DANSUL POPULAR IN ZONA V AŞCAULUI
CONSTANTIN COSTEA

în cadrul colaborării dintre Institutul de cercetări etnologice şi dialectologice din Bucureşti şi Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi
mişcării artistice de masă Bihor, în cursul anului 1975 cercetările
noastre s-au efectuat într-o arie situată în sud-estul Bihorului pe care
o denumim, în mod obişnuit, zona Vaşcăului,
Pe plan coregrafic activitatea noastră s-a desfăşurat pe parcursul
a două etape, în lunile mai şi septembrie, şi a cuprins satele Coieşti
(aparţinător oraşului Vaşcău), Sălişte de Vaşcău (cam. Criştior), şi Izbuc
(cam. Cărpinet) unde s-a cules repertoriul de dansuri populare cu ajutorul peliculei cinematografice. In oraşele Vaşcău şi Dr. Petru Groza
s-au efectuat înregistrări de muzică de joc cu lăutari din Leheceni, Sîrbeşti şi respectiv Ştei. De asemenea, în localităţile unde s-a filmat precum ~i în satul Seghişte au fost culese informaţii în legătură cu evoluţia şi situaţia actuală a fenomenului folcloric coregrafic.
„Recolta" noastră cuprinde circa 90 minute de înregistrare pe
bandă de magnetofon şi aproximativ 720 m peliculă cinematografică.
La aceste cifre mai putem adăuga şi o culegere din anul 1966, efectuată
ln satul Rieni, materialul rezultat fiind introdus în cel de al Ii-lea volum al lucrării „Folclor coregrafic din Bihor".
Teritoriul de care ne-am ocupat este situat spre periferia Bihorului. O zonă specific montană, cu sate răsfirate pe diferitele văi care formează bazinul superior al Crişului Negru. Este de fapt îngusta depresiune a Vaşcă~Iui care desparte Masivul Bihorului de Munţii Codrului.
Din punct de vedere coregrafic aria folclorică a Vaşcăului, deşi
situată spre periferie şi învecinată cu Ţara Moţilor şi Zarandul, se încadrează în parametrii specifici ai spaţiului bihorean, constituind însă
o entitate destul de bine conturată care ne relevă unele trăsături particulare, cu caracter local.
Ca pe întregul teritoriul bihorean, repertoriul zonal de dansuri
populare cuprinde trei tipuri principale pe care, în ansamblul „stilului
vestic" al folclorului coregrafic românesc, Ie-am denumit convenţional:
,,Ardeleana sincopată" (Pe picior), ,,Poarga" (Polca) şi „Mininţelu".
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Aceste dansuri se execută sub formă de suită (ciclu) păstrîndu-se, în
fiecare sat, mereu aceiaşi ordine. In concepţia sătenilor respectivi suita
constituie un joc pe parcursul căruia partenera nu se schimbă.
Jocurile, deşi identice ca tip în toate localităţile, poartă denumiri
care pot diferi de la sat la sat, denumiri care de multe ori sînt nişte
variante cu înţeles asemănător. De exemplu:
1) ,,Ardeleana sincopată" este întîlnită sub denumirile „SUSU"
(Sîrbeşti), ,,JOC SUS" (Ştei), ,,DE JOC" (Leheceni şi Sălişte de Vaşcău)
şi „DE DANŢ" (Izbuc). Mai întîlnim două variante ale aceluiaşi tip de
joc, practicate însă numai de bărbaţi în Izbuc, denumite „BĂTUTA" şi
,,ARDELEANA".
2) ,,Poarga" este întîlnită, în general, sub denumirea de „POLCA",
excepţie face satul Izuuc unde se numeşte „TIGANEASCA"
(sub
aceiaşi denumire jocul în cauză este înlîlnit şi în zona Ineului de Arad).
3) ,,Mininţelul" este cunoscut, în general, ca „lNVlRTITU" sau
,,lNVIRTITA".
In afara celor trei tipuri principale de joc, în localitatea Sălişte de
Vaşcău am mai întîlnit alte două dansuri, ,,MĂRUNŢEAU.A" şi „CADENŢA", introduse de către şcoală în repertoriul local.
„Mărunţeaua" este un dans de perechi în linie, cu partenerii situaţi
faţă în faţă, el pare a fi un aranjament, un dans contrafăcut, în stil
şcolăresc.

