare. Pe cutii au fost scrise numerele de
inventar ale pieselor din interiorul lor. Cutiile au fost numerotate în ordinea
expunerii. Fiind vorba de piese cu rezistență mecanică bună, ambalarea nu a
ridicat probleme deosebite ca și în cazul unor obiecte de natură organică, mai
sensibile. Era important ca piesele din metal să nu vină în contact unele cu
altele pentru a se evita formarea pilelor electrochimice generatoare de focare
de coroziune. Ambalarea efectuată a eliminat, de asemenea, și riscul apariției
unor tensiuni și degradări asupra pieselor, datorate șocurilor și trepidațiilor.
Transportul s-a efectuat pe o distanță scurtă, în condiții meteorolo
gice adecvate, piesele fiind însoțite de conservator și muzeograf.
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Cutiile au fost aduse în sala de expunere, de către personal instruit,
exact în momentul în care s-a început aranjarea pieselor în vitrine. Spațiul a
fost înainte curățat (vitrinele, podelele). De asemenea, materialele comple
mentare - afișul și posterele pe panouri și materialele de prezentare într-o
vitrină de sol, au fost aranjate în prealabil. Piesele au fost aduse pe rând, în
ordinea crescătoare a numerelor înscrise pe cutii. Transportul acestora a fost
efectuat de doi oameni instruiți, suficienți ca număr, deoarece cutiile erau de
dimensiuni mici. Așezarea propriu-zisă a obiectelor în vitrină s-a făcut de
către conservator și muzeograf, echipați corespunzător, cu mănuși curate din
bumbac. Dezambalarea a fost efectuată tot de către aceștia, pe o masă special
pregătită pentru această operațiune. Etalarea s-a făcut în ordinea vitrinelor,
conform proiectului. Ambalajele au fost adunate și depozitate în sala
alăturată, în care au stat piesele pentru aclimatizare, spațiu corespunzător
pentru păstrarea în bune condiții pe toată durata expoziției.
c) Protejarea patrimoniului expus
Obiectele expuse trebuie protejate prin măsuri preventive împotriva
atingerii obiectelor de vizitatori, tentativelor de sustragere și actelor de
vandalism.
în cazul expoziției noastre nu s-a pus problema contactului direct
dintre vizitatori și piese, deoarece nu a existat expunere liberă. Oricum,
vizitatorii au fost atent supravegheați de către custozi, cu atât mai mult cu cât
expunerea s-a limitat la o singură sală.
6. Demontarea expoziției temporare
Demontarea expoziției „Mic dicționar de divinități” a fost făcută de
aceeași echipă care a și montat-o. Au fost parcurse aceleași etape, în sens
invers, respectând normele de conservare și protecția bunurilor de patrimoniu.
Obiectivul expoziției ,,Mic dicționar de divinități”, de a aduce în
atenția publicului clujean, și nu numai, un crâmpei din fascinanta lume a
divinităților antice, considerăm că fost atins. Aceast obiectiv a fost realizat atât
din perspectiva valorificării patrimoniului muzeal, cât și sub aspectul protejării
bunurilor expuse, prin eforturile cumulate ale unei echipe multidisciplinare.
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RESTAURAREA PICTURII „ȚIGAN CU PIPĂ”
Mioara Mihaela SÎNTIUAN
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
The Restoration of the Painting „Gipsy with a Pipe”

The paper describes the state of conservation of an oii painting on
canvas, presenting the degradations forms, and also describes the restoration
stages, characterized by specific techniques and materials. The picture “Gypsy
with a pipe” is painted by Sandorfy in the first half of XXth century.

Keywords: conservation, restoration, oii painting, “Gypsy with a pipe”, Sandorfy.

Lucrarea aleasă pentru restaurare este o pictură semnată Sandorfy,
realizată în prima jumătate a secolului XX. Este vorba de o pictură în ulei pe
pânză cu strat de preparație, pânza fiind întinsă pe un șasiu de lemn. Tabloul
face parte dintr-o colecție particulară, are formă dreptunghiulară și prezintă
următoarele dimensiuni: 52 cm x 44 cm.
Pictura redă portéiul bust al unui țigan ce fumează dintr-o pipă,
accentul cazând totuși nu asupra acțiunii în sine ci asupra trăirilor interioare
ale personajului. Folosind tehnica clarobscurului, pictorul a creat un personaj
gânditor, cu privire melancolică, viața interioară a acestuia fiind subliniată și
de fundalul vibrant al tabloului realizat în tonuri de brun, verde crom, oranj.

Starea de conservare a operei înainte de restaurare

In vederea întocmirii unui plan eficient de restaurare este necesară anali
za amănunțită a stării de conservare a obiectului de artă. Pentru această etapă
sunt necesare atât cunoașterea materialelor și a tehnicii folosite cât și natura
factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici) și a acțiunii combinate a acestora.
Lucrarea de față prezintă degradări atăt la nivelul suportului textil cât
și la nivelul stratului pictural.
La nivelul suportului textil întâlnim următoarele degradări:
• detensionarea pânzei care a condus în timp la deformări ale planeității
acesteia, aspect vizibil în toate colțurile tabloului;
• zone lacunare de mici dimensiuni (o împunsătură și o ruptură) cauzate
de manipulări neadecvate și situate în zona de fundal a compoziției, în
partea dreapta-sus;
• depuneri masive de praf și murdărie pe verso;
• depozit de murdărie și praf în spațiul format între șasiu și pânză.
Stratul pictural prezintă următoarele degradări:
• subțierea stratului de preparație în zonele de extremitate ale lucrării, iar
în zonele cu împunsătură și ruptură ale pânzei, lipsește;
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• 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;
• rosături;
• murdărie aderentă, superficială, depuneri de praf;
• îmbătrânirea și brunisarea vemiului.
Intervențiile de restaurare efectuate:
• întocmirea dosarului de restaurare (documentația fotografică, fișa de
conservare, fișa de restaurare);
• desprăfuire superficială efectuată cu pensule moi;
• consolidarea stratului pictural în zonele lacunare cu soluție apoasă de
clei de iepure prin intermediul foiței japoneze; alegerea cleiului de
iepure s-a făcut datorită proprietăților acestuia de a avea atât adezivitate cât și elasticitate bună în comparație cu alte cleiuri (SăndulescuVema, 2000:42);
• desprinderea pânzei de pe șasiul original;
• curățire prin desprăfuire a versoului și curățire mecanică prin răzuire
fină cu bisturiul în vederea pregătirii pânzei pentru dublarea marginilor;
• redarea planeității lucrării prin alternarea compreselor cald-rece, folosinduse fierul de călcat încălzit la o temperatură de 60°C, folie neaderentă de
tip melinex, benzi de hârtie de filtru ușor umectate și plăci de marmură;
• dublarea marginilor pânzei s-a efectuat în mai multe etape: confecțio
narea unor benzi de pânză cu gren asemănător cu cel din pânza
originală, deșirarea marginilor aproximativ 1 cm și aplicarea benzilor
pe marginile pânzei originale cu ajutorul cleiului de pește, altemânduse presa caldă cu cea rece în vederea eliminării apei prin metoda
condensului (Knut, 1999: 123);
• consolidarea pe verso a zonelor cu împunsătură și ruptură s-a realizat
prin sudarea firelor și asigurarea zonelor cu punți de ață în vederea
preluării treptate a tensiunii, operațiune efectuată cu ajutorul rășinii
termoplastice Beva 371 și a spatule electrice; firele suplimentare au fost
impregnate în prealabil cu o soluție formată din rășină Beva 371 și
White Spirite în concentrație de 1:1;
• ancorarea pânzei pe șasiul original;
• lacunele au fost chituite cu un chit format din clei de iepure (concen
trație 8%) și cretă micronizată; șlefuirea și aducerea lor la nivel s-a
făcut cu tamponul de vată umed stors foarte bine;
• în urma testelor de curățire soluția cea mai eficientă a fost cea compusă
din acetonă 70% și white spirite 30%;
• integrarea cromatică ce a completat unitatea imaginii tabloului s-a
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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). în 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;
Recomandări de păstrare a tabloului

