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POPULAŢIA SLOVACĂ DIN CRIŞA:\JA

ILIF.Ş

ALEXA'.'lDRU

Pc teritoriul României, populaţia slovacă este concentrată în cea mai mare
parte între limitele geografice ale Crişanei, în două zone distincte: o parte în estul judeţului Bihor şi vestul judeţului Sălaj, ca principala zonă de concentrare şi
în judeţul Arad, într-un număr mai redus, considerată ca cca de-a doua zonă de
locuire a acestei populaţii.

Perioada de colonizare

şi până

în sec al XIX-iea

Cele două grupări de populaţie slovacă amintite provin din zone geografice diferite (F. Jirinoşka, 1929). Din acest punct de vedere, cei care populează
zona montană şi deluroasă de la limita judeţelor Bihor şi Sălaj, respectiv zona
Munţilor Plopiş şi Dealurile Barcăului, au fost identificaţi ca imigranţi. Aceşti
colonişti slovaci şi cehi, provin în cea mai mare parte din Bohemia şi Slovacia,
venind în zonă treptat, pe parcursul unei perioade de 40 de ani, respectiv din
1820 şi până în 1860. În cea mai mare parte, aceşti colonişti au fost aduşi pentru activităţi forestiere, având ca ocupaţie de bază tăierea pădurilor şi înfiinţarea
întreprinderilor de prelucrare a lemnului. Un argument în acest sens, este şi stabilirea lor în zonele împădurite ale Munţilor Plopiş, localităţile întemeiate de aceştia suprapunându-se unor areale rezultate din defrişări.
În perioada 1800-1830, unele familii maghiare au colonizat o parte din terenurile lor cu populaţie slovacă. Astfel, contele Baranyi a fost primul care a
chemat slovaci pe moşiile sale, în anul 1800, a căror ocupaţie de bază era tăiatul
lemnelor. Primii slovaci care s-au aşezat aici provin din Slovacia, din zona Zemplin şi s-au stabilit pe teritoriul satelor de azi, Borumlaca şi Budoi, situate în partea nordică a Munţilor Plopiş.
·
Un alt nobil maghiar, contele Bathyanyi, în anul 1830, a chemat şi el populaţie slovacă pentru aceleaşi activităţi forestiere, favorizându-le stabilirea pe teritoriul actualei localităţi Pcştiş, în partea sudică a Munţilor Plopiş, în Depresiunea
Borod. În acelaşi an, în vederea satisfacerii necesarului de braţe de muncă pentru defrişarea unor mari suprafeţe de păduri, magnaţii Vercszegi şi Banfyi au colonizat populaţie slovacă pe teritoriul actualelor localităţi Valea Ungurului şi Valea Tâmei. Spre deosebire de primii slovaci care au fost colonizaţi şi amplasaţi
la periferia zonei montane, acestia din unnă şi-au întemeiat aşezările exact în
https://biblioteca-digitala.ro
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centrul zonei montane a Plopişului, prezentându-se şi azi ca adevărate insule umane înconjurate de imense păduri de foioase.
Cea de-a doua grupare de populaţie slovacă se află pe teritoriul judeţului
Arad, cu o concentrare mai mare în partea de sud-vest a acestuia. Prezenţa lor în
acest areal este rezultatul unui proces de emigrare dintr-o serie de centre, situate
la vest de frontiera de azi, din judeţul Cenad (Bekescsaba, Oroshaza, Szenteş,
Syrvaş) dintr-un ţinut compact slovac din sud-estul Ungariei. Centrul lor era oraşul Bekescsaba, care se consideră că la sfărşitul secolului al XIX-iea, era exclusiv slovac (F. Jirinoşka). Colonişti slovaci din această zonă au fost aduşi în cea
mai mare parte de către nobilul I. G. Haruchen în prima jumătate a sec al XVIIIlea, nobil care stăpânea la acea dată o mare parte din teritoriile judeţelor Bekeş,
Cenad şi Csongrad situate azi pe teritoriul Ungariei. Nevoia de forţă de muncă
pentru a lucra întinsele moşii nobiliare maghiare, a condus la ideea de a chema
populaţie slovacă şi din nordul Ungariei, oferindu-le şi o serie de privilegii: cai,
pământ suficient, libertate religioasă, scutire de impozite pe o perioadă de timp,
toate acestea contribuind la aşezarea în zonă a câteva mii de familii slovace. La
sfărşitul sec al XVIII-iea, aceştia au trecut în mare parte în localitatea Nădlac,
din sud-vestul judeţului, pe care au transfonnat-o în timp, în cel mai important
centru slovac din zonă.
În număr mai redus, aceştia populează şi o serie de alte localităţi din Crişana, însă cu un grad mai mare de izolare faţă de principalele nuclee slovace ale
regiunii. În acest sens amintim localitatea Mocrea, unde au fost colonizaţi la
sfărşitul sec. al XVIII-iea ca lucrători de pământ, pe moşiile nobililor maghiari.
Tot la nivelul acestui secol sunt amintiţi şi slovacii din partea sudică a judeţului
Bihor, în localitatea Bicaciu şi Vărşand din nordul judeţului Arad.
Din punctul de vedere al unităţilor de relief pe care s-au aşezat, remarcăm
că cei din nord ocupă zona montană şi deluroasă, având ca ocupaţie de bază
activităţile forestiere, iar mai recent şi mineritul, în timp ce în sud, cei din judeţul
Arad s-au aşezat într-o zonă de câmpie având ca ocupaţie de bază agricultura.

Populaţia slovacă

în secolul XX

Amplul proces de maghiarizare desfăşurat în sec. al XIX-iea pe acest teritoriu, a afectat în mare măsură şi populaţia slovacă din zonă, cu efecte mai însemnate în localităţile din zona de câmpie, unde această populaţie se caracteriza
printr-un grad mare de dispersie în teritoriu. Faptul că au fost supuşi unui amplu
proces de maghiarizare rezultă şi din compararea datele recensămintelor realizate în 1900 şi 191 O de maghiari şi cel din 1930 realizat de români. Trecerea sub
administraţie românească în 1918, a avut un rol pozitiv în renaşterea conştiinţei
naţionale pentru această populaţie.
Recensământul maghiar din 1900 a fost realizat după limba vorbită şi nu
după neam. În aceste condiţii, avându-se în vedere că singura limbă oficială recunoscută de autorităţi era maghiara, este posibil ca o parte din această populaţie
https://biblioteca-digitala.ro
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se fi declarat vorbitori de limbă maghiară.
Unele aspecte convingătoare ale maghiarizării rezultă şi din situaţiile statistice cu privire la numărul slovacilor din zonă în diferite perioade de timp. Astfel: comuna Suplacu de Barcău de la 173 de slovaci în 1910, a ajuns la 482 în
1927; comuna Săcălăsău, de asemenea, de la câteva zeci de slovaci în 1910, a
ajuns la I 077 în 1927, această diferenţă rezultând din compararea datelor recensămintelor din 191 O şi 1930, prin faptul că o parte a celor declaraţi de limbă maghiară în 191 O în 1930 s-au declarat după neam slovaci.
La nivelul anului 1900, corespunzător graniţei de azi, Crişana avea pe teritoriul său 11 964 slovaci, reprezentând I ,O % din totalul populaţiei regiunii
(tabelul I).
Crişana-populaţia şi localită{ile

Nr

Comitatul

1

ARAD
%

2

BIHOR
%
SATU MARE
%

3
4

SĂLAJ

%
CRIŞANA

1880*

slovace În 1880 şi 1900

1900

**

% din totalul
populatiei
judctului

Tabelul I

localităţi

Nr. total

Din care
cu
slovaci

1,6

148

13

1,5

435

57

0,02

208

I

3 055
27,7
4 715
42,8
1 066
9,7
2 189
19,8

2 161
18,0
6 985
58,4
45
0,4
2 773
23,2

1,6

230

10

11 025

11 964

1,0

I 021

81

100,0

100,0

• Valorile din 1880 se referă la populaţia slovacă din comitate, corespunzător extensiunii spaţiale de la acea dată.
** Pentru 1900 datele se referă numai la teritoriul cuprins intre graniţele de azi ale
României.

Analizând răspândirea populaţiei slovace, la nivelul anului 1900, în cadrul
regiunii se conturează două arii principale de concentrare a acesteia, la care se adaugă câteva localităţi mai dispersate în teritoriu.
a. Partea de est a judeţului Bihor şi de vest a judeţului Sălaj, suprapusă
în mare parte peste zona Munţilor Plopiş, Bazinul Barcăului şi partea de nord a
Depresiunii Borod. În interiorul acestei zone, se conturează un nucleu slovac,
alcătuit din localităţile Socet, Valea Târnei, Vărzari, Budoi, cu ponderi de peste
kO,O % slovaci, în jurul căruia, se evidenţiază o „centură periferică" constituită
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din alte localităţi, caracterizate prin număr şi ponderi reduse. Această zonă cuprindea aproximativ 5.222 de slovaci pe teritoriul judeţului Bihor şi 2. 711 pe teritoriul judeţului Sălaj, cu un total de 7.933 slovaci, respectiv 66,3 % din totalul
populaţiei de această etnie din Crişana, concentrată în proporţie de 95,4 % (6 663
persoane) în 10 localităţi rurale din zona Munţilor Plopiş: Pcştiş, Făget, Valea
Tâmei, Budoi, Borod, Cuzap, Borumlaca, Fegemic, Dema, Vărzari.
La nivel de parohii, populaţia slovacă era repartizată astfel:
- Parohia Suplacu de Barcău cuprindea 2.313 slovaci, cu un nivel de viaţă
social şi cultural minimal, care-şi asigurau traiul prin deplasarea populaţiei masculine în căutare de lucru, în industria lemnului, dar şi la munci agricole, fiind
localizată în satele: Vărzari 4 I 9 locuitori, Borumlaca 486 şi Ip 482;
- Parohia Budoi cu 3 155 slovaci săraci, care utilizau în marc măsură limba maghiară, îndeosebi în biserică, câştigându-şi existenţa în minele de asfalt de
la Budoi şi Săcălăsău şi locuind în satele Budoi, Săcălăsău şi Kozcps;
- Parohia Sâniob avea un număr redus de familii slovace, întrucât cca mai
mare parte a lor au fost maghiarizaţi. Astfel, la Fcgernic erau 367 de locuitori din
care jumătate vorbeau slovaca şi I 00 de slovaci la Ccnaloş;
- în Parohia Peştiş erau 240 de slovaci, la care se adaugă 300 din Borodul
Mare şi Păţalul Mare;
- Parohia Şinteu cuprindea cel mai mare număr de slovaci, 6 OOO, care
erau în general săraci şi aveau ca ocupaţie tăierea pădurilor sau lucrul în fabricile de sticlă. Aici sunt localită\ile Şinteu, Huta Voivozi, Ip li, Fordulău, Pădurea
Neagră şi Valea Tâmei.

b. Zona judeţului Arad cuprindea 2 161 slovaci, repartizaţi în 21 de locu o concentrare însemnată în partea de sud-vest a judeţului Arad. Dintre
localităţile cu valori mai mari amintim: Mocrea, Buteni, Ţipar, Prunişor, Grăni-

calităţi,

Crişana-populaţia slovacă

Nr

Judeţul

pc medii

Nr. slovaci

şi judeţe,

Tabelul 3

în I 992

Mediu

%

urban

I

ARAD
%

2

BIHOR
%

3

SATU MARE
%

4

SĂLAJ

%
5

CRIŞANA

%

969
9,3
7 793
74,9
147
1,4
I 496
14,3
10 405
100.0

Mediu

%

rural

154
9,6

15,9

I 330
83,2
114
7,1

17,0
77,5

-

-

I 598
100,0

15,4
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33
0,4
I 496
17,0
8 807
100,0

84,1
83,0
22.5
100.0
84,6
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Spre deosebire de prima zonă amintită, aici, la nivelul anului 1900,
nu depăşea ponderea de 27,0 % la nivel de localitate. De asemenea, din punct de vedere numeric, exceptând trei localităţi, în general numărul
acestora se ridica la doar câteva zeci.
La cele două zone majore se mai pot adăuga şi câteva localităţi dispersate
în teritoriu dar cu o pondere apreciabilă a populatiei slovace: Bicaciu 532 de slovaci (44,3 %), Oradea 188 (0,4 %), Ciumeghiu 44 (2,0 %) etc.
După cum rezultă şi din tabelul I şi fig. 3, la nivelul anului 1900, cea mai
mare parte a populaţiei slovace locuia în mediul rural. Recensământul realizat în
1930 de statul român (după naţionalitate), după unirea regiunii cu România, pune în evidentă un număr de 19 550 slovaci, reprezentând 1,3 % din populaţia regiunii (tabelul 2). Se remarcă faptul că în 30 de ani numărul slovacilor aproape
s-a dublat, însă, în realitate o parte dintre aceştia la recensământul din 1900 s-au
declarat vorbitori de limbă maghiară, îndeosebi în localităţile unde majoritatea o
fonnau maghiarii. Această situaţie este evidentă prin compararea hărţilor etnice
din 1900 şi 1930, prin creşterea numărului localităţilor în care slovacii detineau
ponderi reduse.

ceri,

Aleuş.

populaţia slovacă

Crişana

-

repartiţia pop11laţiei

slovace pe medii,j11deţe şi localităţi, În 1930

Tabelul 2

Nr

I.

Judeţul

ARAD

1930

I 597

8,3
11 162
58.4
SATU MARE
555
%
2.9
SĂLAJ
5 979
%
31,3
CRIŞANA
19 550

%din
totalul
pe judeţ
0,8

%

2.
3.
4.
5.