Despre dansul „Cadenţa" suspect de la bun început prin denumire
apoi prin structură şi melodie, am reuşit să aflăm, prin anchete, că
a fost introdus în repertoriu satului de un învăţător pe nume Lucian
Mustaţă, în urmă cu aproximativ 40 de ani. Iată ce ne spune lăutarul
Petrişor Alexandru (Coracu) în vîrstă de 65 de ani cu privire la apariţia „Cadenţei" în Sălişte de Vaşcău: ,,Cadenţa o juca în perechi în
roată, cînd ieram copil nu să juca, dnrl ieram fecior începuse să se
joace; Lucian Mustaţă punea copii să joace Cadenţa, juca copii la
şcoală". Din păcate nu am putut afla de unde a adus to luşi jocul învă
ţătorul citat.
După cum am mai arătat variantele celor trei tipuri principale de
joc ale repertoriului zonal, se înscriu în parametrii specifici ai creaţiei
populare coregrafice bihorene. Formele în care ele se concretizează au
o strinsă legătură cu aria folclorică limitrofă a Beiuşului, cuprinzînd în
esenţă elemente ale fondului principal (ritm, elemente cinetice, dinamică, arhitectonică), care constituie baza stilului coregrafic bihorean.
Datorită, însă, unor trăsături particulare, mai greu sesizabile din primul moment, care sînt legate de structura mai simplă, arhitectonica
mai uniformă, dar mai ales de stadiul evolutiv - rămas arhaic -, coregrafia populară din zona Vaşcăului constituie totuşi o entitate destul
de bine conturată în ansamblul specificului bihorean. Entitate care s-a
închegat de-a lungul vremii sub influenţa unor factori specifici şi totodată obiectivi.
şi
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In localităţile din zona în cauză, ca mai în toate satele din ţară,
jocul a ocupat un loc important în contextul vieţii spirituale. Aici, însă,
condiţiile economice şi social-culturale au făcut ca jocul să aibă o viaţă
mai puţin intensă, ceea ce a produs o încetinire a procesului evolutiv,
determinînd, în ultimă instanţă, o forţă de expresie mai puţin pregnantă decît în alte zone ale Bihorului.
Localităţile care se înscriu în perimetrul zonal sînt specific montane, cu posibilităţi limitate în ce priveşte dezvoltarea economică, prin
exploatarea propriului teritoriu, dar cu un important excedent de braţe
de muncă. Această situaţie a dus, cel puţin în ultima sută de ani, la o
migraţie sezonieră, mai ales a bărbaţilor, spre alte zone care le puteau
oferi posibilitatea cîştigării mijloacelor de trai. După mărturisirile informatoarei Tulvan Catalina din Sălişte de Vaşcău în vîrstă de 65 de
ani reiese că: ,,mercau feciorii şi oamenii la lucru la pădure, mereau şi
femeile care ier a mai voinice şi mai sărace". Oamenii din Sălişte de
Vaşcău şi Leheceni, după aceiaşi relatare, mergeau la Aleşd sau la
Desna în jud. Arad; veneau acasă, în cel mai fericit caz, odată pe lună.
La fel plecau în ţară, poate la distanţe şi mai mari, cei care trebuiau
să-şi desfacă produsele olarii din Sălişte de Vaşcău, Leheceni şi
Criştior; vărarii din Cărpinet şi Izbuc. Acasă rămîneau mai mult
femeile care trebuiau să se ocupe de întreţinerea gospodăriei şi creş
terea copiilor.
în aceste condiţii jocul, ca manifestare cu caracter social (în special a tineretului), ne apare mult mai puţin frecvent şi mai puţin organizat, în funcţie de prezenţa în sat a feciorilor şi bărbaţilor.
Din cercetările noastre în Seghişte, Sălişte de Vaşcău şi Izbuc
reiese că organizarea jocului şi angajarea muzicanţilor nu se făcea pe
perioade bine determinate, ca de pildă în zonele de cîmpie şi de deal
ale Bihorului, ci ru totul ocazional. .,Cînd merea feciorii acasă şi să
strîngea mai mulţi şi făcea joc", ne spune aceiaşi informatoare Tulvan
Catalina din Sălişte de Vaşcău sau „cînd ne strîngeam noi feciorii
laolaltă, ne hotăram şi făceam joc" (inf. Burta Gheorghe de 40 de ani
din Izbuc).
Singurele ocazii de joc care se bucurau de o organizare mai riguroasă şi o desfăşurare mai amplă erau marile sărbători de peste an
(paşte 2 zile, crăciun 2 zile etc.), adică atunci cînd veneau în sat toţi
cei plecaţi la muncă.
Incadrîndu-se în angrenajul revoluţiei economice şi social-culturale din ţara noastră această parte a Bihorului cunoaşte o dezvoltare
industrială fără precedent. Intr-o zonă destul de mică ca întindere au
apărut încă două oraşe care prin importanţa lor depăşesc, chiar, vechiul
centru Vaşcău!.
În noile condiţii de viaţă aproape toată forţa de muncă este absorbită de exploatările minere şi de noile intreprinderi care au luat fiinţă
în oraşele. Dr. Petru Groza şi Vaşcău. Astăzi sensul circulaţiei oamenilor din zonă s-a schimbat fundamental, majoritatea lor se îndreaptă
https://biblioteca-digitala.ro

