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Anul 1975, prin grija Editurii Minerva şi prin strădania generoasă
şi plină de inţelepciune a prof. Mihai Pop şi a colegului său de breaslă
Ioan Şerb, ne-a oferit prilejul real şi de mult aşteptat al unei veritabile
bucurii editoriale: primul volum din opera aceluia care a fost Romulus
Vuia „cel care a creat la noi etnografia ca o disciplină de sine stătătoare
şi cel care a întemeiat primul muzeu român de etnografie" (p. V).
Nu vom zăbovi asupra biografiei lui Romulus Vuia, asupra nobilei
sale ţinute intelectuale şi a caracterului său ferm şi neabătut, deoarece
în prefaţa volumului, prof. M. Pop ne-a lăsat, credem, pagini antologice
de mare fineţe şi pătrundere în rostul lăuntric al existenţei învăţatului
etnograf. Ele vor rămine pentru totdeauna ca o recunoaştere a muncii
şi nobleţei sale spirituale.
Credem în schimb că este necesar să amintim, alături de conţinutul
volumului, de ambianţa culturală în care s-a format Romulus Vuia. A
fost întîmplătoare întîlnirea sa cu G. Vâlsan, marele geograf, dar nu a
rămas întîmplătoare, ci a determinat, prin aducerea sa la Universitatea
din Cluj, într-o mare măsură, formaţia sa ştiinţifică. Era ambianţa intelectuală a Clujului din acei ani şi mai apoi, mereu, deschisă efervescenţei
şi veritabilei emulaţii ştiinţifice. Lăsînd nepomenite aici (din motive lesne
de înţeles, dată fiind pregătirea semnatarului acestor rînduri) ştiinţele
fizico-matematice, biologia şi medicina (E. Racoviţă, V. Babeş, E. Haţie
ganu) să reamintim doar cîteva nume, legate de mari instituţii de cultură şi ştiinţă, de publicaţii ştiinţifice şi reviste, acele mari şi fermecă
toare personalităţi universitare, ce au înscris, cu adînc respect pentru
poporul nostru şi pentru umanitate, un capitol de neuitat în istoria culturii româneşti. Dăduse roade gîndul mare şi voinţa nestrămutată a marelui învăţat V. Pârvan, unul din ctitorii organizării Universităţii Daciei
Superioare, cel care aprecia caracterul drept piatra unghiul,ară în activitatea şi munca intelectuală, prin care numai se poate impune pe plan
cultural veritabila selecţiune a valorilor în locul arbitrarului şi dorinţe
lor sau ambiţiilor subiective. In jurul cunoscutelor institutji de cultură,

164

Romulus Vuia

2

Institutul de Studii Clasice, Muzeul Limbii Române, Institutul de Istorie
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu constantele dezbateri
ştiinţifice, multe publicate în Anuarul Institutului de Studii Clasice
(AISC), Dacoromania şi Anuarul Institutului de Istorie Naţională (AIIN),
se string cercetători şi mari profesori precum S. Puşcariu, V. Bogrea,
D. Popovici, I. Lupaş, S. Dragomir, E. Petrovici, C. Daicoviciu, R. Vuia,
I. Muşlea, D. Prodan, Şt. Pascu şi mulţi alţii, de fapt o întreagă pleiadă
de oameni de ştiinţă ce au dus faima cercetării ştiln,ţifice româneşti pină
-departe, peste hotarele patriei. Nu putem să nu-i amintim pe gînditorii
.şi oamenii de cultură L. Blaga, D. D. Roşca, C. Petranu şi I. Chinezu,
acesta cu marea sa revistă Gînd Românesc. Citeva din volumele apărute
:sau reeditate recent• adună, prin grija foştilor elevi sau a editorilor cu
preţuire critică, truda ştiinţifică a înainte mergătorilor, constituind admirabile restituiri intre care se înscrie şi prima parte a operei etnografice
a lui Romulus Vuia.
Volumul are două subdiviziuni bine definite ca sferă de cuprindere:
I. Studii şi cercetări .etnol.ogice (cu următoarele lucrări: Etnografie, etnologie, folclor. Definiţia şi domeniul; Contribuţii etnografice cu .privire la
formarea culturii noostre popula.re şi a poporului român; Dovezi etnografice pentru vechime.a şi continuitatea românilor în Transiivania; Legenda
lui Dragoş; Originea ;ocului de Căluşari) şi II. Studii antropageografice şi
etnologice (cu o singură lucrare: Satul Tomdnesc din Transilvania şi
Banat). Prin cercetările sale de teren, de muzeologie română şi prin
micromonografiile sale etnografice Romulus Vuia s-a ocupat intens de
morfologia aşezărilor şi a locuinţelor, de obiceiurile şi ocupaţiile de bază
ale românilor şi de etnogeneza poporului român. Chiar .dacă investigaţiile
Naţională,