BIHOR
%

%

100,0

2.2
0,2
2.1
1,3

Mediu
urban

260
33,1
287
36.5
131
16,7
78
9.9
756

%

16,3
2,6
23,6

LocalitAţi

Mediu
rural

%

I 337

83,7

13

97,4

70

76.4

7

98.7

19

96,0

109

7,1
10 875
57,7
424

cu slovaci

.

') ')

..:.. ..:..

1,3
4,0

100,0

5 901
31,3
18 794
100,0

Pe medii (tabelul 2) se păstrează acelaşi caracter rural, în aceste localităţi
fiind concentraţi 18 838 de slovaci, respectiv 96,0 % din total, pentru ca în mediul urban. să locuiască doar 4,0 % (785 de slovaci).
https://biblioteca-digitala.ro
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Din analiza datelor cuprinse în tabelul 2 şi a hărţii etnice din 1930, se conarii majore de concentrare a slovacilor (evidenţiate şi în
I 900), la care se adaugă o a treia grupare, în Depresiunea Oaşului*, cu valori reduse, 378 de slovaci în localităţile: Huta Certeze, Boineşti, Bixad şi Negreşti
turează aceleaşi două

Oaş.

Localităţile

cu populaţie

slovacă

în număr mare, sunt amplasate în masa de
mixte cu români şi slovaci fiind numeroase
(harta etnică, 1930), situaţia benefică pentru această populaţie rezultând din crearea unei zone marginale protectoare româneşti ce a favorizat păstrarea limbii şi a
obiceiurilor tradiţionale, anihilând într-o mare măsură şi procesul de maghiarizare
ce a afectat populaţia de altă etnie din regiune (cazul şvabilor sătmăreni).
După o perioadă de 60 de ani, în timpul căreia au avut loc importante evenimente cu repercursiuni negative asupra popula\iei (al doilea război mondial,
emigrări masive, instaurarea comunismului), analizând situaţia etnică la nivelul
anului 1992, remarcăm că populaţia slovacă şi-a păstrat aria de locuire, iar din
punct de vedere numeric, a ajuns la I O405 persoane, reprezentând 0,5 % din totalul populaţiei regiunii. Această valoare mai scăzută faţă de 1930, se datorează
unui puternic val de emigrări, caracteristic perioadei „postrevoluţionare" şi care
a afectat cu precădere populaţia tânără. Spre exemplificare, în intervalul 19301948, în Bihor, numărul slovacilor a scăzut de la 11 162 la 7 801 în 1948, după
care a unnat o creştere la 8 079 în 1977, pentru ca în 1992, prin emigrarea unui
mare număr de tineri, să scadă la 7 793 slovaci (fig I).
populaţie românească, localităţile

nr. slovaci
14000 - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · - - · ·
12000 - ·- · ·- · · .,. · ·- · · · · · - · · · · · · · · · -· -·
10000 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · - -

8000 - ... - ... - .....•....... -··. -·•---·

•

•

6000 --·····-······ ·-·-·- -···-··· .....

4000 ~··············-·-·········-·····
2000 - · · · · · · · · · · · · · -· · -· - · --· · - -· · - · ·-

o

~
Fig.I.

mari

Evoluţia

numerici a slovacilor din judetul Bihor, în perioada 1900-1992.

• Din punct de vedere geografic şi istoric
cu provincia istorică Maramureş.

această zonă

nu apartine de

afinităli

https://biblioteca-digitala.ro

Crişana,

având

însă

Slovacii din

7

Crişano

15

Pe medii, se observă spre deosebire de 1930 o creştere a ponderii în urban,
ajungând la 15,4 % ( I 594 persoane), înregistrându-se astfel, o creştere numerică pc fondul unei scăderi în rural, de la J 8.838 (96,0 %) în 1930, la I 0.405
(84,6%) în 1992.

Concluzii

La nivelul întregii regiuni, populaţia slovacă a înregistrat în timp o evolude evenimentele politice ale vremii, la care a contribuit şi modul oficial de prezentare al datelor staLisLice. După cum rezultă din fig. 3,
în intervalul 1900-1930 s-a înregistrat o dublare a numărului acestei populaţii.
Creşterea nu a fost determinată de un spor natural ridicat sau imigrări masive
(mai ales că în această perioadă mortalitatea a fost muli mai ridicată, consecinţă
a primului război mondial), ci realizării primului recensământ oficial după naţio
nalitate şi nu după limba vorbită ( 1900 şi 191 O), prin aceasta evidenţiindu-se
faptul că în 1900, o mare parte a populaţiei slovace s-a declarat vorbitoare de
ţie oscilantă detenninată şi

limbă maghiară.
Scăderea înregistrată

în intervalul 1930-1992 este bine surprinsă de fig. I
2, cu privire la slovacii din Bihor, unde se remarcă: o scădere în intervalul
1930-1956, perioadă cu o mortalitate ridicată şi un spor natural redus; o perioadă
de creştere până în 1977, detenninată de un spor natural ridicat; o scădere după
1990, detenninată de o natalitate redusă şi o masivă emigrare a populaţiei tinere.
Analizând localităţile cu populaţie slovacă am identificat mai multe tipuri
de evoluţie a populaţiei acestora, având ca şi criterii de dctenninare, evoluţia numărului şi ponderii acestora în structura etnică a localităţii.
şi

a. Zona Hihor-Sălaj.
a 1• Localităţi slovace unde populaţia de acest neam, în intervalul analizat,
deţinea ponderi de peste 50,0-60,0 %, cuprinzând localităţile cc fonnează nucleul slovac din zona Munţilor Plopiş, cu satele întemeiate de către această popu. Jaţie, caracteristice unei astfel de zone fizico-geografice şi cu un număr redus de
locuitori (câteva sute).
După evoluţia numerică a populaţiei din aceste localităţi rezultă unnătoa
rele tipuri evolutive:
- populaţie slovacă majoritară şi numeric constantă: Budoi, Codrişoru,
Făget, Huta Voivozi, Marca Huta, Săcălăsău Nou, Socet, Şinteu, Valea Cerului,
Valea Tâmei, Valea Ungurului, Vărzari;
- populaţie slovacă majoritară, cu evoluţie numerică descendentă: Borumlaca, Săcălăsău, Serani, Peştiş;
- populaţie slovacă majoritară, cu evoluţie numerică ascendentă: Fufez,
Vărăsău, Zăuan Băi.
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a 2. Localităţi mixte în care populaţia slovacă deţine valori în general sub
40,0 %, fără a fi majoritară. Această categorie de localităţi formează o zonă periferică (de dispersie) primei categorii, situaţie confinuată şi de hăqik cinice ale
zonei. Evoluţia diferită a populaţiei slovace în aceste localităti permite determinarea mai multor tipuri evolutive după cum urmează:
- creştere numerică corelată cu o creştere a ponderii în structura etnică:
Aleşd, Marghita, Salonta, Şimleul Silvaniei, Cerişa, Cuzap, Groşi, Gurbediu,
Lugaşu de Sus, Marca, Martihaz, Mădăraş, Popeşti, Sâg, Tileagd, Voivozi, Uileacu de Criş;
- creştere numerică, pe fondul unei scăderi a ponderii în structura etnică:
Oradea, Vâlcele;
- scădere numerică, corelat cu o scădere a ponderii în structura etnică:
Auşeu, Bicaciu, Biharia, Borod, Borumlaca, Boianu Mare, Cenaloş, Crasna, Ip,
Luncşoara, Sâniob, Sălişte, Suplacu de Barcău, Tăutelec, Tria, Tusa, Vadu Crişului, Zalnoc;
- evoluţie constantă: Fegernic, Ţigăneşti de Criş;
- evoluţie oscilantă: Aluniş, Brusturi, Chioag, Ciutelec, Cuieşd, Dema,
Halmăşd, Laz, Plopiş, Săcălăsău.

b. Zona Arad
Populaţia slovacă
număr

din această zonă este răspândită în 22 de localităţi, în
redus (câteva zeci) şi ponderi ce nu depăşesc decăt cu mici excepţii
https://biblioteca-digitala.ro
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I 0,0%. Aceste localităţi, din punct de vedere al aşezării slovacilor în teritoriu,
zona periferică a celui de-al doilea nucleu slovac din sud-vestul judeţului Arad. De asemenea, localităţile Mocrea, Ţipar etc, care au fost primele
colonizate cu slovaci, se menţin şi în prezent cu un număr semnificativ.
Din punct de vedere al evoluţiei numerice, se disting două tipuri:
reprezintă

b 1• creştere numerică şi procentuală: Dud, Şintea Mică;
b2 . scădere numerică şi procentuală, la doar câteva persoane sau zero:
Chereluş, Gurba, Gurahonţ, Grăniceri, Moneasa, Olari, Prunişor, Şintea Mare,
Satu Nou, Şimand.

c. Zona Satu '.\'lare are o populaţie

slovacă pusă

în

evidenţă

cu ocazia re-

censământului din 1930, concentrată predominant în Depresiunea Oaş, în localităţile: Negreşti-Oaş, Boineşti, Certeze şi Huta Certeze, dar cu valori reduse. Această

grupare se înscrie însă pe o linie descendentă în intervalul 1930-1992, atât
din punct de vedere numeric cât şi al ponderii la nivel de localităţi.
Din cele prezentate se conturează la nivelul Crişanei:
- un nucleu slovac format din 26 de localităţi, în zona Munţilor Plopiş, cu
o zonă periferică de dispersie adiacentă, cu peste 40 de localităţi, cu evoluţii în
intervalul 1900-1992 diferite (fig.4) şi care concentrează peste 90,0 % din totalul
slovacilor regiunii;
- o a doua zonă, periferică, în spaţiul de câmpie a Aradului, ca areal de
dispersie a nucleului din sud-vestul judeţului Arad;
- a unei mici grupări slovace în Depresiunea Oaş.
Cele mai importante schimbări din punct de vedere al ponderii şi a număru
lui s-au înregistrat în zonele ,,periferice". Zonele unde s-a stabilit pentru prima dată această populaţie se menţine şi în prezent în zona centrală, iar în localităţile mixte, populaţia slovacă convieţuieşte în cea mai mare parte cu români şi maghiari.
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LA POPULATION SLOVAQUE DE

CRIŞANA

RESUME
Dans la Roumanie, la populacion slovaque est conccncrc nocamment encrc Ies limices
geographiques de Crisana dans dcux zones differentes: une parric dans l'esc du deparremcnt
de Bihor ec dans l'ouesc du deparremenc de Salaj cc l'aucre parrie, plus reduice, dans le
deparrement d'Arad. Les deux groupes de populacion slovaquc proviencnt des zones
gcographiques discincccs. Ainsi, Ies slovaqucs qui pcuplcnt la zone montagncusc ec collinaire
de Bihor cc Salaj, c'esc-a-dire Ies Mon"cs de Plopis cc Ies Collines de Barcau, unt ete identific
comme imigrancs. Dans la pluparr, ils sont originaires de Bohcmie et Slovaqui cc ils om colonisc dans ces zone au long d'une periode de 40-nc d'annces. L'occupacion preponderente de
ces colonisces c'ccaic le decoupage des forccs, !'argument dans ce sens ccant leur ecablissment
dans Ies zoncs avec des forecs de Monts de Plopis. La prcscnce de deuxieme groupc des slovaqucs d'Arad est le resulcac d'un proccssus deemigracion d'une serie de cencres sicuccs a
l'ouesc de l'accucll~ frontiere, de deparrcmcnt de Ccnad, pour cravaillcr Ies plaigcs des noblcs
hongrois.
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SATUL CONTEMPORAN DIN DEPRESIUNEA BEIUŞULUI
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE (I)
(MUTAŢII SOCIO-ECONOMICE)

VASILE TODINCA

Argument
Schimbările profunde survenite în sfera ruralului atât în ţările avansate din
punct de vedere economic cât şi în ţările aflate în tranziţie spre economia de piaţă, sunt efecte combinate ale unor cauze ce ţin atât de progresul tehnic şi de
·structurile socio-economice specifice de la o zonă la alta, cât şi de apariţia şi proliferarea urbanului de tip contemporan. În contextul civilizaţiei contemporane
impactul industrialismului şi urbanismului asupra ruralului se exercită cu putere
sporită, acţiunea celor două complexe factoriale fiind multiplu mediată de noile
structuri socio-economice, de noile strategii politice în cadrul cărora politica de
sistematizare a teritoriului, de restrângere a perimetrului construibil ocupă un loc
prioritar.
Dar, oricare ar fi noile medieri şi oricare ar fi puterea acestora de refracţie, rămâne un adevăr fundamental că numai industrializarea respectiv dezvoltarea forţelor de producţie pc baza revoluţiilor tehnico-ştiinţifice, consumate
succesiv în ultimele două secole, asigură o schimbare radicală şi ascendentă a
satului. Aşa cum arată urbaniştii contemporani, numai industria va da oraşului
posibilitatea să acorde satului fărâmiţat şi înapoiat un ajutor din punct de vedere
tehnic şi social, atâta de ridicat încât să creeze baza materială pentru o creştere
a productivităţii muncii în domeniul cultivării pământului şi al gospodăriei agricole în general.
Motivaţia teoretică. Mutaţiile petrecute în structura ruralului ridică unele
aspecte şi probleme teoretice noi, în sensul unei clarificări ştiinţifice a procesului său de evoluţie. Astfel, dezvoltarea urbană şi industrială necontrolată de societate, inechitabila repartizare teritorială a forţelor de producţie şi a investiţiilor
la care se adaugă şi predominarea intereselor private asupra celor sociale, au declanşat fenomene grave printre care fenomenul abandonării unor sate sau zone
rurale şi fenomenul superurbanizării, însoţite de fenomene de decădere şi dezintegrare socio-culturală, de parazitism, şomaj, delincvenţă, etc. Toate acestea determină sociologii, geografii, şi alţi specialişti care cercetează socialul să se întrebe care va fi soarta societăţii rurale în viitor, spre ce tip de spaţiu social se îndreaptă omenirea şi care va fi destinul satului contemporan. S-au conturat în
acest sens, în literatura de specialitate două strategii: strategia liberală în care
orientarea filourbanistă este precumpănitoare şi strategia romantică paseistă de
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sorginte filoruralistă. După cum este cunoscut strategia filourbanistă susţine urbanizarea sută la sută, dispariţia satelor şi a tărănimii, iar cca filoururalistă conservarea nealterată a ruralului tradiţional, respectiv reruralizarea de tip tradiţional.
Delimitându-ne teoretic de cele două strategii am propus o calc de mijloc
anume modernizarea ruralului. Acest concept este des invocat în literatura de
specialitate, dar nu i s-au relevat încă suficient de clar determinaţiile, aceasta
probabil din cauza complexităţii realităţii pe care o denotează, precum şi datorită
impreciziei cu care este folosit în raport cu alte concepte (spre exemplu cel de
dezvoltare). În lucrarea de faţă vom încerca o trecere în revistă a accepţiunilor şi
conţinutului acestui concept în literatura de specialitate precum şi o posibilă determinaţie specifica ruralului din depresium:a Ţării Bciuşului.
:vtotivaţia practică.