Pentru conservarea tabloului și încetinirea procesului de degradare se
recomandă ca parametrii de microclimat să se încadreze în limitele valorilor
optime, fără fluctuații mari sau bruște ale acestora (umiditatea relativă să fie
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 pentru obținerea atestatului de
restaurator pictură ulei sub atenta supraveghere a restauratorului expert
Dragoș Drăgan-Hlinca, căruia îi aduc mulțumirile mele.
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Legenda fotografiilor
1 - Starea piesei înainte de restaurare
2 - Detaliu cu deformarea pânzei
3 - împunsătură și tăietură a pânzei
4 - Redarea planeității tabloului
5 - Dublarea marginilor pânzei
6 - Ansamblu față după dublarea marginilor pânzei
7 - Chituirea zonei cu împunsătură
8 - Tabloul după curățire
9 - Detaliu în timpul integrării cromatice
10 - Piesa după restaurare
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NASTURII - ACCESORIU VESTIMENTAR ȘI PODOABĂ
Vasilica-Daniela TOADER
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Buttons - Vestimentary Accessory and Adornment

The buttons made from various materials (bone, shells, pearls, wood,
metals, textile yarn, glass and plastic) represent a system of closure who keeps
together two pieces of fabric. Buttons have been used not only to close clothes,
but also to decorate them.
In the middle of 14th century buttons have become an extremely
profitable business and tailors have created clothes gamished with many buttons.
In America, the buttons have begun to have political connotation since
1789; between 1840 and 1916 they were used in political campaigns and were
collected until nowadays.
The Transylvanian Museum of Ethnography holds accessories and
clothing with buttons, glass, bone, metal, fabric. Metal buttons are checked and
treated properly not to develop corrosion products, which can destroy them or
the fabric and skin to which they are attached.
Keywords: buttons, decorations, accessories, political connotation, corrosion
products.

Nasturii confecționați din diferite materiale (os, scoici, perle, lemn,
metale, fire textile, sticlă, plastic) reprezintă un sistem de închidere având
rolul de a ține unite două bucăți de material textil. In funcție de domeniu,
aceștia pot căpăta diverse semnificații - de exemplu, în arheologie pot fi
considerați un adevărat artefact. De cele mai multe ori, nasturii sunt atașati la
articole vestimentare, însă mai pot fi utilizați și pentru genți, portofele etc. și
au nu doar rol funcțional, ci și decorativ (fig. la,b) (Casagranda, 2006: 8). In
unele muzee pot fi găsiți nasturi cu valoare istorică, culturală, politică sau
semnificativi din punct de vedere artistic.
Nasturii au o istorie mai veche decât am putea crede. Pe Valea
Indusului au fost descoperiți nasturi cu rol decorativ datând din perioada 28002600 î.Hr. De asemenea, au mai fost descoperiți nasturi în China, în perioada
Erei Bronzului (2000-1500 î.Hr), cât și în Roma antică. Primul material din
care au fost confecționați nasturi este sideful. Primii nasturi aveau diverse
forme geometrice și găuri, cu ajutoml cărora puteau fi cusuți pe haine, în
special în scop decorativ. Nasturii cu scop funcțional au apărut pentru prima
dată în Germania, în secolul al XIII-lea, urmând ca, în scurt timp, să se
răspândească pe întreg continentul European (Hughes, Lester, 2010: 73).
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Nasturii, de când au apărut, au fost folosiți nu numai la încheiatul
veșmintelor, ci și la decorarea lor. Nasturii pot sa pară banali astăzi, dar au
avut un rol important în istorie.
Primele fante de nasturi au fost pur și simplu niște găuri în material
prin care se introducea nasturele și astfel îți puteai ține haina încheiată, lucru
ce a determinat o îmbunătățire majoră a stilului vestimentar. Cuvântul nasture
a apărut în această perioadă și se consideră că francezii sunt cei care l-au
inventat (fr. bouton). Oricare ar fi originea cuvântului, francezii au observat
importanța acestui accesoriu vestimentar, iar până în anul 1250 au constituit
deja Breasla Producătorilor de Nasturi. Breasla a produs nasturi în majori
tatea cazurilor pentru persoanele din rândul aristocrației, iar țăranii, chiar
dacă unii dintre ei își permiteau să cumpere nasturi, nu erau lăsați. Astfel
nasturii devin un simbol al statutului social și-și depășesc condiția de acceso
riu vestimentar, devenind adevărate podoabe (Frugoni, 2003: 122).
Pe la mijlocul secolului al XIV-lea nasturii au devenit o afacere
extrem de profitabilă iar croitorii făceau haine împodobite cu mulți nasturi,
în această perioadă Franța era considerată centrul mondial al producției de
nasturi iar Breasla Producătorilor de Nasturi a devenit o adevărată forță econo
mică prin crearea de nasturi pentru haine, rochii sau orice altceva care părea
să aibă nevoie de nasturi pentru a-și îmbunătăți aspectul. Europa a devenit
atât de înnebunită după nasturi încât până și Biserica a catalogat nasturii ca
fiind ‘ispita diavolului’ deoarece doamnele îi purtau cu mândrie și de cele
mai multe ori lăsau să se vadă și un decolteu îndrăzneț...
Nebunia pentru nasturi nu putea să țină la nesfârșit, puritanii condam
nând excesele făcute de aristocrații avizi după nasturi, iar în secolul al XVIlea moda nasturilor s-a mai diminuat. Asta nu înseamnă că a dispărut, ci doar
ca s-a temperat, pentru că nu mai era la moda să ai un număr covârșitor de
nasturi pe tine (în secolele XIV-XV unii aristocrați aveau și câteva mii de
nasturi cusuți pe hainele lor), astfel creatorii de nasturi au trebuit să-i facă din
materiale mai scumpe și mai rare pentru a compensa scăderea în volum a
vânzărilor, ajungându-se să se facă nasturi din argint, aur, fildeș sau chiar
diamante (Ludovic al XIV-lea al Franței era un mare purtător de nasturi
scumpi, nu degeaba i se zicea ‘Regele Soare’, poate și din cauza nasturilor
strălucitori) (fig. 2).
în secolul al XVII-lea a existat chiar și un război al nasturilor, între
croitorii francezi și Breasla Producătorilor de Nasturi, croitorii creând nasturi
din materiale textile, periclitând astfel profitabilitatea Breslei. Aceștia au
protestat violent în fața Guvernului, până ce a fost introdusă o lege care-i
proteja pe creatorii de nasturi. Această lege îi amenda aspru pe croitorii fran
cezi care au îndrăznit să facă nasturi din material textile. Cu toate acestea
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creatorii de nasturi nu au fost pe deplin mulțumiți de sancțiuni și au cerut
autorităților șă facă percheziții in casele oamenilor și să confiște hainelor
care aveau nasturi din material textil (Frugoni, 2003: 344).
Precursorii nasturilor au fost șnurul, broșa sau acul, iar prin secolul al
XV-lea erau la modă croșete gen “moș și babă”. Nasturii folosiți drept orna
ment au apărut în perioada rococo, pe îmbrăcămintea bărbătească. Prin 1860,
mai ales la bărbați, era la modă ca nasturii să fie mascați printr-un șliț fals
(Hills, 2002: 803).
Cu toții am văzut că mânecile sacourilor bărbătești sunt împodobite
de 3 nasturi, dar nu ne-am pus niciodată întrebarea la ce folosesc. Istoria lor
datează din timpul lui Frederic al II-lea (1740-1786), rege al Prusiei, care a
făcut soldaților săi uniforme noi, cu manșete albe, dar după o vreme a obser
vat că acestea se înegreau, pentru că grenadierii se ștergeau la gură cu dosul
mânecii. Pentru a-i dezobișnui pe soldați de acest prost obicei, regele a
poruncit să li se coasă în acel loc al mânecii nasturi cu vârfuri ascuțite. Moda
a prins, și de atunci, până în ziua de azi, purtăm la mâneci trei nasturi, fără să
știm însă de ce (Kohler, 1920: 542).
în jurul anilor 1860 au fost inventați bufonii pentru cămăși. O
utilizare mai puțin obișnuită a nasturilor metalici a fost, începând cu secolul
al XVII-lea, cea de cutiuțe pentru transportul ilegal al drogurilor, folosite de
traficanți. Nasturii au fost utilizați și în cele două războaie mondiale de
armată engleză și de cea americană, conținând mici busole. în ziua de azi,
cele mai uzuale materiale pentru confecționarea nasturilor sunt plasticul,
sideful și lemnul (Hughes, Lester, 2010: 172).
Din punct de vedere istoric, nasturii reprezintă un element important
al culturii vestice, dar și estice. In anumite părți ale lumii, nasturii au avut și
importanța politică (fig.3). Astfel, în America, nasturii au început să aibă
conotație politică începând cu anul 1789, când George Washington a fost
ales președinte. Cu ocazia acestui eveniment, au fost confecționați nasturi
speciali din cupru, alamă sau placați cu argint, de dimensiuni mari pentru
haine și dimensiuni mici pentru pantaloni. Pentru acești nasturi speciali au
fost utilizate 24 de modele și ei reprezintă în momentul de față artefacte
culturale (Hake, 1978: 33)(fig.4).
între 1840 și 1916, în America, nasturii au fost utilizați în campanii
politice și au fost păstrați de colecționari până în ziua de azi (Hake, 1974:
52). Inițial, aceștia au fost confecționați din alamă și erau cu picior. Unii
dintre cei mai cunoscuți nasturi folosiți în campaniile electorale au fost cei
creați pentru Abraham Lincoln. Pe lângă aceștia, au fost creați nasturi care să
comemoreze atât nașterea, cât și moartea sa (Hake, 1977: 26).
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Moda a fost un domeniu unde românii au ținut mereu pasul cu
civilizația. Românii au avut tot timpul grijă să fie în ton cu moda în materie
de haine și obiecte de lux.
Moda românească a fost tot timpul influențată de curentele exte
rioare, dar luxul nu a lipsit niciodată bogătașilor României. Ceea ce poartă
bogății zilei nu se compară cu hainele boierilor de acum câteva secole. Spre
exemplu, numai nasturii de la hainele domnitorului moldovean Vasile Lupu
costau 100.000 de galbeni, iar costumul soției sale valora 400.000 de galbeni.
Asta ar însemna în bani românești cam cât un autoturism de lux Maybach.
Boneta unei boieroaice costă 24.000 de piaștri (aproximativ 480 kg
de argint adică 2,4 milioane de RON) numai pentru extraordinară finețe a
broderiei fără a mai pune la socoteală perlele și pietrele prețioase cu care erau
împodobite (Alexianu, 1987: 207).
De-a lungul timpului, nasturii au fost fabricați din diverse materiale,
atât naturale cât și sintetice. O anumita categorie de nasturi, fabricați de artiști,
pot fi considerate obiecte de artă (Stein, 2013 : 3). Cel mai cunoscut artist
care confecționează nasturi este Renaldo Galvies, de origine franceză.
în prezent, datorită mijloacelor tehnice existente, producătorii de
nasturi își pot exprima creativitatea atât în ceea ce privește forma, cât și
materialele din care sunt confecționați (perle, cristale etc.) (Petrovsky, 1992:
287).