1 V. B oe re a, Pagini istorico-filologice, Cluj, 1971; idem; Sacra Via, Cluj,
1973; V. Pârvan, Memoriale, Cluj, 1973; idem, Corespondenţii şi acte, Buc., 1973;
A 1. Z u b, Vasile Pdrvan, Iaşi, 1974; G. Vâlsan, Descrieri geografice, Buc., 1964;
D. P o p o vi c i, Romantismul romdnesc, Buc., 1969 (cf. şi La Literature romaine a
l'epoque de, lumiere.s, Sibiu, 1945); I. M og a, Scrieri istorice 1926-1946, Cluj,
1973; I. Breazu, Studii de literatură română şi comparată, Cluj, 1970; S. P u ş
c ari u, Cercetări şi studii, Buc., 1974; S. Drag om ir, Vlahii din nordul. Peninsulei Balcanice în Evul Mediu, Buc., 1959; idem, Avram Iancu, Buc., 1965; I. C h ln e z u, Pagini de critică, Buc., 1969; V. Fan ac he, Gînd Romdne:ic- bibliografie,
Buc., 1973; L. BI aga,
Gîndirea romdneaseli in Transilvania în :iecolul al
XVIIJ-lea, Buc., 1966; idem, Zări şi etape, Buc., 1968, idem, Trilogia culturii, Buc.,
1969; I. M u ş 1 ea, Cercetări etnografice şi de folclor I., Buc., 1971; E. Petrovi ci, Studii de dialectologie şi toponomie, Buc., 1970; M. Macre a, Viaţa în
Dacia romană, Buc., 1970; C. Daicoviciu, Dacica, Cluj, 1970; St. M e te ş,
Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Buc., 1971; D. D. Ro ş
c-a, /nsemnări despre Hegel, Buc., 1967; idem, Existenţa tragică. Ineercare de sinteză filozofică, Buc., 1968; idem, Influenţa lui Hegel asupra lui Taine, Buc., 1968;
D. P r o d a n, Supplex Libellus Valachorum, Buc., 1967; idem, I obligia în Transilvania, 1-111, Buc., 1967-1968; Ş t. Pascu, Marea Adunare Naţionalii de la
Alba-Iulia, Cluj, 1968; idem, V'3ievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1972.
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întreprinse şi studiile publicate conţin conclazil şi interpretări diferite de
cercetarea actuală, ,.prin matierialul lor bogat constitui~ un aport de
fapte valabile şi astăzi pentru Urtele probleme şi teme ale etnografiei
româneşti" 2 •
Lucrările