Progresele socio-economice, ce au loc în epoca conau detenninat mutaţii profunde în structura şi suprastructura comunităţilor socio-teritoriale în speţă a satelor. De aici interesul crescând manifestat în
ultimul timp faţă de modul cum este structurată fizionomia de ansamblu a spaţiului, felul cum oraşele şi satele se transfonnă în centre de convergenţă teritorială, a noii vieţi sociale. Asemenea situaţii, duc în final în mod obiectiv, la apropierea modului de viaţă din rural de cel din mediul urban, la ştergerea treptată a deosebirilor dintre sat şi oraş.
În cadrul acestei strategii, un rol, important îl arc sistematizarea fără însă
a se limita doar la ampla concentrare a populaţiei în oraşe, concepută ca un proces socio-economic global, ea îmbracă un caracter ireversibil, constând din difu!arca pe întreg teritoriul a unor condiţii generale optimal sau maximal posibile.
ln acest sens Bihorul, are deja o expcrientă şi un program bine stabilit, avem în
vedere în acest caz planul urbanistic şi de amenajare a teritoriului elaborat de Direcţia Judeţeană de Urbanism, în cadrul căruia sunt fixate obiectivele şi strategia
în care se va acţiona pentru realizarea acelui optim în sistematizarea teritoriului
satelor şi oraşelor judeţului.
Din acest plan, rezultă că renovarea localităţilor apare ca o necesitate ce
se înscrie într-o acţiune mai vastă, de sistematizare şi organizare a ansamblului
teritoriului. Cât priveşte tema de faţă, motivaţia ei practică rezidă în existenţa
unor probleme socio-economice specifice Depresiunii Beiuşului, de a căror bună
cunoaştere şi soluţionare depinde reducerea şi finalmente eliminarea decalajelor
existente în privinţa calităţii vieţii din această zonă şi nivelul mediu al ţării. (la
aceeaşi parametri ai calităţii vieţii), eliminare care să ducă la nonnalizarea fluxurilor migratorii şi a mareelor demografice, în special.
temporană,

Moti\•aţia personală. Am pornit în alegerea şi tratarea temei de faţă de la
convingerea că satul, reprezintă un univers de o deosebită complexitate, univers
pe care nu-l poţi cunoaşte cu adevărat din exterior ci numai trăind şi muncind în
cadrul lui. Un motiv bine întemeiat care m-a apropiat şi mai mult de studiul acestei teme, l-a reprezentat faptul că locuiesc în această zonă de un fannec şi un pitoresc aparte, unde, se face din ce în ce mai mult simţită influenţa modemului în
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toate compartimentele vierii socio-economico-culturale.
În tratarea problemei nu vom rămâne sedu~i de spiritul romantismului, de
franchetea neavizaţilor încremeniţi în cadrele tradiţionalismului, ci vom căuta o
abordare din perspectivă novatoristă, modernistă.
Specificări

I. Satul

şi/sau

teoretico metodologie
ruralul - mediu specific al existenţei umane.

I. I. Definirea satului. În decursul istoriei, satul a constituit un important
tip de aşezare umană, de comunitate socio-teritorială, chiar în condiţiile exploatării sale de către oraş, milenii de-a rândul. Foarte probabil că diviziunea socială
sat-oraş, a fost o necesitate pentru progresul socio-uman, pentru că în acest fel.
s-._iu putut concentra resurse umane, condiţii pentru a-i impulsiona creaţia tehnică etc.
Sociologii, etnologii şi alţi specialişti ai domeniului social. au arătat că izvoarele reale ale opoziţiei oraş-sat şi faptul că ea străbate îmbrăcând diferite forme concret istorice aproape întreaga dezvoltare a omenirii până în prezent este
separarea oraşului de sat. În pofida acestei subordonări, satul nu a încetat să deţină un loc însemnat în cadrul sistemului social, asta fiindcă oraşul nu poate (nu
poate nici în prezent), produce în cadrul limitelor sale toate alimentele de care
are nevoie pentru a supravieţui 1• Rezultă că nu poate exista un oraş fără o sursă
externă de aprovizionare, fără un hinterland agricol destul de productiv, pentru a
produce o cantitate de hrană peste necesităţile populaţiei locale rurale. producă
toare. Astăzi la sf,îrşitul secolului al XX-iea, în condiţiile exploziei industriale,
când unii sociologi, sunt înclinaţi să creudă că satul şi-a făcut datoria :;;i ca atare
poate să dispară, numai avem nevoie de el, (fireşte nici de cei care îl populează),
satul credem noi, că rămâne încă pe mai departe un mediu specific de existenţă
umană şi care va dura încă mult timp. Ca dovadă, astăzi mai mult ca oricând apare un fenomen surprinzător care modifică atitudinea faţă de sat şi detenninarea
de prognoze optimiste cu privire la destinul său, astfel tot mai mulţi locuitori ai
marilor oraşe, din ţările dezvoltate, abandonează „caracterul central" puternic aglomerat, populat în favoarea cartierelor periferice nemodernizate, mai liniştite
mai curate sau chiar în favoarea zonelor rurale.
Satul de azi, nu mai este, fără îndoială acelaşi cu satul de acum câteva decenii, nici ca expresie sau „configuraţie spaţială" şi nici ca „manifestare culturală",
nici ca infrastructură şi nici ca suprastructură. În unna unei îndelungate rezistenţe
la schimbare, satul a trebuit să accepte confruntarea deschisă cu oraşul din care
numai putea ieşi identic cu cel care a fost. Astfel, satul traversează o perioadă de
profunde mutaţii socio-economice, şi de echilibru în acelaşi timp a raporturilor
sale cu oraşul. Acest segment al schimbării îl traversează şi satul din Depresiunea
Beiuşului, în care datorită influenţelor urbane se produc mutaţii ce afectează întreg
spectrul componentelor acestuia (economic, social, habitaţional etc.).
I. A. Toynbcc,

Oraşele

în

mişcare,

Ed.

politică,

Buc., 1979. pag. 28.
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Cu aceasta, perioada orientării urbano centriste, în care imaginea ghid do.,mirajului oraşului", este înlocuită cu o etapă de redimensionare rurală. Cei care s-au ocupat îndeaproape de cercetarea realităţilor săteşti, au
încercat şi o definire a satului. O modalitate de definire a acestuia ar constitui-o
unitatea complexă a locului de muncă şi a locului de locuire, aceasta reprezintă
genul proxim în raport cu care s-a încercat definirea diferenţei specifice a celor
două tipuri de comunităţi.
Istoriceşte diferenţierea se petrece o dată cu trecerea de la agricultura itinerantă la a,.gricultura stabilă, cu diviziunea muncii, în activităţile agricole şi nonagricole. ln aceste condiţii, definirea satului se face prin raportare şi prin comparaţie cu oraşul, astfel se poate întreprinde clasificarea tentativelor definiţionale în
tentative ale calitativului şi cantitativului, în tentativa nmonofuncţionale şi plurifuncţionole precum şi în tentative operationale şi neopraţionale. Am putea să
grupăm în acelaşi timp definiţiile şi în definiţii naţionale şi internaţionale. După
cum se observă aceste tentative, suferă de două mari inconveniente: în primul rând
dă o empiricitate accentuată care face imposibilă includerea lor într-un sistem, tocmai datorită marii autonomii pe care o au şi în al doilea rând o astfel de construcţie
se conformează reguli tipizării ideale, construirii de tipuri definiţionale pure.
În vederea eliminării_ unor asemenea neajunsuri am considerat ca eficient
principiul mişcării de la generalul abstract la concretul operaţional, care prezintă mai multe nivele, clase, direcţii, între care există o legătură strânsă. Astfel, un
prim nivel ar fi cel filosofie, care fie în perspectivă culturală, fie socială caută un
etern (un general abstract), care ar contura specificitatea unei comunităţi socioteritoriale, ar fixa distanţa dintre cele două mari entităţi. Un exemplu clasic al
acestei perspective, este Tonis, dar am putea la acelaşi nivel de reflecţie filosofică să îl înscriem şi pe Lucian Blaga.
Al doilea nivel, este cel denumit concretul operaţional, care în comparaţie cu primul mută accentul de căutare a rădăcinilor generatoare, din sfera socialului în sfera lui. Pentru acest nivel, putem invoca un exemplu clasic de definiţie
propus de P. Sorokin, în tratatul de sociologie rural urbană. precum şi remarcabila încercare a profesorului G. Em. Marica, de definire a satului în lucrarea ,,Încercare de definiţie a satului". Profesorul Marica, amplifică, nuanţează, definiţia
lui Sorokin, Valorificând în acelaşi timp şi concepţia gustiană cu privire la unităţile sociale, cadrele şi manifestările socialului etc.
La drept vorbind, atât definiţia lui Sorokin cât şi a lui Marica, au devenit clasice aceasta în condiţiile profundelor schimbări survenite în viaţa satului, datorate
industrializării, care au dus la un nou tip de civilizaţie, civilizaţia modernă care are
menirea de a îngropa tradiţia. Astfel arată G. Em. Marica, ,,zilele satului - ale satului autentic sunt numărate", urbanizarea lui face pretutindeni progrese.
Se poate spune că el e o formaţie socială care aparţine mai ales trecutului". 2
Satul modem, este polivalent şi multifuncţional deşi sistemul de producţie
agricolă a oferit o formă de organizare diferitelor tipuri de sate, niciodată însă
minantă aparţinea

2. G.Em. Marica, Încercare de definire a satului, Extras din Revista de psihologie, Cluj Sibiu,
1942, pag. 36.
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comunitatea sătească nu s-a redus numai la o matrice de producţie, ci şi-a făurit
de-a lungul existenţei o puternică suprastructură, o intensă reţea de raporturi socio-culturale politice interfamiliale de vecinătatţ etc.
Pornindu-se de la dimensiunile, caracteristicile şi trăsăturile principale ale
satelor, s-au elaborat unele clasificări, sau tipologii ale acestora. A. Golopenţia,
şi D. Georgescu, identifică următoarele trei tipuri de sate în arealul românesc în
funcţie de natura ocupaţiilor principale: agricole, pastorale, cu ocupaţie anexă,
în care predomină alte activităţi decât cele agricole sau pastorale 3 .
S-au realizat şi clasificări mai amănunţite în baza altor criterii şi în cadrul
altor discipline:
a. în funcţie de distribuţia teritorială a populaţiei şi a reţelei de aşezări, se
întâlnesc sate de tip adunat, risipit şi răsfirat.
b. în funcţie de poziţia sau zona geografică :st: î11lâlnt:sc sale de deal, de
câmpie, de munte, amplasate de-a lungul văilor, şoselelor etc.
c. în functie de fonna, dimensiunea sau funcţionalitatea satului se întâlnesc, alte tipuri de aşezări care conferă României o mare diversitate din acest
punct de vedere. 4

1.2. Definirea ruralului. Spre deosebire de conceptul de sat - care se rela unitatea socio-teritorială puternic individualizată, conceptul de rural, vizează ansamblul spaţiului în care sunt situate satele, raporturile lor de interdependenţă şi specificitatea sociologică a zonelor fizice săteşti. Totodată, conceptul de rural desemnează după I. K. Willits şi D. G. Begler, anumite populaţii care
se disting în interiorul colectivităţilor umane sau al societăţii globale prin particularităţile economice (natura muncii, a relaţiilor de producţie, structura surselor de
venituri etc.), demografice, (structura populaţiei, densitatea în spaţiul rezidenţial),
număr de locuitori pe unitatea socială etc.), ecologice (particularităţile mediului
construit, distribuţie rezidenţială, tipologiile şi funcţionalităţi le localităţilor etc.), şi
socio-culturale (normele şi valorile dominante, mentalităţile şi, tradiţiile specifice,
tipologia comportamentelor şi în general al modelelor culturale, ctc.)5
După Vasile Miftode, în stabilirea definiţiilor operaţionale, (necesare cercetărilor empirice), se practică 2 procedee:
a. fie se ia un singur aspect, ca unic criteriu, definitoriu al ruralului (densitate, număr de locuitori, tipul de locuinţă, etc.).
b. să fie se arc în vedere un ahsamblul de aspecte în vederea elaborării
unei definiţii compozite6.
feră