Curiozități despre nasturi
în unele comunități aparținând grupării religioase (amish) nu se
folosesc nasturii, aceștia fiind interziși.
Există o fobie legată de nasturi care poartă numele de coumponofobie.
Există colecții valoroase de nasturi (filubanomism). Colecționiarii
apreciind îndeosebi nasturii vechi și cei care poartă embleme militare.
Elementele de vestimentație feminine clasice au nasturii pe partea
opusă față de obiectele de vestimentație masculină clasică, respectiv
hainele de damă au nasturii pe dreapta (pentru a putea fi descheiați
mai ușor de servitoare) iar cele pentru bărbați pe stânga (Petrovsky,
1992:137).
Muzeul Etnografic al Transilvaniei deține piese și accesorii vestimen
tare cu nasturi din sticlă, os, bronz, material textil. Nasturii metalici sunt
verificați permanent și tratați corespunzător pentru a nu dezvolta produși de
coroziune care să-i distrugă și să se depună și pe materialul textil sau pielea
de care sunt prinși.
Un număr de cinci nasturi de alamă din depozitul muzeului au ajuns
la Laboratorul de Conservare și Restaurare pentru a fi tratați, deoarece
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prezentau depozite de produși de coroziune vizibile macroscopic (fig. 5 a, b).
Nasturii au dimensiuni cuprinse între 4 -5 cm diametru, au diferite ornamente
circulare, punctiforme ștanțate. Doi nasturi au câte patru găuri de formă
dreptunghiulară iar ceilalți trei sunt cu 8 găuri, 4 dreptunghiulare și 4 circu
lare la interior. Unul din nasturi are o gaică din piele.
Starea de conservare a nasturilor este relativ bună. în unele zone
aceștia prezintă produși de coroziune specifici cuprului, oxizii bruni-negrii și
cloruri stabile verzi.
Tratamentul de restaurare urmat a fost aprobat și de Comisia de
restaurare și a urmat următoarele etape:
- îndepărtarea numerelor de inventar cele prinse cu sârmă și cele scrise
cu vopsea albă pe spatele nasturilor și a bucății de piele atașată de unul
din nasturi,
degresare cu acetonă,
- tratare umedă în soluție de complexon III (sarea disodică a acidului
tetra amino acetic), 5%, minim 72 ore,
- neutralizare cu apă distilată,
șlefuire cu vată de sticlă,
protejare cu Paraloid B72, 3% (fig. 6a,b).
Nasturii vor fi etichetați corespunzător, cu numere de inventar trecute
pe carton și prinse de nasture cu fir de bumbac. Fiecare nasture va fi ambalat
separat în plic din hârtie impermeabilă antiacidă și așezat în locul său din
depozit (Norme, 1980: 144).
Un alt caz studiat este cel al unei traiste bărbătești din piele ornată cu
ținte și nasturi din alamă și expusă în Sala "Reduta” a muzeului din anul
2006 (fig.7a,b). în prezent aceasta prezintă produși de coroziune activă ai
cuprului (clorură verde turcoaz) pe câțiva dintre nasturii ornamentali. Restau
rarea și conservarea piesei va face obiectului unui alt articol.
Lucrarea de față a fost prezentată la ”A1 XXIV-lea Seminar Național
de Etnoarheologie”, de la Iclod, octombrie 2014.
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CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA UNOR PIESE INCLUSE
ÎN CATEGORIA ACOPERITORILOR DE CAP
Laura TROȘAN, Anca ZAHANICIUC
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Conservation and Restoration of Some Pieces
Included in the Head Coverings Category
The folk men’s costume is composed of various items; the hat belongs
to men’s headwear, together with the fur or woollen cap and the hood. The head
coverings for women reflect the woman’s aesthetic sense and skill and we
distinguish several types of pieces: very thin raw silk headkerchief, kerchief,
bonnet, headdresses. The objects present: dust deposits, dirt caused by the use of
the items, loss of beads, loss of fabric and stains of unknown origin. The
following treatments were made: dust removal, wet cleaning, filling the
embroidery elements with beads.
Keywords: folk costume, ethnographic objects, head coverings, textile restoration,
curative conservation

Găteala capului, în comunitatea sătească beneficia de semnificații
bine precizate, ilustrând starea socială, vârsta și starea civilă. (Stoica, 2011:
275) Portul popular bărbătesc este compus din piese variate; pălăria este
inclusă în categoria acoperitorilor de cap pentru bărbați, alături de căciulă,
clop, glugă. Pălăria din județul Sibiu, din fetru, cu boruri mici, de culoare
neagră, se înfrumusețează pentru tineri cu mărgele, ciucuri de lână și paiete.
Aceste pălării nu sunt destinate întrebuințării zilnice, ci fac parte din portul
de sărbătoare, având funcție ceremonială. Clopul reprezintă pălăria țără
nească din fetru de culoare neagră, cu calota semisferică și borurile înguste,
termenul provine din limba maghiară - kalap. Căița face parte din găteala
capului la femei și provine din zona Făgărașului. Piesa a ajuns în laboratorul
de restaurare cu ocazia operațiunilor de curățare umedă a costumelor din
cadrul Expoziției de bază.
Piesele prezentau depuneri de praf, oxidarea paietelor (fig. 1), murdă
rie funcțională (fig.2), pierderi ale elementelor de broderie (fig.3), pierderi
de material, pete de proveniență necunoscută.
Operațiunile de conservare și tratamentele efectuate pieselor constau
în: desprăfuiri, curățare umedă, completarea elementelor de broderie cu
mărgele. Desprăfuirea dopului bărbătesc s-a realizat cu ajutorul unor perii
moi, protejând elementele de broderie cu mărgele, (fig. 4) înaintea trecerii la
următoarea etapă, mărgelele au fost consolidate, pentru a nu risca desprin
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derea acestora în timpul operațiunii de curățare umedă. Consolidarea s-a
realizat cu ață din bumbac. (Varfalvi, 2009: 170)
Curățarea umedă s-a realizat pe un suport din lemn, cu ajutorul unor
perii moi, într-o soluție apoasă cu detergent Super 100, în concentrație de
3%. în timpul procesului de curățare umedă s-a urmărit permanent contro
larea formei inițiale a piesei. (Újvári, 2004: 87) Surplusul de apă a fost înlătu
rat cu ajutorul torșoanelor din bumbac prin presare, iar uscarea s-a realizat
controlat pe suport. (Ilea, 2006: 63)
După finalizarea operațiunilor de curățare și de restaurare, piesa va fi
expusă în cadrul expoziției de bază, (fig.6)
Căița prezenta depuneri de praf și pierderi de material, urzeală și
băteală, datorate modului de utilizare. După o desprăfuire în prealabil, s-a
trecut la curățarea umedă a piesei. Operațiunea s-a desfășurat într-o soluție
apoasă cu detergent Super 100, în concentrație de 3%. Uscarea controlată s-a
realizat pe o suprafață plană din sticlă, controlându-se permanent forma și
dimensiunile piesei.
După uscare s-a trecut la operațiunea de dublare a piesei, folosinduse un material neutru, creplină, prin lipire cu C.M.C 5%. După dublare, piesa
a fost presată între două folii de melinex. După uscare s-a trecut la montarea
piesei. După finalizarea operațiunilor de curățare și de restaurare, piesa va fi
expusă în cadrul expoziției de bază.