sale în domeniul etnog12nE?zei româneşti „nu satisfac decît
istoriografiei" 3• Astfel, în lucrarea Contribuţii etnografice cu privire la formarea culturii noastre populare şi a poporului român,
Romulus Vuia scria: ,,Străromânii au fost nevoiţi a trăi în aşezări risipite în munţi nu numai pentru că ei, fiind o populaţie autohtonă, au
fost constrînşi să se retragă în zona muntoasă periferică, dar şi pentru
că populaţia străromână din pricina migraţiunii popoarelor n-a mai
îndrăznit să întemeieze aşezări adunate în regiunile văilor deschise"
(p. 42'----43). Astăzi-, teza retragerii în munţi a populaţiei locale începe
să fie abandonată ca nefondată de fapte. S-a constatat şi pentru alte
provincii romane ca Raetia şi Noricum (azi teritorii austriece) de către
cercetătoarea H. Tha.ler-Stiglitz, recunoscută specialistă a problemei, că
susţinerea tezei înmulţirii elementului roman din munţi prin fuga din
regiunile joase ale Raetiei II şi din Noricum Ripense „este o părere în
care se crede mult, dar care nu este dovedită" 4 • De acest lucru şi-a dat
seama sau în orice caz a lăsat posibilă şi o altă judecată şi Romulus
Vuia admiţînd:
a) ,,Acest fapt însă nu exclude existenţa aşezărilor româneşti răz
leţe, chiar şi a celor adunate şi în regiunile de cîmpie pentru perioada
mai veche" (p. 43) şi
b) ,,Plugul la români prezintă două tipuri cu totul diferite: 1) tipul
transilvănean . . . . . . . . . . şi 2) tipul muntean rariţa sau raliţa (fig. 8
şi 11) cu care azi se lucrează mai mult la prăşitul porumbului. Cu acest
tip de plug, adică cu raliţa, se ară mai mult în regiunea de şes, fapt ce
ar dovedi continuitatea agriculturii la români şi în regiunile de şes"
(p. 59).
Interesantă este zăbovirea sa asupra termenului cătun, întrebuinţat
pentru a denumi o aşezare mai mică, cu un număr mic de case, model
de judecată etnografico-lingvistică comparativă la popoarele cu care
românii ajung sau nu ajung în contact: katunt - la albanezi; k.atun - la
bulgari; k6.tun - la sîrbi; kotan - la chirchizi; chetton - la calmuci;
kotun - la tătarii din Serbia şi khoton - la mongoli. Cercetări recente
parţial cerinţele

2 R.
V u 1 cănesc u, Etnologia, în volumul Istoria Ştiinţelor în Romdnia.
Etnologia-Folcloristica, Buc., 1975, p. 59.
3
Idem, ibidem.
4
H. T ha 11 e r, Der Stiidte der Vita S. Severini im Donauraum, im Festschrift filr Rudolf Egger, II, Klagenfurt, 1953, p. 315-321; idem, Romische Lager
und frii.hmittelalterliche Siedlungen am norisehen Limes, în Osterreichische jahreshefte, XVI, 1961-63, p. 145 sqq.
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confirme această teză susţinută la vremea sa de Romulus Vuia5 •
terminologia cronologică a portului popular românesc, desprinde firesc trei straturi în ordinea vechimii acestor elemente în limba
română şi în etnografia noastră:
I. Vechiul substrat etnografic şi lingvistic traco-dacic
II. Vechiul strat latin şi
III. Stratul vechi şi mai recent slav.
Demnă de atenţie este şi concluzia etnografului clujean asupra influenţei suferite de românii din partea slavilor în timpul convieţuirii şi
asimilării slavilor (p. 62, 89), concordind cu cercetările recente asupra
intensităţii şi influenţei slave asupra limbii române 6 •
Rămine, de asemenea, demnă de atenţie strădania sa pentru a limpezi în studiile etnografice „vechimea şi continuitatea elementului românesc în Transilvania şi continuitatea lui cu celelalte părţi ale poporului
nostru de dincolo de Carpaţi" (v. studiul: Dovezi etnografice pentru vechimea şi continuitatea românilor în Transilvania, p. 77).
In „Legenda lui Dragoş", chiar dacă din capul locului autorul ne
spune că nu va căuta să vadă „cit corespunde adevărului istoric" această
legendă, este evident că unitatea poporului nostru şi întemeierea Moldovei nu îi erau străine, ca tuturor cercetătorilor istorici, arheologi, etnografi, folclorişti. Chiar dacă motivul legendei are circulaţie universală,
Romulus Vuia conchide că „nu putem contesta caracterul naţional al
acestei legende" (p. 108).
par

să

Analizează

5 v.
Ş t. Ş te fă n e s c u, Formarea statelor româneşti (sec. X-XIX), în I st oria poporului român, Buc., 1970, p. 121, n.1: ,,Convieţuind cu băştinaşii timp în-