3. A. Golopcnţia, D.C. Georgescu, 60 de sate româneşti, Institutul de Ştiinte Sociale a României, voi. IV-V, 1941, 1943.
4. Mioara Matei, Ioan Matei, Sociologia şi sistemati=area proceselor de dezvoltare, Ed. Tehnică, 1977, pag. 78-82.
5. Apud Vasile Miftode, Elemente de sociologie 11,rală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc.
1984, pag. 83.
6. Vasile Miftode, op. cit., pag. 84.
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Se pare că în cazul definirii ruralului al doilea procedeu ar fi indicat tocmai pentru că ne oferă o imagine completă a ruralului cu atât mai mult, cu cât în
spaţiul social există şi se manifestă diferite grade de ruralitate, sau de urbanitate
a căror natură este de o complexitate şi diversitate în continuă creştere.
De remarcat însă că atât zonele geografice, cât şi indivizii diferă prin numărul caracteristicilor de tip rural şi de tip urban pe care le posedă. Astfel, caracteristicile rurale sau urbane. ale indivizilor au şi ele diferite grade de intensitate
după cum arată Willits şi Begler. de intercunoaştere, de vecinătate, de izolare sau
de tradiţionalism, de aderare la agricultură sau la activităţile neagricole, de transfonnare individuală comportamentală a concepţiilor şi atitudinilor 7.
Ruralii, pot fi definiţi şi în funcţie de „tipul empiric" de referinţă/un anumit comportament, o anumită zonă de origine sau rezidenţă etc.), în măsura în
care

aceştia sintetizează

o

gamă

mai largii de variahilc.

ncşi

comportamcnt11I ex-

primă

dimensiunea socio-culturală a individului observat, el poate constitui un supon pentru fommlarea unor ipoteze. în legătură cu celelalte clemente ale acestuia.
Acelaşi lucru sc poate spune despre zona rezidenţială sau despre natura locuin\ci.
Ele exprimă dimensiunea ecologică a ruralului sau urbanului şi ne dau posibilitatea
unor prime presupuneri în legătură cu ansamblul universului investigat.
Pentru o posibilă cercetare şi definire a ruralului precum şi pentru elaborarea instrumentelor de investigaţie, sunt necesare o serie de indicatori dintre
care am amintit:
a. în plan economic venit pc cap de locuitor, natura venitului
b. în plan ecologic tipul de locuinţă, densitatea locuinţelor etc.
c. în plan demografic, ocupaţie, profesie, densitatea populaţiei, număr de
locuitori etc.
d. în plan cultural afectiv, utilizarea timpului liber, tipologia unitătilor culturale, valori, nonne mentalităţi, tradiJii etc. 8
Există scheme operaţionale în definirea şi analiza ruralului ce cuprinde
serii mult mai mari de indicatori, dar în acelaşi timp şi acestea sunt prea restrânse
pemru o analiza exhausciva. 9
2. Satul din Depresiunea

Beiuşului

de la

tradiţie

la modernitate

2.1. Caracteristici ale satului tradiţional. Dacă apariţia mediului urban
este legat de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale şi
umane, a „maturizării" condiţiilor proprii societăţii omeneşti (oglindite mai ales
în diversificarea tipurilor de activitate umană şi în delimitarea unor domenii administrative comerciale, culturale etc.), în schimb constituirea mediului rural se
identifică în esenţă cu constituirea societăţii şi a civilizaţiei umane în fonna ci
iniţială. Îndelungata confruntare economică, politică şi socio-culturală dintre sat

7. Ibidem, pag. 44.
8. Ibidem.
9. Al. Bărbal, Elememe ale 11011l11i i11 rural, în Viilornl social, nr. 4/1974, p. 737-739.
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şi oraş, fără

de care n-am putea în\elege evoluţia societătii mai ales a aşezărilor
a structurilor demografice, din antichitate până în zilele noastre ne-a
obişnuit să definim ruralul prin raportare la urban şi comunităţile săteşti prin
comparare cu cele orăşeneşti. Satul, a existat însă înainte şi independent de oraş.
iar uncie elemente ale ruralului au preexistat constituirii mediului urban.
Ruralul traditional nu trebuie înţcleas numai făcând referiri la mediul urban, comparând colectivităţile săteşti cu cele orăşeneşti (posibile odată cu apariţia oraşelor), ci şi printr-o analiză istorică în perspectiva primei viziuni menţio
nate mai sus, adică considerarea ruralului şi a colectivităţilor săteşti, prin condiţiile lor specifice de apariţie şi evolu\ie, cadrele lor de viaţă şi prin variatele manifestări economice, culturale, morale, nonnative proprii. 10
Societatea rurală traditională, cuprinde atât aşezări apărute în func\ie de
relaţiile de rudenie (potrivit structurii familiei şi grupurilor familiale), cât şi sate
sau comunităţi teritoriale în care raporturile familiale trec pe un plan secundar.
Dacă primele aşezări. sate sau comunităţi sociale cuprindeau indivizi din acelaşi
sistem de rudenie, treptat acest tip de viaţă socială a cedat locul aşezărilor teri toriale (bazate pe practica ocupării şi lucrării pământului), în funcţie de apariţia
agriculturii, a \ărănimii şi a satelor agricole. Trecerea de la tipul familial la tipul
teritorial de aşezare umană şi organizare socială, este legată de apariţia agriculturii şi a ţărănimii (pc o anumită treaptă a dezvoltării societătii), punându-şi amprenta pe întreaga viaţă socială, transformând în întregime sistemul relaţii lor
economice şi socio-culturale. I I
În concluzie. ruralul tradiţional sintetizează procesul trecerii de la munca
şi viaţa vânătorilor, culegătorilor şi pescarilor la viaţa şi munca agricultorilor şi
păstorilor, sedentari, dar mai ales procesul. de formare şi generalizare a aşeză
rilor stabile de tip teritorial, în primul rând a satelor agricole. Aducerea în prim
plan relaţiilor de vecinătate (pe seama celor de rudenie) şi destrămarea vechii solidarităţi bazate pe „grupurile familiale", au impus statuarea unui nou sistem de
nonne şi reguli de convieţuire sociale şi de cooperare în muncă (de la interzicerea furtului la obligativitatea participării la lucrările de interes colectiv sătesc).
Constituirea unor asemenea relaţii şi a unui cadru nonnativ specific ruralului tradiţional se explică prin deosebirea esenţială dintre rudenie şi vecinătate
dintre comunităţile mai vechi bazate pc structurile familiale şi comunităţile mai
noi, agricole - teritoriale, bazate mai ales pe proximitate şi vecinătate. De aceea,
scria şi T. Herscni „Satul nu s-a mai compus dintr-un singur grup de rude ci din
familii tot mai diferite, unde complet străine ca origine sau sânge de altele, deci
şi cooperarea lor nu se mai putea asigura prin mecanismele relaţiilor de rudenie,
de natură preponderent afectivă şi deci firească". 12
Noul tip de sat, eterogen (cel agricol şi agropastoral), a pierdut treptat genul acesta de solidaritate, dar a creat un alt model mai puţin afectiv totuşi sufiumane

şi

10. Vasile Mifflode, op. cit., pag. 58.
11. Ibidem. pag. 60.
12. T.llerseni, Sociologie rwală. Institutul de
pag. 173.

Ştiin1e

Sociale a României.
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cient de puternic pentru a asigura perpetuarea şi funcţionarea colectivităţii. Pentru aceasta oamenii au recurs la o reglementare mai precisă a raporturilor dintre
ei, la norme noi de coexistenţă şi colaborare formulate pe baze convenţionale şi
impuse tuturor prin educaţie, prin tradiţie şi obiceiuri iar mai târziu prin instituţii
tot mai numeroase şi mai puternice.
În concepţia sociologului ieşean. Vasile Miftode, ruralul tradiţional trebuie supus, atât unei analize sincronice (în calitatea lui de realitate constituită şi
pe deplin structurală), cât şi unei analize diacronice (în perspectiva procesualită
ţii, a devenirii lui permanente şi a multiplelor transformări pe care le suferă), atât
unei analize pe orizontală cât şi unei analize pe verticală. Istoria, economia, geografia populaţiei, antropologia socială şi alte ştiinţe socio-umane, oferă un material informativ variat asupra colectivităţilor rurale ca o realitate, ca un mediu social dinamic în permanentă evoluţie şi confruntare cu celelalte spaţii sociale în
primul rând cu mediul urban.13
Fără a avea nici pe departe pretenţia epuizării întregii problematici cu privire la satul tradiţional din zona Beiuşului, vom încerca în cele ce urmează să
schiţăm câteva elemente trăsături proprii satului beiuşan, atât din punct de vedere geografic, economic şi social.
'
Sub aspect geografic, aşezările rurale din Depresiunea Beiuşului se încadrează în funcţie de formele de relief întâlnite în trei ramuri grupe: sate de câmpie, aflate în Lunca Crişului Negru, sate de deal şi sate de munte la fel ca şi în
alte zone ale ţării unde fonnele de relief impun o asemenea diferenţiere.

Satul de câmpie - a avut şi are şi la ora actuală un caracter preponderent
agricol, urmarea directă a acestei trăsături de bază, reprezentând-o creşterea animalelor mari de tracţiune, necesare lucrării pământului. Dezvoltarea economică
a localităţilor de câmpie fiind organic legată de intensitatea cultivării pământu
lui şi a producţiei obţinute.
Cea mai mare parte a locuitorilor zonei, vieţuiesc şi azi în satele de deal,
media locuitorilor unui sat din această zonă fiind în jur de 600, Dealurile, ofereau resursele de trai suficiente pentru un spor demografic de o asemenea anvergură. Satele din zona colinară nu sunt nici mai vechi nici mai noi decât cele de
la câmpie ori de la munte. În legătură cu aşezările de tip adunat, cele mai statornice în decursul istoriei, se constată însă în zona de deal fenomenul de roire a
populaţiei în locuri mai apropiate sau mai îndepărtate de vatra matcă. Din aşezări
de vale au apărut altele învecinate de deal şi invers. Aşa au luat naştere o serie
de localităţi cu acelaşi nume dar cu apelativ adăugat după aceea „de jos", ,.de
sus", ,.de mijloc", ,,mare", sau „mic". Aşa am putea exemplifica pentru depresiunea Beiuşului prin localităţi de genul: Poienii de Sus, Poienii de Jos, Cociuba
Mică, Cociuba Marc, etc. Fenomenul roirii nu este o caracteristică a zonei, el în-

13. Vasile Miftodc. op. cir.• pag. 62.
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tâlnindu-sc în multe alte zone geografice ale României, pentru Nordul Olteniei,
Moldova Subcarpatică Ţara Oltului etc. 14
Urmărind planurile satelor din zona de deal, rezultă câteva trăsături specifice aceste arii geografice de contact între munte şi câmpie. Ocupaţiile de bază,
agricultura şi creşterea animalelor au avut un rol esenţial în apariţia şi consolidarea satului de tip răsfirat. Pământul de arătură era în jurul casei, păşunea şi fânaţul în vecinătate. Pc bună dreptate se poate aprecia că în multe cazuri dispersarea gospodăriilor a dus la confundarea vetrei satului cu moşia satului.
Adunate sau r~sfiratc, aşezările rurale din ţara Beiuşului pot fi de deal, de
vale sau de-a lungul drumului, apa şi drumul jucând un rol de prim ordin în apariţia şi dezvoltarea satelor.
Planurile multor localităţi fiind extrem de grăitoare în acest sens, unnă
rind modul de dispunere în teren a satelor din jurul localităţii Budureasa se poate
observa cum ele se înşiră ca o potcoavă în jurul Piemontului Budureasa deoarece
inexistenta apei pe platoul de la vest de comună a făcut ca satele (Ferice, Lcleşti,
Belejeni, Saca, Sălişte de Beiuş, Talpe, Tclcav, Miziaş), să se orânduiască la
marginea acestui amfiteatru, adică acolo unde erau apele curgătoare ce-l înconjurau. Cărpinetul, Lehccepi, Sălişte de Vaşcău şi Poiana, aproape că se leagă unul
de altul pe firul văii Crişului Negru.

Sate de Munte - care să îmbrace toate caracterele specifice acestui tip de
a ţării noastre sunt destul de puţine în zona depresionară a Bciuşului.
Cele existente având vetrele risipite pc mari suprafeţe de teren, sub forma unor
gospodării singuratice, crânguri sau cătune. La Dumbrăviţa de Codru, Câmp
Moţi, pc lângă nucleele centrale ale satelor apar disparate pe lângă moşic grupuri
mici de câteva unităţi gospodăreşti.
Foarte interesante sunt aşezările compuse din mai multe crânguri fiecare
având până la cinci - 1O gospodării, denumirile lor constituind o dovadă grăi
toare a modului în care s-au fonnat. Le-am putea numi aşezări de coabitare căci
ele au avut iniţial o singură familie, dar sporul natural al populaţiei a dus la apariţia în jur a gospodăriilor urmaşilor căsătoriţi, crângul purtând numele familiei
matcă, chiar dacă azi numele de familie predominante în crâng nu concordă cu
numele ca atare şi de început al nucleului respectiv. Exemple tipice pot fi considerate localităţile Giuleşti, cu crângurile Moţeşti (de la familia Mot), Todoceşti
(de la familia Tuduce), Pândeşti (de la familia Panda), Flutureşti (de la familia
Flutur); Criştiorul de Sus cu crângurile Bogdăneşti (de la familia Bogdan), Zoiţeşti (de la familia Zoica), Mihgăceşti (de la familia Mihai), Grăzăşti (de la familia Groza, etc.)15
Ocupaţia de bază a locuitorilor satelor de munte a fost din cele mai vechi
timpuri creşterea animalelor. Aşezările rurale din zona Beiuşului, aşa cum ni se
aşezare