Bibliografie
CREȚU, Ileana
2013 Minima intervenție?, Caietele restaurării, editura ACS, București
ILEA, Ioana Lidia
2006 Metode de conservare și restaurare a pieselor textile, editura Casa Cărții de Știință,
Cluj Napoca
MARIAN, Carmen
2001 Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, editura Tehnopress, Iași

STOICA, Flavia
2011 Prezentarea expoziției “Găteala capului- rit și simbol”, Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, editura Argonaut, Cluj-Napoca

ÚJVÁRI, Maria
2004 Păstrarea, conservarea și expunerea obiectelor textile, Isis Erdélyi Magyar
Restaurátor Füzetek, Haaz Rezső Muzeum

VARFALVI, Andrea
2009 Posibilități de completare a textilelor realizate în diferite tehnici, Isis Erdélyi
Magyar Restaurátor Füzetek, Haaz Rezső Muzeum

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

Piese incluse în categoria acoperitorilor de cap

Lista figurilor
Fig. 1 - depuneri de praf și oxidarea paietelor (detalii)
Fig. 2 - murdărie funcțională, pierderi de material (detalii)
Fig. 3 - etapă din timpul operațiunii de curățare umedă
Fig. 4 - piesa după restaurare, expusă în cadrul Expoziției de bază
Fig. 5 - imaginea piesei înainte de conservare și restaurare
Fig. 6,7 - detalii cu degradarea piesei- pierderi de urzeală și băteală
Fig. 8 - pete de rugină
Fig. 9 - detaliu din timpul consolidării
Fig. 10 - detaliu- presarea piesei după consolidare

Fig. 2
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

345

Laura Troșan, Anca Zahaniciuc

346

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

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

Piese incluse în categoria acoperitorilor de cap

Fig- 8

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

347

Laura Troșan, Anca Zahaniciuc

348

Fig. 9

Fig. 10

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

RESTAURAREA PIANULUI DE LA COLEGIUL
NAȚIONAL
“ELENA GHIBA-BÍRTA” DIN ARAD
5
Radu TUNARU
Complexul Muzeal Arad
The Restoration of the Piano
of the Național College “Elena Ghiba-Birta” in Arad

In 1709 the Italian Bartolomeo Cristofori (1655-1731), built the first
piano mechanism on the principie of touching the piano strings with little
hammers without they remain in contact with the chord after producing of the
sound.
Around 1910 the main piano factories are in Leipzig, Berlin, New York,
Paris, Stuttgart and Bremen. The most famous are renowned companies:
Bluthner, Bechstein, Steinway, Sebastien Erard, Lipp & Sohn, August Förster,
Schiedmayer, which have their own Ibach paino inventors.
Ibach Piano of the College "Elena Ghiba-Birta" in Arad, manufactured
in 1922, was restaured and and retumed to the school in its old brilliance for the
new generations of students to enjoy it.
Keywords: keyboard instruments, IBACH pianos, pianoforte, consolidation,
restauration