delungat, pecenegii şi cumanii au lăsat urme în toponimia şi în lexicul limbii
române. De numele pecenegilor se leagă Peceneaga, Picineagul, Pecenişca, Beşinău,
Besenova etc. De origine cumană sînt topicele: Cumani, Comana, Vadul Cumanilor, Comarnic, Comăneşti; denumirile de rîuri cu terminaţia - ui: Bahlui, Covurlui, Desnăţui, Călmăţui etc. şi numele terminate în - abă: Toxabă, Tîncabă, Basarabă etc. De la pecenegi şi cumani au pătruns în limba română şi o altă serie
de cuvinte: cioban, beci, cătun, duşman etc.; v. şi alte păreri la I. I. Russu, Limba
traco-dacilor Buc., 1959, p. 130, Lista cuvintelor române autohtone: ... cătun
idem, ibidem:!, Buc., 1967, pp. 203-204; Cuvintele române autohtone care au un corespondent de origine indo-europeană şi autohtonă în albaneză sînt: ... cătun ... ; cf.
şi idem,
Dte autochtonen elemente im Wortschatz der rumiinischen Dialekte, în
Dacoromania, I, Freiburg-Miinchen, 1973, p. 129; C. P o g hi r c, Sur les elemente
de substrat du romain, în Dacoromania, I, Freiburg-Milnchen, 1973, p. 201 les vocables communs â l'albanais et au roumain sont a peu pres Ies suivantes: ... cdtun ... şi pe larg I. I. Rus su, Elemente autohtone în limba română, Buc., 1970,
pp. 148-150, s.v. cu întreaga bibliografie şi cu concluzia: ,.S-ar putea ca evoluţia
semantică să fi fost analogă cu a lat. fossatum (fossa) rom. (fsat), sat şi deci că
tun să fie o paralelă anteromană, autohtonă a termenului sinonim latin".
6 I.
p ă t r u ţ, Studii de limbă română şi slavistică, Cluj, 1974, pp. 88-89
,.Prin urmare, influenţa slavă este posterioară transformării latinei carpato-dună
rene în limba română (proces care s-a produs, aproximativ în secolul al VIII-lea),
ceea ce se dovedeşte şi prin faptul că elementele cele mai vechi de provenienţă
bulgară nu au suferit prefacerile fonetice, binecunoscute, caracteristice doar cuvintelor moştenit_e din limba latină•.
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Intinsa putere de d~cumentare şi mînuirea atentă a metodei comparative ne-o dă Romulus Vuia în studiul privind Originea jocului de că
luşari. Şi în acest studiu Vuia parcurge întreg cuprinsul locuit de poporul nostru: Moldova, Muntenia şi Oltenia, Transilvania şi Banat, unde
căluşarul este strîns legat de sărbătorile de primăvară şi vară, dovedind
autohtonia şi continuitatea obiceiurilor populare româneşti.
Studiul aşezărilor rurale şi a casei de la ţară (satul românesc din
Transilvania şi Banat a cărui analiză temeinică ar depăşi intenţiile şi
economia acestor rînduri) întemeiat pe analiza morfologică a satelor româneşti a fost extins în timp şi în spaţiu, după al doilea război mondial,
prin cercetarea aşezărilor din Muntenia şi Moldova şi argumentat prin
studierea condiţionării lor economice. Romulus Vuia n-a mai ajuns să
ne lase un studiu de sinteză asupra aşezărilor, avînd la bază noua metodă
de cercetare etnografică a satului din ţara noastră.
Este neîndoielnic că noile generaţii de etnografi vor avea mult de
învăţat de pe urma studierii şi analizei atente a lucrărilor dedicate cercetării originii şi evoluţiei satului românesc, temă ce interesează deopotrivă pe demograf, arhitect, economist, istoric, arheolog şi etnograf.
Chiar dacă cercetarea de azi va dezvălui laturi mai puţin trainice analizelor sale, inerente limite de documentare şi putere de cuprindere, studiile sale în acest domeniu rămîn de referinţă, ca ale unui adevărat
deschizător de drumuri în etnografia românească.
Nădăjduind că acestui prim volum îi va urma al doilea, pentru publicarea integrală a operei etnografice a lui Romulus Vuia, ne facem o plă
cută datorie aducînd cuvenitele mulţumiri prof. Mihai Pop şi lui Ioan
Şerb, editurii, pentru minunata lor realizare, un veritabil act de nobilă
restituire critică.
S.

DUMITRAŞCU