15. luan Gutlca, Carac:teristici ale culturii pup11lun! diu Biho,. Ed. Sport-Turism, 1977, pag.
19-20.
16. Ibidem, pag. 21.
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prezintă astăzi, nu sunt decât capătul unui lan\ evolutiv extrem de complex, care
a durat milenii şi trebuie urmărit pas cu pas chiar dacă acest lucru nu este chiar
atât de uşor.
Dintr-un alt punct de vedere (etnografic). se pot deosebi în zonă câteva tipuri de aşezări cu trăsături uşor de desluşii chiar şi pentru turistul neavizat în
probleme de clasificare: sate cu caracter agropastoral (sunt cele mai multe Pietroasa, Budureasa, Hinchiriş, Cusuiş), sate cu caracter agrar pro111111(al (Lazuri
de Beiuş, Pocola, Drăgăneşti, Tărcaia, Uilcacul de 13eiuş) sate cu caracter minier (Băiţa), sate agropastorale cu meşteşugari specializa(i (Crişriorul de Jos, Leheceni, Sârbeşti, Sălişte de Vaşcău). Sunt unele sate (aşezf1ri), al căror caracter
s-a schimbai recent sau în care fenomenul de schimbare arc loc sub ochii noştri.
Briheni, era un sat minier, până în secolul al XIX-iea, deoarece marea majoritate
a oamenilor erau ocupaţi în exploatarea minereului de fier, în topirea şi prelucrarea lui. Tot aşa era şi Vaşcău(, azi acesta este un oraş cu un început de industrie,
iar Briheni este un sat cu caracter agropasloral. Câmp, Moţi şi Coieşti erau sale
pastorale, dar din momentul începerii exploatărilor de marmură din zonă, locuitorii s-au îndreptat aproape în totalitatea lor (bărbaţii), spre activilă\ile miniere,
părăsind ocupaţie de bază a părinţilor lor.
Tipologizarea aşezărilor tradiţionale din ţara Beiuşului răspunde celor două aspecte principale ale cercetării ştiinţifice: cercetarea fundamentală şi cea
aplicativă. Aşadar, se impune cunoaşterea satelor zonei şi din unghiul elementelor de sistematizare pe care le incumbă. Aceste clemente sunt următoarele:
populaţia, cadrul social fondul funciar şi categoriile sale de folosinţă, infrastructura aşezărilor (dotări edilitare, culturale, de sănătate publică, posibilităţi de
transport etc.), cadrul natural favorabil sau defavorabil vieţii în perspectiva timpului. (asupra acestor aspecte ne vom ocupa în capitolele ce urmează). Cum toate aceste aspecte ridică multe probleme de ordin teoretic nu vom insista asupra ·
lor aici şi acum, ci le vom Irata la locul potrivit.
În încheiere trebuie să subliniem o realitate valabilă cel puţin de la începuturile evului mediu şi până azi, anume că, de zona Beiuşului a fost cu adevărat
un fel de „Complex Agropastoral meşteşugăresc" generat de nevoile oamenilor
dar şi perpetuat de ei potrivit posibilităţilor şi cerinţelor fiecărei epoci.

2.2 Satul socialist - problema modernizării „spaţiului social" s-a pus în
perioada „socialismului", în strânsă legătură cu diminuarea decalajului dintre nivelul de dezvoltare a satelor şi oraşelor întrucât se considera că există o calc de
depăşire a stării de înapoiere în care se află satul românesc prin rezolvarea în primul rând a problemei agrare, unnărindu-se transfonnarca agriculturii într-o ramură intensivă, modernă, de marc randament capabilă să satisfacă într-o măsură
tot mai mare nevoile crescânde ale economiei naţionale în produse agricole.
Realizarea acestei „revolu\ii agrare", a avut la bază consolidarea C.A.P- urilor
în sensul dotării acestora cu maşini şi utilaje agricole cu ierbicide şi îngrăşăminte
chimice, etc. Ca atare realizarea „revoluţiei agrare" cuprindea atât baza tehnico
materială cal ş1 organizarea producţiei, ceea ce trebuia să ducă la înfăptuirea unei
https://biblioteca-digitala.ro
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noi calităţi în agricultură la recolte spectaculoase care în fond erau scriptic. În
realitate producţiile erau minime. ,,Documentele programatice" ale congreselor
prevedeau obiective majore, care nu puteau fi realizate prin metodele care erau
aplicate. Astfel, se prevedea creşterea substanţială a randamentelor la hectar şi
pe cap de animal, lărgirea sortimentului de produse agricole la nivelul valorificării depline a tuturor condiţiilor şi resurselor de producţie de care dispunea agricultura, îmbunătăţirea continuă a calităţilor produselor, dezvoltarea şi perfecţio
narea tehnică a bazei tehnico materiale, diminuarea costurilor şi sporirea eficienţei economice. În vederea realizării acestor obiective, un rol important 1-a avut
„noul mecanism economico-financiar" care impunea introducerea consecventă a
principiului autogestiunii şi autofinanţării.
În condiţiile în care se impunea printr-o concepţie centralizată o dezvoltare
„annonioasă" a agriculturii, pe toate planurile, se căuta o omogenizare a popula\iei
din lumea satului care a culminat cu distrugerea, anihilarea acestor spaţii căutându
se înălţarea lor pc verticală întrucât „chipurile" se dorea mărirea suprafeţei agricole.
De asemenea măsuri, .,impetuos necesare" nu a fost scutit nici satul din
zona Beiuşului, care a traversat o perioadă de „puternice transfonnări" socialiste
atât în agricultură cât şi în condiţiile de muncă şi de trai. Graţie măsurilor şi indicaţiilor „strălucite" o serie de comune au fost desfiinţate procedându-se la unirea
a două comune sau chiar mai multe, Uileacul de Beiuş a fost transferat comunei
Pocola. iar noul „hibrid administrativ teritorial" urma să poarte numele comuna
Păcola-Uilcac.

Întrucât zona Bciuşului cuprindea sate cum am amintit potrivit criteriului
geografic de munte, de deal - şi de câmpie, trebuie spus că agricultura socialistă,
mecanizată s-a întins chiar până la cota de 5-600 metri, unde întâlnim CAP-uri,
cu producţii „fabuloase la hectar", când de fapt aceste suprafeţe abia ajungeau să
satisfacă nevoile de zi cu zi ale celor ce populau aceste sate. Sunt de amintit în
acest caz localită\i precum Cresuia, Budureasa, etc. care au suferit această prigoană a unirii pământurilor în cooperativă, sub directa implicare a mijloacelor
mecanizate în lucrarea pământului, când în aceste localităţi era foarte greu să se
are cu plugul tras de animale, iar pe coastele abrupte chiar cu plugul cu o brazdă.
Sigur, au existat şi excepţii, abateri de la regulă, adică uncie localităţi nu
au putut fi cooperativizate fie datorită intervenţiei cetăţenilor care i-au alungat
cu pietre pe „promotorii noului" sistem de organizare a agriculturii fie din alte
motive. Această componentă importantă de altfel, ,,a agriculturii socialiste" nu a
scăpat nici ea de „strălucitele indica\ii" întrucât şi aceste gospodării trebuiau
într-un fel sau altul să participe la dezvoltarea economiei s.s.m.d. prin „oboliul
contractual" obligatoriu, de animale grâne, muncă fizică (prestaţie), etc.
Aceste mutaţii apărute în lumea satului au generat adevărate „hemoragii
demografice", adică, o migrare în masă a populaţiei de la sat la oraş, creându-se
adevărate goluri în structura populaţiei satului, care au dus la îmbrătrânirca şi
chiar dispariţia în multe cazuri a acesteia.
Un asemenea fenomen, nu a fost străin nici depresiunii Beiuşului, care
prin unităţile economice nou înfiinţate la Beiuş, Ştei şi Vaşcău au atras un număr
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mare de populaţie din zone rurale, dar spre deosebire de alte „bazine" aici asisla un navetism mai mult decât la o stabilire a populaţiei în oraşe. Acest fenomen se întâmplă datorită distanţelor scurte între oraş şi localităţile rurale şi
mai mult datorită existentei unei infrastructuri şi a unor mijloace transport care
asigurau o ritmicitate în acest sens.
tăm

2.3. Satul post-decembrist (după decembrie 1989) - Revoluţia din Decembrie 1998, profund ancorată în mutaţii de ordin politic şi social a avut însă
un larg ecou prins schimbările pe care Ic-a adus şi în lumea satului românesc în
general şi a celui din Depresiunea Bciuşului în special. O primă transformare a
constat în desfiinţarea „văditelor cooperative" şi redarea terenului prin „titluri de
proprietate" celor ce îl deţineau de fapt. Această măsură, a creat premisele angajării satului pe tărâmul economiei de piaţă întrucât fiecare proprietar era liber să
şi exercite dreptul de proprietate şi de folosinţă asupra pământului după bunul
plac, după nevoi, şi după resursele de care _dispunea. Odată cu reglementările
asupra pământului, s-a purces şi la lărgirea spaţiului construibil în aşa fel încât
distanţa dintre locul de muncă şi locul de locuire să fie mai mică: Nu a lipsit nici
contribuţia statului de a subvenţiona producţia agricolă întrucât riscurile acesteia
în funcţie de condiţiile pedoclimatice sunt foarte mari.
Cât priveşte infrastructura ruralului, putem spune că au început lucrări de
modernizare a drumurilor care leagă centml de comună cu satele aparţinătoare
construirea de poduri, peste pâraie sau chiar peste Criş fapt care să înlesnească
reducerea distanţelor dintre un loc sau altul.
Economia de piaţă a creat premise şi în lumea satului la dezvoltarea unor
servicii mai eficiente mai prompte şi de mai bună calitate. Nu există astăzi, în
zona Beiuşului localitate în care să nu găsim măcar un magazin foarte bine aprovizionat, satisfăcând nevoile urgente ale localnicilor.
Odată cu aprobarea planului urbanistic al judeţului, localităţile rurale au
beneficiat de extinderea spaţiului de construit şi mai mult de amplasamente care
să permită construirea de locuinţe modeme cu acces la un confort de tip urban.
Ca atare, asistăm la modernizarea întregului ansamblu structural al satului, fapt care generează o reconsiderare teoretică a întregii problematici a dezvoltării spa\iului social, preluând şi ridicând la un nivel calitativ superior analizele,
soluţiile şi modele elaborate în vederea eliminării decalajelor dintre sat şi oraş şi
totodată, a conservării valorilor lor specifice.
Modernizarea structurilor rurale, nu suprimă cadrul tradiţional, nu elimină
valorile şi în general semnele distinctive individualizate ale aşezărilor rurale, ci
le valorifică, Ic integrează noului model al economiei şi anume al economiei de
piaţă. Trebuie arătat aici că o serie de sate, din depresiunea Beiuşului, specializate în meşteşuguri tradiţionale, nu şi-au pierdut identitatea ci din contră prin valorificarea acestor produse şi în afara spaţiului ţării, ele continuă să dăinuiască şi
să fie purtătoare ale valorilor culturale tradiţionale. Ne referim la localităţile Leheceni, Criştior, Sârbeşti, Delani, etc.
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În acelaşi timp, modernizarea presupune un schimb echilibrat de elemente
între sat şi oraş, un metabolism optim pentru cele două tipuri de societăti, o confruntare sau o construcţie culturală în măsură să favorizeze dezvoltarea specifică
a celor două medii. Un asemenea fenomen este specific zonei Beiuşului întrucât
oraşul Beiuş şi desigur şi celelalte sunt aşezate într-un „hinterland agricol" foarte
bogat, fapt cc permite un schimb între oraş şi sat, schimb din care ambele sunt
în avantaj. În primul rând satul are unde să-şi desfacă produsele, iar oraşul are
de unde să se aprovizioneze. Faptul că distanţele sunt mici în comparaţie cu alte
zone între oraşe şi localitătile rurale, generează o şi mai puternică influenţă a
modemului asupra satului, adică, a serviciilor, şi a bunurilor de uz curent.
Cercetările din domeniul sociologiei rurale şi a geografiei populaţiei, au
demonstrat în ultimul timp că locuitorii satelor tind spre modernizare, dar nu
orice modernizare, în nici un caz una care să răstoarne tradiţiile, care să-l dezră
dăcineze, întrucât ţăranul înţelege într-un mod propriu, dezvoltarea mediului
său, şi are un concept al lui de calitate a vieţii, altul decât cel al citadinului al oră
şanului. Ruralii, nu doresc de regulă să-şi abandoneze locurile natale, ci doresc
să aducă noul acasă, să-l selecteze, doresc să-l clădească, fără grabă şi cu certitudinea unei trăinicii foarte îndelungate. Ei concep modernizarea ca o asigurare a
unei posibilităţi de afinnarc socială, superioară pentm ei şi pentru copiii lor.