Am avut prilejul să revăd pianul la care am cântat la serbările
organizate în urmă cu aproximativ 30 de ani, atunci când eram elev al
acestei școli. La o serbare organizată cu prilejul sărbătorilor de iarnă,
mergând să-mi văd fiica, de data aceasta ea fiind elevă în clasa aV-a,
fiind sala festivă foarte aglomerată, mi-am găsit un loc lângă pianul
școlii. Pe parcursul serbării, urmărindu-i pe copii, dar trăgând cu ochiul
și la pian, mi-am adus aminte de momentele când eram eu în situația
copiilor de astăzi. Am remarcat că pianul avea mari probleme, astfel că
am hotărât ca în momentul în care voi avea timp să-mi ofer voluntar
serviciile, restaurând acest obiect. Acestea se întâmplau în decembrie
2011, iar în februarie 2013, s-a ivit ocazia de a avea câteva săptămâni
disponibile pentru a putea restaura pianul. Am luat legătura cu doamna
profesoara Petic-Bătrân și cu doamna directoare G roșan, care au răspuns,
plăcut surprinse de oferta mea.
M-am apucat de treabă, astfel că acum pianul cunoaște o nouă
viață, salvându-1 până la urmă de la distrugerea lui completă, așa cum
s-a întâmplat cu alte piane din școlile arădene.
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Scurtă istorie a pianului
Viața oamenilor a fost însoțită de muzică vreme de mii de ani,
evoluția fiecărui instrument în parte constituind o istorie în parte.
Istoria instrumentelor cu coarde datează încă din antichitate, acestea
fiind utilizate pentru a compune muzică religioasă. în acele vremuri, chinezii
foloseau instrumente care aveau până la 20 de coarde, egiptenii și sumerienii
dețineau harpa, iar în Iran muzicanții foloseau țambalul (Palmieri, 2004:437).
Povestea pianului începe mult mai târziu, abia la jumătatea secolului
al XII-lea cu primul său strămoș - monocordul cu clape - căruia ulterior i-au
fost adăugate mai multe coarde, transformându-se astfel în mult mai cunos
cutul clavicord, care funcționa printr-un mecanism de atingere a coardelor în
momentul apăsării clapelor. Până la începutul secolului al XV-lea, clavicordul ajungea să aibă 10 coarde, fiecare dintre ele producând cel puțin două
note prin atingerea coardelor în două puncte diferite pe lungimea acesteia
(Erlich, 1995:225).
Un alt instrument premergător pianului a fost clavecinul, care
producea sunete atunci când în urma atingerii clapelor coardele erau ciupite
de pene de lemn, așa cum buricul degetelor ciupește coardele de chitară.
Acesta avea însă dezavantajul de a nu permite celui care cânta să ofere
dinamism muzicii. Deși a fost des utilizat pe parcursul a două sute de ani,
până în secolul al XVIII-lea claviatura sa ajungând până la 8 octave,
clavecinul a pierdut treptat teren în fața unui nou instrument numit pianoforte
(Palmieri, 2003:177).
în 1709 italianul Bartolomeo Cristofori (1655-1731), fabricant de
clavecine, începea construcția primului mecanism de pian pe principiul atin
gerii coardelor cu ciocănele, fără ca acestea să rămână în contact cu coarda
după producerea sunetului. în plus, impactul cicănelelor putea fi controlat cu
ajutorul pedalelor. Denumirea de pianoforte, menținută până în 1850, a fost
dată tocmai datorită acestui principiu de funcționare care permitea obținerea
unui sunet variat și clar, mai lung sau mai scurt, mai tare sau mai încet, în
funcție de dorința celui care acționa clapele (Powers, 2000: 38).
Istoria pianului nu este încă pe deplin lămurită. Totuși meritul de a
construi asemenea instrumente performante aparține germanilor datorită
cărora s-a răspândit în toata lumea. Prin stradania constructorului de orgi
Silbermann în Strassburg, Freiberg și Dresda, modelul lui Cristofori a fost
perfecționat continuu și a căpătat o valoare nouă.
în jurul anului 1910 principalele fabrici de piane sunt în Leipzig,
Berlin, New-York, Paris, Stuttgart și Bremen. Sunt renumite firmele: Blüthner,
Bechstein, Steinway, Erard Sebastien, Lipp & Sohn, August Förster,
Schiedmayer, Ibach care au proprii lor inventatori de piane (Erlich, 1990:80).
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Acum aceste instrumente încep sa fie fabricate sub diferite forme,
unele păstrând un design arhaic.
Pianul ca și formă este împărțit în două categorii: cu coada având
corzile dispuse pe orizontală (pian cu coada scurtă -140-180 cm; pian cu
coada medie - 180-230 cm; pian cu coada lungă - 230-300cm) și pianina, cu
corzi dispuse pe plan vertical.
Astfel pianul cu coadă numit simplu pian este destinat încăperilor
mari și mai ales concertelor, depășind lungimea de 2 m, fiind susținut de 3
picioare și posedând o mecanică diferită de pianine (Bărbuceanu, 1992: 139).
Un pian este o piesă elegantă care se potrivește livingurilor spațioase.
Forma binecunoscută oferă prestanță unei încăperi, constituindu-se de asemenea
într-o piesă de mobilier de la care pornește întreaga amenajare, iar designul
interior este planificat în funcție de stilul pianului (Macaulay, 1998: 26).
în articolul de față este vorba despre un pian “IBACH”, având seria
85049, corespunzând anului de fabricație 1922 (Ibach Piano Serial Number
Reference). Fabrica de piane Ibach s-a înființat în anul 1794, în Germania, de
către Johan Adolf Ibach (1766 - 1848); s-a păstrat în familie de-a lungul
timpului, astăzi ajungând la a șasea generație. Fabrica a cunoscut momente
frumoase, dar și momente grele, trecând cu greu peste cele două războaie
mondiale. De-a lungul timpului a avut mai multe locații pe teritoriul
Germaniei, fie prin dezvoltarea fabricii, fie prin recontrucție, datorită
distrugerii complete a fabricii în cel de-al doilea Război Mondial.
Pianul Ibach ajuns la Colegiul ” Elena Ghiba- Bírta” se pare că a fost
achiziționat de către școala fie direct de la producător, fie de la un distribuitor
din Arad sau Timișoara.
Deoarece orice variație de umiditate sau temperatură duce la
dezacordarea instrumentului, lemnul în care sunt montate cuiele de acordaj
este din esență tare și este supus unui tratament special. La construcția
pianului se folosesc mai multe feluri de esențe de lemn: stejar, fag, arțar, plop
canadian, brad și molid cât și alte esențe mai moi. Unele instrumente conțin
un scut metalic peste cuiele de acordaj. Totuși prea multe elemente din metal
folosite la fabricație pot să schimbe tonul pianului într-unul tare, ascuțit.
Există două sisteme de mecanică: vieneză și englezească. Mecanică
englezească este de preferat în locul celei vieneze, este mai ușor de intervenit
pentru reglare sau reparație, sistemul e mai solid și funcționarea mai precisă.
în 1830 fabrica de piane Steinway-New York schimbă poziția