286

Constantin Costea

4

spre noile întreprinderi, spre exploatările miniere situate mult mai
aproape de casă şi care reprezintă o formă superioară de muncă. Spre
alte locuri, ca de pildă la muncă în zonele agricole (mai ales în Banat),
merg acum doar bărbaţii trecuţi de vîrsta de 40 de ani, pentru care
este prea tîrziu să se mai califice in industrie.
Desigur factorul economic a avut şi are o influenţă hotărîtoare
asupra evoluţiei fenomenului folcloric, dar ni se pare că în zona de
care ne ocupăm, acest aspect apare cu mult mai pregnant. ln contextul
amintit jocul popular, ca atare, a rămas într-un stadiu mai arhaic, mai
puţin variat ca structură şi mai uniform în arhitectonică, adică mai
sărac ca formă de exprimare coregrafică în comparaţie cu zonele de
deal şi cîmpie ale Bihorului. Am putea spune că în aria folclorică a
Vaşcăului întîlnim variantele cele mai primitive ale principalelor tiouri
din repertoriul bihorean de dansuri populare.
în ansamblul celor arătate satul Izbuc constituie, însă, o excepţie.
Aici am întîlnit un joc mult mai variat, cu o forţă de expresie pregnantă,
care ne aminteşte de dansul popular din Pietroasa, Cresuia, Petreasa
sau Valea de jos, sate cuprinse în zona folclorică limitrofă, a Beiuşu
lui. Acest aspect, oarecum particular, al coregrafiei populare din satul
Izbuc se datorează, credem, unui grup de bărbaţi de vîrstă mijlocie,
entuziaşti şi mari amatori de joc. în ultimii 20 de ani aceştia au constituit, se pare, nucleul dinamic al organizării şi practicării regulate a
jocului în satul respectiv.
Astăzi tinerii, din satele cuprinse în aria folclorică a Vaşcăului,
nu mai pleacă departe şi pe timp îndelungat să-şi cîştige existenţa, majoritatea lor fiind acum încadraţi în diferite şcoli sau întreprinderi industriale. Acestea, situate da distanţe destul de mici, le dau posibilitatea să se întoarcă acasă în fiecare zi la sfirşitul orelor de muncă, avînd
şi avantajul unor mijloace de transport cu un program bine pus la
punct. Cu toate acestea jocul, ca prilej, rămine în continua.re o manifestare cu totul ocazională şi din ce în ce mai puţin frecventă.
Desigur, noile coordonate ale vieţii social-culturale îndreaptă tineretul spre alte preocupări care îl poate îndepărta de tradiţia satului în
care s-a născut şi continuă să trăiască. Credem, însă, că acest aspect
nu constituie factorul principal care să determine destrămarea jocului,
ca prilej, ci însăşi vitalitatea şi forţa de integrare a tradiţiei în contextul vieţii spirituale contemporane. De pildă, în" zona folclorică a Barcăului, mai precis în satele care aparţin comunei Abrnm (Iteu, Dijir,
Suiug, Marginea) tinerii deşi vieţuiesc în aceleaşi condiţii (lucrează
sau învaţă la Marghita) continuă să organizeze jocul cu regularitate.
Fenomenul nu este singular, am observat că acolo unde a existat o
puternică tradiţie în ce priveşte organizarea jocului pe tot timpul anului şi unde dansul, ca atareJ a avut şi are un nivel calitativ ridicat,
şansele de supravieţuire a prilejului sînt mult mai mari. Indiferent de
evoluţia vieţii social-culturale lanţul tradiţiei folclorice se rupe unde
el este mai subţire.
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ln satele cercetate am putut observa că tinerii sînt din ce în ce
mai puţin interesaţi să-şi însuşească repertoriul local. Ceea ce ştiu ei
să joace acum sînt nişte variante simplificate, o imagine palidă a dansului pe care încă îl practică generaţiile mai vechi. Chiar şi acei care
fac parte din diferite formaţii artistice de amatori preferă stilului local,
.,creaţii
ale aşa zişilor instructori coregrafi. De altfel mai toate formaţiile de dansuri din oraşul Dr. Petru Groza şi Vaşcău ( observaţia este
valabilă şi pentru Beiuş) au în repertoriu variante din alte zone ale
Bihorului sau pur şi simplu informaţii după coregrafiile ansamblurilor
din Oradc>a. ln general se consideră, în mod greşit, că dansul popular
local nu este destul de bogat şi spectaculos pentru a fi valorificat pe
scenă. 1n sfîrşit, coordonatele pe care se înscrie procesul evolutiv al
folclorului coregrafic din depresiunea Vaşcăului, ne determină să ară
tăm că nu va trebui să ne surprindă dacă peste cîţiva ani jocul popular
se va degrada ca stil sau poate chiar se va stinge.
Încheind această succintă prezentare am dori să amintim că dansul
popular românesc ca fenomen artistic, prin excelenţă colectiv, este
strîns legat de prilejul în cadrul căruia se declanşează. In acest sens,
conservarea, îmbogăţirea şi perfecţionarea lui nu se pot realiza decît
atunci cînd prilejurile tradiţionale ( în special „hora duminicală) îşi
păstrează vitalitatea, adică atunci cind el este practicat în mod regulat.
II