3. Modernizarea

şi/sau

urbanizarea structurilor rurale în satul din
Depresiunea Beiuşului

3.1. Trăsături generale ale modernizării. Literatura sociologică de specialitate oferă un bogat material pe această temă, dar foloseşte cu o oarecare imprecizie conceptul de modern, în raport cu altele (exemplu cel de dezvoltare), în
aşa fel încât acestea ar avea aceleaşi conotaţii, ar fi sinonime.
În cele ce urmează vom încerca o trecere în revistă a accepţiunilor şi conţinutului vehiculat de către aceste concepte în literatura de specialitate de până
acum.
Contrastul între modernitate şi tradiţie, este cel mai elementar mod în a
defini acest concept, opina istoricului american Black C.E. Definind însă modernul prin contrast cu tradiţionalul şi deci prin comparaţie cu acesta nu înseamnă
a construi o definiţie ci un vicios cerc tautologic în care două concepte se definesc unul prin celălalt. Astfel spus, modemul este ceea ce neagă, depăşeşte tradiţionalul, ceea ce a fost legat, depăşit de către moderni. Definirea conceptelor
de modem şi tradiţional prin contrastul comparativ dintre acestea, nu duce numai
la tautologie ci şi la deducţia automată, a identitătii dintre modem şi nou pe de
o parte, şi tradiţional şi vechi pe de alta.
În încercarea de a evita capcana tautologiei enorm de mulţi sociologi au
tins să evite această definiţie oarecum statică, încercând a vedea modernizarea
ca un proces. Această abandonare a interpretărilor statice, asupra ceea ce înseamnă modernizarea a însemnat totodată şi abandonarea situării acestor cercetări în aceeaşi perspectivă comparativistă. Apar acum o serie de dificultăţi în
https://biblioteca-digitala.ro
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încercarea de a stabili cu certitudine care este conţinutul, esenţa acestui proces.
Şi cum termenul de modem pare a cere în permanenţă un termen etalon, un termen de comparaţie, un ceva care nu este modern să încercăm să-l găsim. Dar
pentru că era nevoie de termen comparativ care să nu fie static, să respecte caracterul de procesualitate al modernizării căutările se îndreaptă spre găsirea unui
tennen care să aibă în primul rând atributul pennanen\ei.
Mc. Clelland - considera termenul etalon la care se va raporta procesul
modernizării ca făcând parte din însăşi natura umană. Această raportare devine
astfel o permanentă competiţie cu un standard al excelenţei, competiţie în care
procesualitatea modernizării este asigurată de o caracteristică psihologică, tehnic
numită „nevoia de achiziţie". Aceasta este considerată ca fiind factorul de predispoziţie care culminează în dezvoltarea economică mai mult, astăzi, nu putem
spune cu certitudine decât că un asemenea factor psihologic, poate constitui motorul energetic al progresului sau mai bine zis a unei nevoi generale de schimbare care caracterizează fiinţa umană. Aceasta nu dovedeşte însă, decât existenta
unei oarecare confuzii între modernizare şi schimbare în general. Într-adevăr,
schimbarea este deocamdată singura componentă palpabilă a modernizării, care
dacă se constituie ca act în şi pe linia progresului se şi identifică cu progresul 16 .
O altă ipoteză de definire a modernizării o constituie considerarea acesteia ca „un continuu istoric al schimbării". În acest caz pare evident că, conceptul de modernizare devine complet inutil, cel de schimbare putând a-i lua locul
cu succes. Raportul real între conceptele şi actele de modernizare, schimbare şi
progres poate fi dedus cu uşurinţă prin analiza raportului semnatic în care se află
aceşti tenneni în următoarea frază: .,ar fi de dorit ca modernizarea să aducă
schimbări care să coincidă cu sensul general al progresului", 17
Considerăm că orice teoretizare, conceptualizare, strategie, trebuie în construcţia lor, să fie orientate de realitate, deschise spre aceasta, iar acest enunţ se
referă la ceea ce credem noi că ar fi sensul contemporan al modernizării, deja
prezent în viaţa socială, dar insuficient realizat, ceea ce naşte imposibilitatea de
a acţiona conştient confonn acestui sens inconfundabil cu cel al schimbării sau
progresului.
Acesta, (sensul), cel deductibil din enunţul de mai sus, ar fi acela ca pe
fundalul „surselor naturale", ale progresului şi schimbării, modernizarea se poate constitui ea însăşi ca o altă sursă generatoare de schimbare.
Întrebarea legitimă care se naşte acum este dacă aceasta „noua sursă", de
schimbare respectiv modernizare trebuie considerată ca una naturală şi în cc mă
sură.

L. Horowitz - considera de exemplu

că

modernizarea se

referă

la acele

schimbări, cu un aşa-zis caracter nenatural, conştientizate planificate, arătând
motivele care îl dctcnnină să considere conţinutul dezvoltării ca referindu-se nu-

mai la acele

schimbări

cu un caracter nenatural.

16. Ion Aluaş, Urbanizarea
17. Idem.

şi

omogeni::area, în Revista Tribuna, nr. 18/1976.
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Horowitz, întemeiază această considerare pe faptul că numai acest gen de
ar putea evidenţia caracterul uman al dezvoltării, faptul că dezvoltarea
este astăzi ceva mai mult decât (sau deloc) un proces natural.
Acest caracter despre care vorbim este bogat ilustrat în axiomele care bântuie printre principiile de fundament ale cercetărilor contemporane. Fără a avea
pretenţia că le vom surprinde fidel considerăm că una ar fi unnătoarea: lumea
este împărţită în trei lumi „lumea întâia, lumea a doua şi lumea a treia", caracterizate fiecare prin stadii diferite de modernizare (dezvoltare) mai ales economic.
Abordând cunoscuta perspectivă comparativistă, se considera că aceste
difercn!e, ne îndreptăţesc a considera lumea întâi modernă, lumea a doua în curs
de modernizare şi lumea a treia ca reprezentând tradiţionalul. Se pune întrebarea
ce consecinţe arc o asemenea axiomă. Dacă acceptăm că adevărata modernizare
este consecinţa schimbărilor numite „m.:11aluralc", de cătn: Horowitz, a schimbărilor conştiente, însemnă că actuala lor împărţire în trei tipuri de societăţi este
planificată conştient, cu alte cuvinte lumea a treia şi-a asumat conştient starea de
subdezvoltare. Nu credem că mai c nevoie de alte comentarii pentru a accepta
existenţa unei serioase lacune.
O alta, ar constituit-o acceptarea schimbărilor, instituitoare de modernizare ca bazale pe simpla conştienţă sau numai ca produse de om, se poate include
aici şi actele de exercitare a forţei. Este un adevăr unanim acceptat astăzi, acela
că tocmai acţiunile planificate (conştiente), de exercitare a forţei în domeniul
economicului, au dus la actuala împărţire a lumii. Şi chiar dacă acest proces este
unul obiectiv, nu înseamnă că este şi natural, adică o manifestare a necesităţii
obiective, ci dimpotrivă el trebuie considerat ca manifestare a unor necesităţi subiective adică unnând drumul firesc prin care situaţiile create de om îşi găsesc
rezolvarea.
Nu putem însă, să nu arătăm că aceste lacune sunt probleme oarecum superficiale, ale unei gândiri de suprafaţă şi care practicată în continuare la acelaşi
nivel ne va conduce la rezultate catastrofale pentru omenire. Adevărata problemă în opinia noastră este oeeco de o reaşeza fundamentele unei teorii a modernizării pe un teren mai solid şi mai puţin deschis speculaţier, iar aceasta nu se poate
realiza fără a opta între o perspectivă ontologică sau una epistemologică, sau a
stabili măsura în care acestea trebuie să se întrepătrundă.
schimbări

3.2 Modernizare şi urbanizare. Discuţia care se poartă cu atâta autoritate pc lema urbanizării, modernizării - a raportului rural-urban, este pe deplin
justificată din mai multe motive.
În primul rând din motive practic acţionale, căci, este pe deplin legitimă
întrebarea cu privire la destinul ruralului, la căile cele mai potrivite privind dezvoltarea viitoare a satului, la modalităţile de reducere treptată până la dispariţie
a inegalităţilor ce dăinuie încă din condiţiile de muncă şi viaţă, ale citadinului şi
tăranului.

·
În al doilea rând, din motive epistemico metodologice, este vorba de efortul de definire a termenilor (concepţiilor), din ştiinţele socio-umane, care este bihttps://biblioteca-digitala.ro
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nevenit în condiţiile în care în aceste ştiinţe persistă „o anarhie terminologică" şi
polisemie a conceptelor chiar a celor fundamentale. Trebuie să specificăm că o
atare interpretare teoretică să nu sporească anarhia, polisemia, prin căutarea excesivă a originalităţii, în dauna convergenţei de opinii. Cred că pe această linie,
studiile autorilor H. H. Stahl, Al. Bărbat, V. Constantinescu, au o întemeiere faptică şi teoretică când propun utilizarea termenului de „modernizare", pentru desemnarea transformărilor globale ce au loc în satul românesc, ,,urbanizarea", putând fi considerată doar o dimensiune esenţială a acestui proces.
Se poate totuşi observa, că în anumite puncte această accepţiune a modernizării ruralului, este susceptibilă de observaţii de amendamente critice.
În primul rând nu rezultă cu suficientă claritate care ar fi deosebirea cantitativă şi calitativă exprimată în indicatori bine structuraţi între modernizarea şi
urbanizarea ruralului ca mod ·de viaţă materială şi spirituală. Exemplele invocate
de Virgil Constantinescu potrivit cărora indivizii ar opta pentru un obicei vechi
strămoşesc şi în special de femei 18 , nu credem că rezistă unei analize adâncite.
Aceasta pentru că e vorba de opinii, iar acestea suferă de precisabilitate. Ar fi
fost necesară analiza obiectivă a avantajelor şi dezavantajelor fiecărui tip de locuinţă pentru o mai bună precizare, a produselor semnalate. Se pare de asemenea că problema pusă în discuţie se reazimă dacă nu explicit cel puţin implicit
pe ideea unei discontinuităţi cu nuanţe absolutizante între sat şi oraş, rural-urban,
şi ideea unei permanenţe atemporale a eternităţii ruralului.
Altă idee care deţine o pondere însemnată în demersul teoretic al acestor
studii este aceea privitoare la tradiţii şi tradiţional. Din păcate şi ea suferă de un
anumit „vag", de o anumită indeterminaţie, ceea ce poate duce la ambiguităti în
înţelegerea şi interpretarea ei. Este ştiut faptul că într-un discurs de maximă raţionalitate ideea de tipul „era, a fost şi deci aşa trebuie să fie" nu-şi găseşte locul,
ori în textul autorilor invocaţi găsim expresii de acest gen, ,,dacă se neglijează
tradiţiile locale se ajunge la anomalii".
Am putea observa în continuare că adepţii modernizării versus urbanizării
ruralului nu-şi racordează suficient de limpede şi articular demersul lor la concepţia raţionalist critică de explicare a realităţii sociale. Ei nu discută amănunţit
conceptul de modernizare în general, cel de modernizare a ruralului în special în
acest orizont teoretic. Discutate dintr-o altfel de perspectivă, ar fi rezultat mai
limpede încărcătura raţionalistă a concepţiilor despre modernizare şi urbanizare
în funqie de sistemul societal global. Ar fi rezultat de asemenea mai limpede locul ce poate reveni conceptului de modernizare în sistemul categorial a unui nou
tip de interpretare sociologică.
Mai mult, aşa cum reiese din versiunea V. Constantinescu şi Al. Bărbat,
nu se ţine seama de faptul că modernizarea societăţii vizează toate compartimentele sistemului societal global, inclusiv urbanul existent astăzi, sub aspect tehnic
estetic, socio-uman. Urbanul însuşi va trebui serios „recondiţionat", modernizat

18. V. Constantinescu, Urbanizarea ruralului sau modemizarea lui, în Caietele de referate,
1973, pag. 32.

Bucureşti,
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în perioada ce unnează, pentru a satisface la maximum ceea ce se cheamă calitatea vieţii. Modernizarea urbanului implică printre altele asimilarea valorilor viabile, estetice, rurale, etc. fasonate milenar de sat. lată, un schimb eficient şi reciproc între· cele două comunităţi socio-teritoriale.

3.3 Sferele modernizării. Modernizarea ca proces ce răspunde multidimensional dezvoltării, îl întâlnim nu numai la nivelul celor 2 tipuri de comunităţi
socio-teritoriale (sat, oraş), ci şi la nivelul sistemului societal global. Deci, la
toate palierele de dezvoltare a societăţii. În pofida complexităţii sistemului societal am ales pentru simplificare unnătoarele tipuri de modernizare pe care le
vom transmite la nivelul celor două tipuri de comunităţi socio-terirpriale (satul
şi oraşul) şi vom încerca să vedem modul în care asistăm la o implementare a acestor tipuri de modernizare, precum şi la efectele pe care le produce (muta\iile)
în cadrul lumii satului.
Principalele tipuri (fonne) ale modernizării, asupra cărora vom încerca să
insistăm sunt: tehnică, economică structurală habitaţională şi culturală. Am ales
aceste tipuri considerându-le reprezentative la nivelul societăţii şi fireşte după
criteriul domeniului în care este posibilă modernizarea. Aceasta nu înseamnă că
nu pot exista şi alte criterii, în funcţie de care se poate deprinde o altă tipologie
a modernizării. Desigur, aceste tipuri de modernizare vom încerca să le adaptăm
şi pentru satul din depresiunea Beiuşului, în vederea depistării principalelor
schimbări, survenite în acest univers.
3.3.1. Modernizarea tehnică - în condiţiile epocii contemporane (a economiei de piaţă), modernizarea tehnică joacă un rol important în raport cu celelalte tipuri. Această preponderenţă se manifestă sub impactul revoluţiei tehnicoştiinţifică (electronică şi microelectronică), care a cuprins prin modalităţile sale
de manifestare atât sectoarele productive cât şi cele neproductive.
Dacă prin tehnică am înţelege ansamblul procedeelor, mijloacelor şi metodelor de transfonnare a materiilor prime în bunuri de consum atunci modernizarea ar însemna reducerea timpului de muncă necesar/ unitatea de produs fabricat, precum şi reducerea cantităţii de muncă. Aceste rezultate, la nivelul societă
ţii se obţin prin introducerea în fabricaţie a unor noi prototipuri, prin utilizarea
unor procedee şi metode avansate precum şi prin intermediul unor aparate superioare din punct de vedere funcţional.
La nivelul comunităţilor rurale din depresiunea Beiuşului această fonnă
de modernizare se manifestă prin introducerea în agricultură a•unor tractoare şi
maşini agricole achiziţionate după decembrie 1989, în vederea creşterii productivităţii muncii, a reducerii efortului uman, pe unitatea de suprafaţă lucrată. Nu
există localitate în zona asupra căruia ne-am oprit cercetarea în care să nu existe
cel puţin 10 tractoare sau 2-3 combine de secerat şi desigur alte maşini şi utilaje necesare lucrării pământului. În aceeaşi ordine de idei, mica industrie (prestă
rile de servicii în general, moto-auto service) s-a dotat cu aparatură necesară executării de calitate a lucrărilor în acest domeniu. Tot în cadrul micii industrii am
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aminti introducerea modernizării tehnice în cadrul micro-abatoarelor, care funcnu numai ca puncte de tăiere, dar şi ca producţie de preparate şi desigur
în cadrul unor secţii de fabricat paste făinoase, unde, de asemenea modernizarea
tehnică joacă un rol important. Sunt de amintit în depresiunea Bciuşului câteva
localit~ţi cu un asemenea specific, Poienii de Jos, Uilcacul de Beiuş, Dclani etc.
In cadrul sectorului neproductiv, necesar după cum este cunoscut existenţei societăţii. modernizarea tehnică implică aspectul dotării cu cele mai noi
aparate de măsură şi control, video şi audio, adică, cu aparatură de înaltă performanţă care să pcnnită la rândul său noi explorări pe calea îmbunătăţirii mijloacelor de din dotare.
Din păcate, în acest sector, neproductiv al zonei incriminate aceste dotări
şi ne referim în mod special la şcoli, dispensare medicale, sunt aproape inexistente, ele reducându-se la ajutoarele primite din străinătate oferite de localită!i cu
care localităţile din zona Bciuşului s-au înfrăţit. Asistăm în acest fel la aducerea
unor aparaturi de cabinete stomatologice. (care de multe ori, datorită gradului de
uzură sunt nefolosibile), precum şi a unor truse şi aparate pentru şcoli care de
cele mai multe ori nu pot fi folosite întrucât cei 3vizaţi nu au pregătirea necesară.
S-a mers foarte puţin pe linia infom,atizării şcolilor din mediul rural, datorită
inexistenţei de specialişti şi datorită preţurilor foarte marţi ale calculatoarelor şi
bineînţeles a inexistenţei fondurilor de achiziţionare.
ţionează