corzilor, le încrucișează. Se face o economie mai mare de spațiu, corzile sunt
mai lungi și se obține un sunet mai puternic și frumos (Montai, 1865: 231).
Astăzi, în Europa multe mărci de piane, pianine și alte instrumente
muzicale sunt fabricate în Asia (China, Japonia, Indonezia) și vândute prin
firmele din Germania, Franța și alte țări.
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Starea de conservare
Datorită vârstei, dar mai ales a faptului că a fost greu încercat de
atâtea generații de elevi, precum și datorită condițiilor de păstrare și de
întreținere, pianul a suferit multe deteriorări (fig. 1). Capacul claviaturii a fost
grav avariat, cu siguranță a fost scăpat pe jos de mai multe ori, suferind o
fisură mare pe lungimea fibrei lemnului, cu pierderi de material lemnos și de
furnir (fig.2a, b). Furnirul de pe capacul pianului a suferit umflături, datorită
umezelii, (vaze cu flori care au fost amplasate pe pian) cu pierderi de
fragmente de furnir. Părțile metalice din alamă (cele funcționale, cât și cele
ornamentale) erau puternic corodate. Pierderi de material lemnos și de furnir
pe întreaga suprafață a pianului, mai ales pe părțile marginale, furnir
fragilizat, suprafețe fisurate, murdărie ancrasată, lovituri și zgârieturi
multiple, chiar și inscipții și incrustări (amintiri ale copiilor)(fig.3).
Pianul este construit din lemn de nuc, paltin, fag, tei, stejar, pin și
brad și este furniruit cu furnir de nuc. în componența pianului există
aproximativ 5000 de elemente (clape, ciocănele, cuie de acordaj, coarde). Pe
lângă acestea mai sunt și alte materiale: pâslă, stofă, pânză, piele, metal,
alamă, fontă, fildeș, etc. Pianul prezenta o uzură funcțională accentuată, cu
multe zgârieturi în profunzime, mătuiri și urme de pahare și vaze de flori,
multe julituri pe suprafața furniruită până în profunzime, afectând suportul
lemnos. Pe întreaga suprafață a pianului s-au găsit urme de lovituri
accidentale, de lichide, neglijență și indiferență față de acest obiect.
Capacul claviaturii a suferit fracturi și fisuri multiple ale lemnului și
furnirului cu pierderi de material lemnos și furnir, fragilizări, zgârieturi,
lovituri, pete și murdărie ancrasată. Același lucru s-a întâmplat și la capacul
pianului, unde mai apar și încrețituri ale furnirului, decolorări și alte pete de
la apă, vopsea sau alte soluții.

Operații de restaurare
Consolidările s-au executat prin încleieri la cald cu clei de oase și
presări cu ajutorul menghinelor manuale (fig.4). Completările s-au realizat cu
lemn uscat de aceeași esență, respectând direcția fibrei lemnului, tot prin
încleieri la cald cu clei de oase (fig.5,6). Furnirul fragilizat, precum și zonele
încrețite au fost consolidate cu ajutorul unui fier de călcat, prin încleieri la
cald cu clei animal, chituiri cu chit din praf de lemn și clei de oase sau chituri
alchidice.
Curățirile s-au realizat cu alcool tehnic sau prin șlefuiri ușoare (unde
a fost necesar), părțile metalice din alamă au fost curățate cu complexon III,
folosind periuțe de dinți, iar mai apoi lâna de oțel de diferite granulații.
Integrările cromatice s-au realizat prin băițuiri succesive cu baițuri de
nuc pe bază de apă de diferite nuanțe.
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Finisarea pianului s-a făcut prin lustruire cu Shellac 10% în alcool
tehnic, utilizând metoda clasică cu tampon din bumbac cu miez din lână și cu
ulei de in pentru a nu se “arde” shellacul.
Pianul și-a recăpătat strălucirea de odinioară, astfel ca noi generații de
elevi se vor putea bucura de acesta (fig7, 8). Sunt multe școli de prestigiu din
Arad, care au avut câte un pian, dar care a fost distrus iremediabil sau a
dispărut definitiv.
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Lista figurilor:
Fig-1- Pianul Colegiului ”Elena Ghiba-Birta” din Arad, deteriorat.
Fig. 2 a și b. Deteriorarea capacului claviaturii cu pierderi de material lemnos și furnir.
Fig. 3. Zgârieturi și încrustații ale pianului.
Fig. 4. Consolidare prin încleiere la cald.
Fig. 5. Completarea suportului de partitură.
Fig. 6. Completarea zonei lipsă din capacul claviaturii.
Fig. 7 a și b. Pianul după restaurare.
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CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA
UNEI LĂZI DE BREASLĂ
Gábriel ȚURCAN, Emanuel NICULA
Ioan BUTNARIU
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Conservation and Restoration of a Guild Chest
The restored object is a guild chest that belonged to the shoemakers
guild of Gherla town. The guild chest is in the custody of the Gherla History
Museum and the inscription on the front of the object indicates that it dates from
1841.
The object is made of oak, and the wooden legs are made of fir. Its
structure also contains metal parts. The chest is decorated with incisions and
wooden marquetries on the front and on the lid.
The object’s age and value required conservation and restoration
processes: dusting, chemical cleaning, treatments against xylophagous attack,
consolidation of the wooden material and reconstruction of the missing parts in
the wood.
Keywords: chest, guild, xylophagous attack, consolidations, reconstruction

Lucrarea de față prezintă etapele și tehnicile de restaurare a unei lăzi
de breaslă a cizmarilor, din orașul Gherla, piesă datată 1841. Piesa are
următoarele caracteristici:
Denumire: ladă de breaslă
Proveniență: Muzeul de Istorie Gherla
Datare: 1841
Dimensiuni: 1 38 cm x L 64 cm x h 40 cm
Materiale: lemn și metal
Piesa are o formă paralelipipedică. Este confecționată din lemn de
stejar cu îmbinări în coadă de rândunică, iar picioarele sunt confecționate din
lemn de brad, fiind atașate de fundul lăzii cu ajutorul cuielor metalice.
Capacul este atașat de restul lăzii cu ajutorul a două balamale metalice care
sunt prinse pe interiorul capacului, respectiv pe exteriorul lăzii. în partea din
față este decorată cu un șild metalic cu capac care ascunde gaura de intrare a
cheii, iar pe laterale are două mânere metalice mobile .
Lada este decorată pe capac cu intarsii de lemn care alcătuiesc două
chenare pătrate, în interiorul acestora și între ele fiind gravate litere. Pe
partea din față a lăzii sunt decorate cu intarsii aceleași chenare pătrate în
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interiorul cărora sunt reprezentate, tot cu intarsii, o cizmă și o unealtă, iar de
o parte și de alta a intarsiilor este gravat anul „1841” .
Pe partea interioară a capacului sunt lipite fragmentele unei steme
imprimate pe hârtie.