II

LA DANSE POPlJLAIRE DANS LA ZONE DE VAŞCAU (Dl:PAilTEMENT DE BIHOR)
Resumc

Le terriloire qu'on a eu en vue des recherches est situe au sud du departement
de Bihor. C'est une zone montagneuse aux villages inscrits au bassin superieur du
Crişul Negru.
Au point de vue choreographique la zone folklorique de Vaşcău, bien que situee
vers la peripherie et confinee 11.u P11ys

Moţilor

et Zarandului, se place dans Ies pa-

rametres specifiques de J'espace de Bihor, constituant une entite assez bien conturee
qui nous fait remarquer quelques traits particuliers ă caractere local. Le repertoire
zonal de danses populaires contient trois types principaux: .,Ardeleana sincopată•
(Pe picior\, .,Poarga• (Polka) şi „Minintelul". Ces danses s'executent sous formes de
suite (cycle) en gardant, dans chaque village, toujours le meme ordre.
Dans Ies conditions de la societe contemporaine quand Ies transformations socio-economiques et culturelles determinent une hausse du niveau de vie, la danse
populaire, comme une manifestation inscrite aux traditions populaires connues, reste
un manifestation tout â foit occasionnelle el ele moins en moins frequente. En ce
sens, le maintient, J'enrichissement et le perfectionnement de la danse populaire ne
peuvent elre n;alises que si les occasions traclitionnelles (surtout „la ronde paysanne
roum11'n• ele elimanche) gardent Jeur vitalite, c'est-ii-dire quand la danse est pratique
regulierement.
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