3.3.2. Modernizarea economică. O dezvoltare economică la nivelul sistemului societal are la bază o puternică dezvoltare a agriculturii şi industriei precum şi a celorlalte sectoare strâns legate între ele Fireşte, legătura dintre cele două sectoare este una de dependenţă reciprocă, adică dezvoltarea agriculturii la
cote înalte de productivitate se realizează prin continua sa dotare cu mijloace
mecanizate fumizate de către industrie. Agricultura la rânciul său asigură cele
necesare traiului producătorilor mijloacelor de muncă, mult necesare acestora. O
modernizare economică, credem că trebuie să ducă la o puternică dezvoltare a
ramurilor industriale modeme (electronica cibernetica şi microelectronica). De
asemenea o agricultură modernă trebuie să aibe la bază o dezvoltare intensivă a
culturilor, bazată pe mecanizare, chimizare. icrbicidare. organizare raţională a
munci(, pc aplicarea în producţie a ştiinţei agrozootehnice.
In asemenea condiţii, putem vorbi de o economic modernă avansată de
înalt nivel tehnic. atât de necesară unei societăţi, cum este societatea românească
aflată în plin proces de tranziţie.
Cât priveşte o asemenea simbioză între industrie şi agricultură la nivelul
localităţilor rurale, este de prisos a aminti doar că o gospodărie din zona premontană cu o suprafaţă de 6- 7 ha teren şi cu 8-1 Ocapete animale îi este necesar. câţi
va ani buni în condiţii pedoclimatice normale să-şi poată achiziţiona un tractor
sau un alt utilaj agricol. Lipseşte în acest caz o strnregie cie subvenţionare a micii
gospodării care după desfiinţarea fostelor CAP-uri, a rămas ruinată, fără unelte
şi animale de tracţiune, fără posibilităţi de a lucra pământul la cote intensive,
care ar putea demara un proces de reabilitare a micii gospodării \ărăneşti ca un
https://biblioteca-digitala.ro
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structurilor rurale. O asemenea situaţie, o găsim şi în Ţara
unde, nevoia acută de maşini şi utilaje generează de multe ori în multe
localităţi, nelucrarea în totalitate a întregii suprafeţe arabile, în cel mai fericit caz
asistăm la o înstrăinare a acestuia la preţuri derizorii.
factor al

modernizării

Beiuşului

3.3.3 Modernizarea structurală. Acest tip de modernizare îmbracă 2 aspecte, pc de o parte modernizarea sectorială (avem în vedere cele 3 sau 4 sectoare ale activităţii sociale), primar, secundar tcr(iar quaternar) şi modernizarea ocupaţională pc de alia.
Modernizarea sectorială înseamnă pe de o parte diminuarea ponderii populaţiei active din primar (prin mecanizare, raţionalizare) concomitent cu creşterea
populaţiei active în secundar şi terţiar.
Modernizarea ocupaţională priveşte apariţia şi proliferarea de activitate în
funcţie de aplicare cunoştinţelor tehnico ştiinţifice şi a tehnologiilor noi în diversele activităţi.
Reducând acest tip de modernizare la structurile ruralului din zona Bciuşului, putem arăta că asistăm la apariţia în lumea satului a terţiarului, care cuprinde în special activităţile de comerţ şi mică industrie. Excepţie făcând 2 localităţi Ricni şi Sudrigiu, unde o finnă cu marc prestigiu, Transilvania General Import-Export a înfiin\at 2 complexe industriale, unul de fabricat şi îmbuteliat suc
şi băuturi alcoolice, iar celălalt de distilat alcool. Cele două centre industriale valorifică forţa de muncă din zonă pe care a calificat-o într-o scrie de meserii care
până în 1998 erau qvasi inexistente. Acest cadru a generat atât o modernizare
sectorială cât şi una ocupaţională întrucât aici se foloseşte poate cca mai de vârf
tehnică existentă în Europa, pc linia fabricării şi respectiv îmbutelierii băuturilor
alcoolice, şi a sucurilor.
3.3.4 Modernizarea habitaţională. În cadrul procesului de dezvoltare şi
sistematizare a localităţilor, modernizarea habitantului rural, înseamnă încorporarea clementelor de progres în totalitatea structurii lor, trecerea de la monofuncţionalism la plurifuncţionalism, realizarea echipamentelor superioare fiecărei aşezări, ridicarea nivelului cultural, un nou sistem de valori, schimbarea
mentalităţilor etc. Mai mult, intervine corelarea proceselor de modernizare a satelor cu activităţile de sistematizare, chestiune justificată în măsura în care procesele de dezvoltare a comunităţilor locale sunt strâns legate de acţiunile de sistematizare.
În vederea modernizării localităţilor, sistematizarea intervine pe două paliere:
a. teritorial, restructurarea reţelei de localităţi, în cadrul acestui palier se
întrevăd două soluţii,

diminuarea numămlui de sate prin dezafectarea celor ce nu
au perspectivă de dezvoltare precum şi prin transformarea urbană a câtorva centre rurale - modificarea sistemelor de aşezări, reprofilarea socio-economică, şi
repolarizarea localităţilor.
b. local - sistematizarea comunei şi remodelarea satului - sistematizarea
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în plan local, este un alt palier de importanţă majoră în modernizarea mediului
rural, în acest caz, se caută amenajarea spaţiului local construibil în vederea
micşorării distanţei pe de o parte între locul de locuire şi locul de muncă a ţăra
nului iar pe de altă parte reducerea distanţei dintre locul de loc!_lire şi principalele
obiective administrative, poştă, şcoală, primărie, telefon etc. In acelaşi timp, se
pune un accent deosebit pe refacerea infrastructurii pentru a găsi punctele de legătură între localităţile rurale şi centrele urbane.
În stabilirea profilelor socio-economice, ale comunelor şi satelor, şi a liniilor de dezvoltare a acestora, criteriul detenninant fiind profilul agricol lucru
cc urmăreşte folosirea raţională a condiţiilor de relief, sol, accentuarea specializării producţiei în condi\iile dotărilor aferente (construcţii, maşini utilaje), ridicarea economicită!ii producţiei în condiţiile tehnologiei modeme, posibilităţile
de a coopera cu celelalte unităţi pc linia integrării şi dezvoltării producţiei dinamizarea structurilor organizatorice, stabilirea echipamentelor tehnice, în teritoriu (căi de comunicaţii, aducţiunea apei, electrificare).
Un fapt, este că în zona de care ne ocupăm, asistăm la un optim habitaţio
nal, fapt ce conferă cetăţeanului fiecărei localităţi, un confort care îi statuează
viaţa în limitele decenţei. Credem că nu există gospodărie în care să nu se afle
un aparat de radio sau TV, un fier de călcat la curent etc. Intervine pe scară tot
mai largă autoturismul care dintr-un lux s-a transformat într-o necesitate, precum
şi alte obiecte de uz casnic, maşini de spălat, frigider, etc. ceea cc face ca, confortul rural să se apropie de cel din lumea citadină.

3.3.5. Modernizarea culturală. Prin modernizarea culturală, înţelegem
pe de o parte o schimbare în sens înnoitor al conţinuturilor valorice ale culturii
produse şi consumate de populaţie, înnoire aflată sub semnul unei exigenţe a civilizaţiei noastre dar şi sub semnul unor creaţii comerciale, iar pe de altă parte
avertizarea, ce priveşte mijloacele de comunicare a culturii, radio-televiziune cinematograf.
În urma investigaţiilor făcute în zonă am constatat inexistenţa unor magazine specializate în comercializarea de carte şi papetărie, aceste bunuri putând fi
cumpărate fie în ziua de joi, fie în alte zile, din centrele urbane, Beiuş, Ştei, Vaş
cău, Nucet. În acelaşi timp este de semnalat o reducere a abonamentelor făcute
la presa locală sau centrală, întrucât acestea costă foarte mult iar nivelul veniturilor este mult sub permisivitatea unui abonament lunar sau trimestrial. Numărul
cinematografelor (respectiv a aparatelor destinate rulării filmelor), nu numai că
s-a redus dar este qvasi inexistente datorită lipsei de spectatori, care sunt mult
mai antrenaţi şi fascinaţi de micul ecran decât de mareic ecran. De asemenea instalaţiile satelit (antenă parabolică), au generat atragerea sătenilor spre programe
video, decât spre cinematograf. Asemenea cauze a determinat Regia Judeţeană
de difuzare cinematografică, să retragă aparatele de proiecţie cinematografică
portabile întrucât erau neproductive. Putem spune că şi afluenţa publicului cititor de carte, s-a redus odată inexistenţa bibliotecarilor, cărora nu li se poate asigura un salariu decât numai o jumătate de normă.
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cercetării.

Construcţia

aparatului teoretico-metodologic, a avut în vedere o serie de
demografico-economice, atât în expresia ei elementară cât şi în cea
complexă. Acest principiu trebuie să ne servească pentru a determina finalmente
acel optim acţionai, posibil în perimetrul depresiunii Beiuşului în funcţie de contextul ecologic de interesele populaţiei locale, corelat cu interesele general naţionale, optim actional în funcţie de care să determinăm populaţia activă optimă,
apoi optimul demografic în perimetru. Desigur acest optim ne poate servi la alte
corelaţji privind migraţia, navestismul, etc.
In elaborarea acestei lucrări ne-am folosit de următoarele materiale instrumentare:

corelaţii

a. Rezultatele recensămintelor populaţiei 1977-1992
b. Caietul comunelor în care au fost transcrise datele cin caietele corespunzător al Directiilor Judeţene de Statistică şi în plus informaţii demografice
şi economice obţinute din altă sursă
c. Lucrări de specialitate pe teme de sociologie şi geografic populaţiei
apărute în ţară despre zona tării Beiuşului.

4.1. ,,Recursul la interdisciplinaritate". Modul de abordare a problematicii enunţate, este tributar mai multor direcţii convergente în a acorda studierii
ruralului un loc primordial: O primă direcţie ar fi reprezentată de Şcoala Analelor, cu marea ei deschidere spre această lume ţărănească ce se ascunde şi „tace",
unde se înscrie şi demersul ştiinţific românesc prin efortul sociologic al şcolii lui
Dimitrie Gusti, şi etnologiei româneşti, care a insistat asupra ruralului pe linia
contin1;_1ităţii urmărită regresiv.
Intrucât scopul demersului nostru este de a arăta că o lucrare monografică
a unei zone ca cea de faţă, nu se poate realiza decât cu aportul unor discipline
chemate să concure la elucidarea unor probleme de sociologie rurală, şi respectiv de geografie a populaţ1e1. Sigur, interdisciplinaritatea, presupune însă mai
mult decât o convocare a unor discipline în jurul unei mese rotunde 19 . Cu adevă
rat, nu poate fi vorba numai de jucstapunere ci de punere în comun astfel interesul este orientat asupra limitelor şi verificărilor reciproce ale disciplinelor, este
vorba de o cunoaştere a limitelor sau de o cunoaştere de frontieră, instituind între
diverşi ocupanti ai spaţiului mental, un regim de coproprietate.
Majoritatea autorilor, concep interdisciplinaritatea structurată pe trei sau
patru niveluri de cooperare şi întrepătrundere a disciplinelor din punct de vedere
al metodelor de cercetare.
- Un nivel inferior, cel mai puţin evoluat, cel al multidisciplinarităţii şi
care ar proceda mai mult la un fel de jucstapunere a unor elţmente aparţinătoare
diverselor discipline pentru a reliefa aspecte comune.
19. ***, Interdisciplinaritatea

şi ştiin/ele

socio-11111a11e,

Bucureşti,
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- Pluridisciplinaritatea nivelul imediat unnător, presupune o comunicare
între diferite discipline
- Transdisciplinaritatea înţeleasă ca interpătrundere a mai multor discipline de o aşa manieră încât să ducă în timp la constituirea unei noi discipline
- Interdisciplinaritatea, definită în raport cu transdisciplinaritatea reprezintă o formă mai putin dezvoltată a comunicării coordonării şi integrării unor
discipline ştiinţifice.