Starea de conservare a lăzii înainte de restaurare
Lada se află într-o stare de conservare relativ bună, pe părțile laterale
și capac prezentând orificii de zbor ale atacului xilofag, uzură funcțională și
mici lacune ale materialului lemnos și ale ornamentelor de intarsii. Cu toate
acestea, fundul lăzii prezintă lacune de mari dimensiuni și fragilizări ale
materialului lemnos cauzate de atacul xilofag și de umezeală; picioarele lăzii,
fiind dintr-un lemn moale, au suferit un atac xilofag masiv, iar datorită
umezelii prezentau urme de putrefacție, fiind nerecuperabile .

Tratamente de conservare
în prima fază s-a realizat o desprăfuire, iar apoi o curățare umedă cu
apă alcoolizată. Tratarea atacului xilofag s-a realizat prin injectarea în
orificiile de zbor și pensularea lăzii în totalitate, atât pe exterior cât și pe
interior, a unei soluții Sadolin Base cu soluție activă Permethrin .
Fundul lăzii, care era cel mai degradat și prezenta mari porțiuni de
fragilizare a lemnului, a fost consolidat cu clei de iepure în amestec cu o
soluție biocidă Consolidarea s-a realizat prin injectare în orificiile de zbor și
impregnare prin pensulare în mai multe straturi.
Intervenții de restaurare
Pe fundul lăzii care prezenta lacune ale materialului lemnos în special
pe latura din față - unde lacunele erau cuprinse intre 1 și 200 mm - s-a
realizat reconstrucția cu ajutorul unui chit epoxidic bicomponent Balsite W și
Balsite K care, după întărire, cu ajutorul unor dălți si prin șlefuire, a fost adus
la același nivel cu materialul lemnos.
Datorită stării proaste de conservare a picioarelor lăzii, a fost nevoie
de reconstrucția lor în totalitate, ele fiind reconstruite din aceeași esență de
lemn (brad) uscat și au fost atașate cu ajutorul unor cepuri subțiri prin lipire
cu clei de iepure.
Ultima operațiune efectuată asupra părților reconstruite a fost
integrarea cromatică.
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Legenda fotografiilor
Fig. 1 - Fotografie de ansamblu din lateralul stâng, privind starea inițială de conservare
Fig. 2 - Fotografie de ansamblu din lateralul drept, privind starea inițială de conservare
Fig. 3 - Fotografie din față, privind starea inițială de conservare
Fig. 4 - Fotografie din partea superioară, privind starea inițială de conservare
Fig. 5 - Fotografie din lateralul stâng a părții inferioare, privind starea inițială de
conservare
Fig. 6 - Fotografie din lateralul drept a părții inferioare, privind starea inițială de
conservare
Fig. 7 - Fotografie a părții inferioare si picioarelor, privind starea de conservare
Fig. 8 - Fotografie a părții interioare a lăzii și capacului
Fig. 9 - Fotografie a părții din față și picioarelor după restaurare
Fig. 10 - Fotografie a părții din față după restaurarea
Fig. 11 - Fotografie a părții superioare după restaurare
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ION TALOȘ LA 80 DE ANI

Pentru Ion Taloș (s-a născut la 22 iunie 1934 în Prodănești, jud.
Sălaj) examinarea unor vârfuri ale creației orale românești a fost de regulă
monografică și comparată, așa cum sunt Meșterul Manole. Contribuție la
studiul unei teme de folclor comparat (I, 1973, II, 1997), Cununia fraților și
Nunta Soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc și universal (2004)
și cea mai recentă lucrare de această factură, Omul și Leul. Studiu de
antropologie culturală (Editura Academiei Române, 2013, 646 p.). Aceasta
din urmă a fost anunțată de articolele sale Dér sieg über den Löwen. Ein
Motiv rumănischer Colinden, din Fabula (Göttingen, 1988) Löwe, din
Enzuklopădie des Mărchen (Berlin, New York, 1996), și de conferința pe
care a ținut-o, la Academia Română, la 22 mai 2004, tipărită sub titlul Lupta
voinicului cu Leul. Studiu de antropologie culturală (Editura Academiei
Române, 2007, 59 p.) Articolele și conferința au fost doar o deschidere a
temei iar lucrarea de acum depășește toate așteptările, atât prin amploarea
studiului (274 p.), cât și prin numărul mare de variante ale colindei (427). Și
mai este ceva esențial, cartea de acum nu se numește, restrictiv, Lupta
Voinicului cu Leul, ca în conferința amintită, ci extinde cercetarea la relația
omului cu Leul, lărgind astfel mult orizontul cercetării.
în amplul studiu care precede corpusul de texte, expune universul
culturii leului, al leului ca factor de cultură pe baza unei mari diversități de
surse cercetate, căutate în arheologie, istoria veche, scrieri sfinte, apocrife,
legende hagiografice, zoologia leului, în Antichitate și în Evul Mediu, în
literatura scrisă, în iconografia din Ur, Assur, Babilonia, la perși, egipteni
(sfmcșii-fenomen specific egiptean, ca acela din Giza, care-1 reprezintă pe
regele Chefren cu corp de leu), la fenicieni, huriți, cananieni, greci. Continuă
cu poarta leilor din Micene, leii pe plăcuțe de aur (Homer), leul în locuri
publice și în sanctuare, leii de fântână, statui grecești de lei, leul la reședința
din Olympia a lui Zeus, leul cu funcție magico-rituală, leul-demon, leulpăzitor de morminte, leii pe ceramica pictată, leul în arhitectură, în riturile
funerare, Hercule și uciderea leului din Nemeea, leul etrusc, leul la sciți,
daco-geți, leii funerari din Dacia Romană, fenomenul leului în Peninsula
Italiei, în Galoromania, în Peninsula Iberică. Continuă cu leii de pe sigilii și
gemele, cu monetele cu lei, cu leii pe sarcofage, pe mozaicuri, pe picturi
murale, diptice, cu leii în cărțile de tălmăcire a viselor, cu leii de pe covoarele
de la Musée de Cluny, cu imaginile domnitorilor prezentați ca lei, cu leul în
numele unor regi (Richard Inimă de Leu ș.a.), cu leul în proximitatea unor
zeițe, ca Cibele, Dea Syria, Artemis, Hera, Ortheia, Potnia Theron, Athena, a
unor zei, precum zeii Mithra.
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Corpusul de texte (427 variante) și impresionanta bibliografie
românească și străină (764 poziții), examinate riguros, nuanțat, l-au condus
pe autor la concluzia că cele patru tipuri ale colindei în cauză „își au
rădăcinile într-o singură arie, care nu poate fi alta decât cea din sud-vestul
Ardealului, și că, după cristalizarea aici a narațiunii despre voinicul care a
adus leul în sat, prin deplasările populației spre est s-a produs o diferențiere
în noi tipuri, care au avut apoi o evoluție aproape independentă." Se bazează,
în fixarea genezei colindei în spațiul amintit, pe următorii factori: „frecvența
foarte ridicată și diversitatea tipologică excepțională a colindei în această
zonă și, mai mult decât atât, elementele genetice comune tipurilor". Exame
nului critic asupra genezei îi sunt alăturate considerațiile despre valoarea
estetică și morală a colindului, el excelând prin construirea absolut excepțio
nală a acestui Hercule român, prin calitatea acestuia de a nu ataca leul
adormit, ceea ce dovedește „bărbăție și noblețe sufletească excepțională,
calitate care nu poate lipsi din psihicul unui adevărat erou“, prin faptul, de
asemenea, că provoacă leul la luptă „în cel mai pur spirit olimpic", că refuză
să utilizeze armele și alege lupta fizică. Alte momente ale acțiunii colindului
îi sporesc valoarea estetică, între ele scena întoarcerii în sat a junelui cu Leul.
Mai peste tot autorul face trimiteri comparative la basm, la Miorița, la epica
medievală, la mitologie, la mitul Hercules, la romanța spaniolă Lanzarote y
el ciervo de pie blanco, la literatura arturică a cavalerilor mesei rotunde: Lai
de Tyolet, scena evocată mai sus amintind, scrie autorul, de „Androclus și
colegul lui de grotă, trecând pe străzile Romei, în admirația oamenilor", în
fine de „întoarcerea glorioasă a lui Ghilgameș și Enkidu după victoria asupra
lui Humbaba, temutul stăpân al pădurii de cedri, sau a «taurului ceresc»".
Contribuie la valoarea de excepție a colindei „nota ei bărbătească, eroică,
ținuta etică a protagonistului, tonul optimist, ca și peisajul, pe alocuri paradisiac, pe care îl sugerează". Pe ținuta etică a protagonistului, pe vitejia
acestuia și-au pus amprenta, crede Ion Taloș, epoca romană, Virtus Romana,
Colinda Leului „fiind exemplul cel mai convingător al moștenirii latine în
folclorul românesc; ea poate constitui un argument de netăgăduit al continui
tății poporului român în Dacia, izvoarelor arheologice și istorice adăugânduli-se acum glasul oralității."
Supleței demersului critic i se adaugă, cum am mai spus, bogăția
informației, cea internațională fiind dobândită de autor când a fost bursier al
Fundației „Alexander-von-Humboldt", când s-a specializat în folclor euro
pean comparat la Deutsches Volksliedarchiv din Freiburg i.Br. (1967, 1971),
când între 1978 și 1983 a fost lector de limba și literatura română la
Universitatea din Köln, când a ținut cursuri de literaturi populare romanice la
amintita universitate (1986-1993), unde a dobândit titlurile de umhabilitient
(1993), Privatdozent și apoi profesor (1993-2000).
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Propensiunea lui Ion Taloș către cercetarea monografică este vădită și
de alte lucrări ale sale, cum este Gândirea magico-religioasă la români.
Dicționar (Editura Enciclopedică, 2001, 278 p.).
Am amintit mai sus că două studii ale sale despre Colinda Leului au
apărut în publicații străine, însă preocuparea sa de a face cunoscute
cercetătorilor străini valori ale spiritualității românești este mai amplă, un
exemplu în acest sens fiind și Petit dictionnaire de mythologie populaire
roumaine, traduit par Anneliese et Claude Lecouteux (ELLUG, Université
Stendhal, Grenoble, 2002, 216 p.).
Cartea are o dedicație: „In memóriám Artúr Greive“. Romanist
german (1936-2009), acesta este mai puțin cunoscut la noi, un portret al său
facându-1 acad. Marius Sala în cartea sa Portrete și evocări (Dávid Press
Prinț, Timișoara, 2013, p. 157-160).
Iordan DATCU
București

„MIORIȚA” ÎN LECTURA LUI PETRU URSACHE
Idei esențiale din cartea lui Petru Ursache. Miorița. Un dosar
mitologic (Casa Editorială Demiurg, Iași, 2010, 382 p.) au fost anticipate
într-o altă carte a sa, Etnoestetica (Institutul European, Iași, 1998, p. 72-82),
ideea directoare fiind aceea că „Miorița este o metafizică a morții“, „o replică
românească la complicata problematică a morții și reprezintă o secvență
dintr-o rito-mitologie funerară“. Noua abordare poate fi reușită în măsura în
care depășește „investigația de tip etnografic, în care s-a perseverat până nu
de multă vreme și a dus la confuzii și la simplificări nedorite“. Examinează
deci problematica mioritică nu din perspectivă folcloristică, etnografică sau
literară, pentru că astfel de abordări trebuie să cedeze locul scrutării compo
nentelor mitologice, estetice, filozofice, singurele care pot spune ceva esen
țial despre „elementele ermetizante, greu decriptabile“. Se trece deci peste
conflictul profesional între ciobani, peste testamentul ciobanului și se acordă
importanță majoră mioritismului altfel conceput decât până acum, fiindcă el
„se întemeiază pe un tip de comportament moral și existențial, cu rădăcini
adânci în straturile cele mai îndepărtate ale gândirii mitice“. De aici și necesi
tatea unei alte căi de examinare a esenței poemei, comparatismul mitologic,
prin care „se poate dovedi astfel că păstorul carpatic nu este izolat în căutarea
dramatică întru aflarea unui răspuns, fie și iluzoriu, în ce privește realitatea
enigmatică a morții“. încercări similare în această căutare dramatică au
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existat în culturile prealfabete, la zei, eroi și oameni și ele sunt - scrie Petru
Ursache - „atât de asemănătoare încât nici n-au putut fi observatei Unul din
aceste cazuri a fost cel al zeului-păstor Dumuzi, care „deși se bucura de o
poziție înaltă în panteonul sumerian, ca și Proserpina din repertoriul
greco-latin, primește vestea că urmează să fie ucis «în strunga de oi», de
către duhurile infernale Galla. Eroul, puternic și divin, nu se gândește să ia
măsuri de apărare, nu pune mâna pe ciomag să-i întâmpine pe vrăjmași, ci
începe să lăcrimeze, cerând sfat și ajutor de la soră, de la mamă; deci de la
ființe, aparținând, potrivit arhetipologiei, spiritului chtonian și feminin, nu
uranian, viril. Nu avem dreptul să-i reproșăm eroului sumerian lipsa de curaj,
«bărbăția» haiducească. El se afla într-o situație limită; știa că nici o forță
(umană sau divină), nu se putea opune morții, lecție transmisă din veac în
veac, în toate direcțiile și la toate popoarele de mare tradiție." Un alt caz
invocat de autor este cel al lui Ghilgameș. Recunoscut prin vitejia sa, „printre
oameni, zei ori eroi“, este transformat, la moartea lui Enkidu, în altă ființă,
„iar călătoria îndepărtată și grea, cu scopul de a descoperi un răspuns și un
remediu în legătură cu întrebarea chinuitoare privind realitatea morții, n-a
dus la rezultatul dorit, ca și în cazul eroului din Tinerețe fără bătrânețe...“
Petru Ursache examinează miturile Egiptului antic, mitologia hitită,
bucolicele și georgicele lui Virgiliu, Metamorfozele lui Ovidiu, Kalevala lui
Éliás Lönnrot, mitul lui Telepinus din volumul Tăblițele de argilă, Rig-Veda,
Isis și Osiris de Plutarch, Cartea morților egipteni, colecții românești de
folclor, studiile lui Mircea Eliade. Toate sursele cercetate îl conduc la conclu
zia că păstorul carpatic face parte dintr-o serie, alcătuită din Dumuzi-Tamuz,
Osiris, Attys, Adonis, nici unul din aceștia neopunând rezistență forțelor
infernale. Totodată, în cadrul mitologiei morții, sunt studiate personaje
precum Lazăr sau Lăzărelul și Caloianul, care „prefigurează unele elemente
ale mitologiei morții“, ca elemente ce sunt din substratul de cultură arhaică.
Examenul mioritismului capătă astfel, pe un fond național, un context mai
larg, mitologic și comparatist. în Caloianul și Miorița există personajul
„maica bătrână“, „în două ipostaze necorelate, dacă nu contradictorii",
elementul de legătură dintre ele fiind „episodul plecării maicii în căutarea
fiului". Șablonul mioritic este aflat și în alte creații populare românești.
„Maicii bătrâne" îi sunt găsite „multe asemănări, în manieră premioritică,
latentă, peste munți și peste secole” cu, spre exemplu, o statuie hitită, în chip
de Mutter Erde, descoperită cu 2000 de ani înainte de era noastră, cu
capitolul al XV-lea al epopeii finlandeze Kalevala, în care o mamă își caută
fiul. Este, firește, conștient că există deosebiri de natură mito-geografică între
bătrâna carpatică și maica finlandeză, însă este convins că „structura de bază
rămâne neclintită". Sfânta Fecioară din baladă și din colinde „rescrie scena
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riul Maicii Bătrâne", cu nuanțe stilistice care fac ca imaginea Măriei să nu se
confunde cu aceea a măicuței cu furca în brâu. Maica ciobanului din balade
de curtea feudală, legende și colinde este „temperamentală, aprigă și rea“, are
înfățișare „ciudată, robustă și primitivă". Constată că în Miorița și Caloian
ritualul căutării și al bocetului este „asemănător până la identitate... ca
scenariu și ca intensitate dramatică". în căutarea de „«posibile» asocieri de
imagine“ examinează mioritismul în colindele despre Dumnezeu cioban
(cele mai substanțiale pagini din carte), în baladele Mircea Ciobanul și
Oprișan, în care mioritismul este unul al acțiunii.
Studiul nu se restrânge, cum s-a înțeles, la cazul păstorului carpatic,
între el și alte ființe mitice existând asemănări, expresii ale unui act mitic.
Adesea afirmată,, așa-zisa pasivitate a păstorului carpatic este respinsă de
întregul demers critic al cărții, fiindcă în comportamentul mioritic „Este vizat
orice individ situat fie pe cea mai de jos treaptă istorică și culturală, temător
de moarte, fie aparținând celei mai avansate civilizații modeme, dotată cu
instrumente sofisticate de «protejare» a omului. Nu s-a schimbat nimic în
decursul timpului și nu se întrevăd speranțe, dacă avem tăria să privim realita
tea cu toată răspunderea: moartea nu a cedat o iotă din poziția sa privilegiată,
păstrându-se nedezmințită în nedezvăluite enigme. Omului îi rămâne liberta
tea să Acționeze într-un fel sau altul; este o libertate necesară și morală, deși
limitată, constrânsă. Atâta vreme cât păstorul alege calea destinală, cea mai
grea, cum s-a văzut, transferând întreaga problematică a morții dintr-o acțiune
imediată, efemeră și la îndemâna oricărui aventurier într-o meditație de cel
mai înalt înțeles existențial, înseamnă că a avut tăria să «revalorifice» (Mircea
Eliade) negațivitatea morții, dându-i un înțeles nou, în sprijinul ființei căzute
în suferință și în umilință. Astfel, omului i se ivește șansa refacerii puterilor
sufletești și spirituale după modelul universal al păstorului-zeu (Dumuzi),
devenind capabil, în varianta carpatică, să întâmpine moartea, cel mai de
temut vrăjmaș al vieții, «împăcat și tare». în puterea sacrificială de «a pune
întrebarea justă» (și necesară), în folosul tuturor, chiar dacă ea rămâne
deschisă, pentru a fi asumată de fiecare individ în parte, stă înțelesul moral și
existențial ut Mioriței.^
în comentariul său critic Petru Ursache nu se sprijină doar pe o
bogată bibliografie mitologică, folclorică și etnografică (S. FI. Marian și
Petru Caraman, acesta cu studiul despre moartea-nuntă, care ține „de dome
niul folclorului omenirii întregi“), ci apelează și la suportul literar, respectiv
la romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, la imaginarul mioritic din el,
raportând atitudini și gesturi ale personajelor sadoveniene la comportamentul
păstorului carpatic. Cu deosebire sunt studiate atitudinile Vitoriei Lipan,
despre care spune că „își însușește tot mai mult vestimentația sufletească a
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Maicii Bătrâne“. De ce n-a plâns eroina romanului când și-a descoperit soțul
ucis - se întreabă Petru Ursache. „Pe măsura înțelegerii dramei și apropierii de
capătul drumului - scrie el - Vitoria se fortifică sufletește, reușind să înfrângă
frica umilitoare. în clipa finală munteanca n-a plâns. Prin acest test ea putea să
se alăture, fie și ca spectator, dar purtând copleșitoarea sarcină emoțională,
celorlalți doi, aflați deja în totalitate în rol, Nechifor Lipan și Păstorul din
oralitate. Mioritismul ca mod de existență, altfel spus, ca întâmpinare a morții
cu înțelepciune și cu eliberare de frică îi unește pe toți trei.“
Propunându-și să refacă dosarul mitologic al Mioriței, autorul s-a
simțit obligat să se refere la celelalte abordări care l-au precedat. Se simte
mai aproape de aceia care au cercetat „rămășițele premioritice încifrate la
nivelul substratului de cultură arhaică“, respectiv de Al. Odobescu și Th. D.
Speranția, dar precizează îndată că ei n-au convins pentru că n-au avut
„suficientă acoperire documentară41 și pentru că studiile lor au fost „exagerate
sub anumite aspecte concluzive“, le-a lipsit „o analiză mai adâncită și
multidisciplinară“. Nu se revendică de la studiile mioritice ale lui D.
Caracostea și Ov. Densusianu, aceștia vizând „cu precădere formele vii și
palpabile ale etnicului11, de unde „supraevaluarea elementului păstoresc în
creație11 la Ov. Densusianu și „geografia folclorică11 la D. Caracostea. Impor
tantă este, pentru Petru Ursache, „depășirea cadrului regional și istoricogeografic, în care s-a cantonat mioritologia de un secol încoace11. Nu subscrie
nici direcției etnografice reprezentată de C. Brăiloiu și I. Mușlea, pentru că
aceștia „au susținut că sensul poemei ar fi determinat de obiceiurile de înmor
mântare, de reprezentările terifiante11. Nu este de acord cu G. Călinescu, după
care Miorița se reduce la un „asasinat aventurier11. Nu este de acord nici cu
cei care tratează Miorița ca baladă sau epopee. Orientările amintite mai sus,
față de care ia distanță critică, nu sunt combătute integral, fiindcă, scrie,
„fiecare direcție și-a dovedit utilitatea într-o măsură oarecare.11 Subscrie însă
la definiția dată de Mihail Sadoveanu, care a văzut în ea „o imposibilă
îmbinare de genuri11. Este de acord și socotește plauzibilă „direcția literarartistică și, în prelungire filosofică, asumată... de V. Alecsandri, Dan Boita,
Lucian Blaga, Mircea Eliade11.
Dacă a semnalat nuanțat o serie de opinii, la care subscrie, într-o
măsură sau alta, P. Ursache combate fără menajamente părerile celor care au
scris că în celebra poemă „este vorba de un simplu omor, întâmpinat cu frică,
lene ori resemnare11, ale celor pentru care integrarea euroatlantică înseamnă
denigrarea propriilor valori, între ele și Miorița. Războiul acestora cu
capodopera „decurge din confuzia regretabilă a valorilor, fenomen provocat
cu intenție în modernitate și, mai cu seamă, în postmodemism, din dorința
unui grup restrâns și potent de a impune dictatul și canonul în viața literară.11
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Pentru că studiul său este conceput ca un „dosar mitologic“, consacră
pagini de admirație unor lucrări care contribuie la abordarea modernă a
poemei: Tatiana Gălușcă-Cârșmariu, Emilia Milicescu, Nicolae Saramandu,
Tudor Nae, Miorița la dacoromâni și aromâni (1992), Alexandru Husar,
Miorița (1994), Nicolae Panea, Mihai Fifor, Cartea românească a morții. O
abordare hermeneutică a cântecelor rituale funerare (1998), Al. I.
Amzulescu, Miorița și alte studii și note de folclor românesc (2001) și
Ștefania Mincu, Miorița. O hermeneutică ontologică (2002).
Foarte semnificativă este reproducerea, într-o anexă, din cartea lui
Ion Filipciuc, Miorița străbate lumea, a 27 de traduceri ale acesteia în limbi
de circulație. Este și acesta un mod de a spune că mai mult este prețuită
poema de către străini, decât de români, mai precis de acei români la care se
referă Petru Ursache în citatul de mai sus.
P.S: în ultimele două decenii, Petru Ursache a avut câteva experiențe
nefericite cu editori lipsiți de cel mai elementar profesionalism. Tipărind, în
1992, la editura ieșeană Junimea, volumul Mircea Eliade, Meșterul Manole.
Studii de etnologie și mitologie, ediție îngrijită în colaborare cu Magda
Ursache, au constatat, stupefiați, că pe copertă redactorul cărții, o doamnă,
și-a pus propriul chip. în 2010 i-a apărut, la editura ieșeană Demiurg, cartea
pe care am prezentat-o mai sus. Directoarea editurii a dat drumul cărții la
tipar lără acordul final al autorului.
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