simetrică

În sensul larg al cuvântului, tennenul de interdisciplinaritate implică un
anumit grad de integrare, între diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite
abordări ca utilizarea unui limbaj comun, penniţând schimbul de ordin conceptual şi metodologic.20
Realizarea lucrării de faţă, are la bază din punctul nostru de vedere acest
ultim sens al conceptului de interdisciplinaritate, fapt care a generat apelarea la
o serie de discipline între care amintim sociologia rurală, etnologia, istoria. demografia. Coroborarea datelor fumizate de aceste discipline ne-au favorizat
abordarea conceptului de modernizare şi urbanizare în lumea satului din depresiunea Beiuşului atât din perspectivă sincronică cât şi diacronică, mai mult punerea în evidenţă a modului în care tipurile de modernizare sunt prezente şi desigur mutatiile care au avut loc în unna modernizării structurilor vieţii socioeconomice-culturale.
Recurgerea Ia interdisciplinaritate a generat o panoramă din punct de vedere a evoluţiei istorice a acestui ţinut, în care sunt îmbinate atât elemente de etnologie cât şi clemente de sociologie istorie, în aşa fel încât sunt puse în lumină
elementele unei posibile monografii zonale.
4.2. Strategii de zonare. Discutarea unei strategii de zonare, nu este posi-

bilă decât în strânsă legătură cu obiectul şi metoda sociologiei. În esenţă putem

avea în vedere aici un fragment areal din întinderea imensă şi complexă sub care
se prezintă realitatea socială. În acest înţeles orice „zonă", sociologic vorbind
este sediul unei anumite stări al unui anumit dinamism, al unui anumit sistem sau
model de viaţă, ea este expresia vie a unei fonne concrete pc care a căpătat-o
viaţa umană în funcţie de circumstanţele locale (geografice, fizice, istorice) şi de
particularitătile spiritului uman, de dezvoltarea acestuia.
Elementele care stau Ia baza delimitărilor sociologice zonale, contribuind
a definirea conceptului de „zonă", sunt diferite, ele fiind fie tipurile de medii şi
procese civilizatorii, fie funcţionalitatea diferită a compartimentelor cuprinse
într-un ansamblu zonal mai vast.
În func\ie de acestea elementele în sociologia contemporană se pot distinge două criterii principale de delimitare a unui ansamblu zonal:
a. criteriul zonei de influenţă urbană în teritoriu (sau al zonei de convergen\ă urbană, cum este numit de obicei),
- La baza acestui criteriu stă ideea de preponderentă a urbanului faţă de
20.

Ibidem, pag. 11.
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rural în orice caz de dezechilibru între cele două tipuri de compartimente ale
unui complex zonal.
b. criteriul tipurilor zonale complexe.
- Acest criteriu are la bază concep\ia de echilibru, de poziţii relativ egale
între elementele, compartimentele interzonale.
Evident, dacă sociologia are sub aspect aplicativ rolul de a privi în faţă
problemele etapei, de a colabora la problemele unei planificări şi dezvoltări sociale globale, nu poate să nu privească frontal cele două accepţii ale cercetării
zonale şi a implica\iilor aferente.
Făcând o analiză sumară, conţinutului primului criteriu am putea spune că
acesta pleacă de la ideea că fiecare aşezare urbană îşi are mediul său regional
(respectiv rural, hinterlandul său) spaţiul său de influentă şi de predominare. 21
Raporturile dintre cele două părti plecând de la această idee pot fi privite
sub două aspecte diferite.
Pe de o parte, se afirmă aici func!ionalitatea diferită a păr!ilor. ,,hinterlandul", aprovizionează oraşul cu produse de larg consum (zarzavaturi, lapte, pă
sări, ouă), fiind în acelaşi timp sursa princip_ală de forţă de muncă a oraşului şi
de materii prime, pentru industria acestuia. ln acelaşi timp, ,.hinterlandul" este
cumpărător de articole industriale din urban.22
Problema aceasta este cunoscută în economie sub forma decalajului dintre preţurile industriale faţă de cele agricole sau sub fonna aşa numitei superiorităţi specifice a industriei în raport cu agricultura. Oraşul apare în această concepţie ca centru conducător pentru spaţiul în care el se situează. Mediul său înconjurător este un mediu de absorbţie de aici derivând posibilităţile specifice de
creştere a urbanului.
Cel de-al doilea criteriu, şi anume al tipurilor zonale complexe, putem
afirm că el presupune clasificarea unui ansamblu teritorial în zone specifice, putând include compartimente diferite unele urbane altele în curs de urbanizare,
uncie de un mralism pur, iar altele implantate cu mici centre industriale sau de
tip urban. Nu nivelul atins sub aspectul urbanizării ar fi criteriu (elementul), determinant al delimitării zonale, ci specificitatea şi potenţialitatea geografico-economică, demografică şi spirituală a complexului teritorial.
Putem avea în vedere aici o anumită poziţie sau un caracter funcţional
specific al unui teritoriu făcând parte dintr-o întindere mai vastă o specificitate
mai dinamică în funcţie de anumite variabile şi valori caracteristice, în dezvoltarea unui anumit stadiu pe linia dezvoltării istorico-economice, sau privind
prospectiv problemele, în funcţie de perspectiva ce i se deschide complexului
zonal, respectiv prin condiţiile obiective ce-i sunt date sau prin factorii interni
sau externi ce-ar putea interveni în dezvoltare.
Alegerea zonei Beiuşului în cadrul lucrării de faţă, a avut la bază acest criteriu de zonare întrucât am considerat că această zonă este o zonă de echilibru.

21. Al. Bărbat. Concep11d sociologic de =omi. De=bmeri şliinfifice, laşi - decembrie, 1971.

22. A. Toynbcc. op. cil., p. 43.
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de pozitii relativ egale între elementele (compartimentele interzonale). În acelaşi
timp am considerat că schimbările fundamentale, petrecute în ultimul timp în
conţinutul realităţii sociale din această zonă, schimbări calitative şi cantitative,
creşterea civilizatiei a făcut şi face dificilă şi insuficientă împărţirea sferei de activitate umană în productivă şi neproductivă şi ca atare un asemenea dezechilibru nu credem că este posibil şi revelator pentru zona respectivă. De aici şi de
aceea am considerat că asistăm la un echilibru atât sectorial cât şi structural.

4.3. Eşanţionarea (stabilirea decupajului pentru cercetare). A cerceta
un domeniu al socialului înseamnă a considera populaţia şi pe fiecare din indivizii care o alcătuiesc ca unităţi primare ale analizei. Se întâmplă uneori ca populaţia să fii: restrânsă ca dimensiuni şi atunci investigaţia poate fi cu uşurinţă exhaustivă. In cazul în care populaţia este de dimensiuni mari. Restricţiile de timp
şi resurse ne împiedică să derulăm o investigaţie exhaustivă.
Eşantionarea (este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de inferenţe despre un univers (populaţie) prin investigarea a celei părţi din
cadrul său care este definită prin procedee statistice adecvate 23 .
Culegerea datelor într-o cercetare din ştiinţele sociale presupune mai întâi
identificarea domeniului de referinţă din realitatea socială. Acest domeniu, este
apreciat cu suficientă acurateţe în modelul teoretico ipotetic al problemei cercetării şi prin unnare identificarea lui nu prezintă dificultăţi deosebite. În mod
efectiv investigatorul nu se confruntă cu un domeniu ca atare, care ar fi amorf şi
nediferenţiat sau care şi-ar difuza singur mesajele ce trebuie înregistrate şi colectate. orice domeniu este particularizat de anumite entităţi care pot fi persoane individuale, sau grupuri de persoane diferenţiate după un criteriu sau altul, organizaţii, instituţii, unităţi sociale de tip economic sau cultural.
Culegerea datelor se poate realiza prin anchete pe bază de chestionar sau
interviuri, dar şi prin experi1Ţ1entare şi analiză a conţinutului documentelor sociale, persoane sau oficiale. In prima alternativă numărul entităţilor investigate
poate fi foarte marc pe când în cazul din urmă numărul scade vertiginos.
Trebuie reţinut că eşantionul are menirea să ofere o imagine cât mai precisă fie a populaţiei investigate, fie a unităţilor sociale în aşa fel încât să fie reprezentativ pentru întreaga populaţie sa pentru toate unităţile sociale aflate în
aceeaşi arie de cercetare (zonă). 24
Obţinerea sa se poate realiza prin diferite procedee între care am aminti
tehnica de selecţie a clementelor componente, metoda sau instrumentul aplicat
pentru culegerea datelor empirice, modelul de operare cu sau de prelucrare a datelor empirice şi relevanţa datelor culese pentru problema cercetării. Având în
vedere aceste procedee putem distinge următoarele tipuri de eşantionare: eşan-

23. Lazăr Vlăsceanu, Metodologia cercetării sociale, Ed. Ştiintilică şi Enciclopedică, Duc.
1986, pag. 11.
24. Traian Rotariu, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Ed. Polirom, 1997, pag. 125.
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eşantionarea interactivă neprobabilistă şi

eşantionarea teoretică. 2 5

În cadrul lucrării de faţă am apelat la metoda eşantionării, întrucât era imposibil de cercetat un nr. de peste 20 de comune care fac parte din zona Beiuşului
situate în condiţii gepgrafice diferite şi mai mult cu un potenţial socio-economic
demografic diferit. lntr-o asemenea situaţie am avut în vedere drept criteriu al
eşantionării cel geografic adică sate situate în cele trei tipuri de forme de relief,
munte, deal, câmpie. Un alt element care a stat la baza decupajului social pentru
cercetare a fost potenţialul economic al comunelor adică am avut în vedere comune cu un potenţial economic foarte mare dar şi cu un potenţial economic mai
modest. Alt criteriu care a stat la baza stabilirii eşantionului a fost cel demografic, întrucât în zonă sunt comune foarte populate şi mai puţin, adică densitatea pe
km 2 este mai marc sau mai mică. În funcţie de aceste criterii am purces la a stabili eşantionul de 8 comune pe care îl considerăm reprezentativ pentm zona Beiuşului sub aspectul geografic, economic şi demografic.
şi tehnici de cercetare. Satul sau zona rurală, rămâne chiar
de azi un univers relativ autonom, pe care nu-l poţi cunoaşte cu
adevărat decât trăind un timp în interiorul său. Metoda cea mai veche împrumutată din etnologic este şi cea mai bună observaţia directă a populaţiilor rurale în
desîaşurarea vieţii şi activităţi lor, în contextul social şi natural propriu. Metoda
monografică utilă întotdeauna, trebuie să rămână însă o simplă tehnică cedând
locul metodei zonale datorită complexităţii tot mai accentuate a societăţii şi
adâncirii raporturilor de interdependenţă dintre segmentele, fenomenele şi procesele sociale. Dacă studiile intensive nu pot fi concepute fără monografii locale,
asupra unor unităţi cazuri care pennit de a pune problema studiată într-o totalitate socială anumită, studiile extensive, asupra unor probleme sau fenomene individualizate manifestat într-un teritoriu mai vast, nu pot fi concepute fără investigaţii zonale, în care monografiile de sate pildă, constituie ilustrări sau exemplificari ale ipotezelor, concluziilor şi soluţiilor formulate.
Imaginea pe care un ţăran şi-o face despre lumea actuală este condiţio
nează de particularităţile satului său. Trebuie să analizăm aceste particularităţi
pentru a înţelege imaginea respectivă şi în general modul de reflectare de către
rural a problemelor lumii contemporane. Cele mai răspândite tehnici de investigare şi culegere a datelor (convorbirea, chestionarul), nu sunt în plan teoretic şi
cele mai adecvate unei cunoaşteri obiective a realităţii sociale din sat. Astfel,
chestionarul şi celelalte tehnici bazate pc dialogul dintre sociolog şi subiect nu
vizează obiectul propriu-zis al investigaţiei ci imaginea pe care subiecţii şi-o fac
despre el şi de aceea infonnaţiile pc care ni le oferă nu sunt suficiente pentru
atingerea obiectivelor propuse. Rolul unor asemenea tehnici este şi mai redus în
cazul studierii satului şi a populaţiei rurale, având în vedere teama de hârtie pe

4.4. Metode

şi

în

condiţiile

25.

Lazăr Vlăsceanu.

op. cit., pag. 17-18.
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care o manifestă ţăranul. Aceeaşi dificultate o are şi interviul, dar, aceasta nu înseamnă că este inutil şi nici că ne putem lipsi de serviciile lui. Caracterul secundar este dat de natura datelor (de opinie), pc care ni le pune la dispoziţie, date
care în anumite împrejurări sunt totuşi indispensabile, de pildă, cunoaşterea psihologi~i tăranului a mentalităţii sale.
In realizarea lucrării de faţă am folosit ca metodă de cercetare cca a observaţiei directe a populaţiei rurale din zona Beiuşului. deplasându-mă într-un număr foarte mare de localităţi luând pulsul vieţii şi activităţii lumii satului, prin
discuţii avute direct cu truditorii pământului sau cu oficialii comunei. O altă metodă utilizată a fost aceea a analizei documentelor oficiale şi arhivistice, găsite
la nivelul comunei şi la nivelul Direcţiei judeţene de Satistică. În acest din urmă
caz, m-am bazat pc recensămintele populaţiei din 1977-1992, precum şi pc caietele comunelor în care au fost transcrise datele din caietul corespunzător aflat la
Direcţiile judeţene de Statistică.
În baza rezultatelor pc teren realizate prin intermediul interviului şi a recensămintelor populaţiei am încercat să realizez o serie de corelaţii demo-economice din care să rezulte mutaţiile survenite în satul din Depresiunea Beiuşului în
urma modernizării întregului său ansamblu structural.

Mutaţii

socio-demo-economice în satul din Depresiunea

Beiuşului.

I. Modernizarea sau reruralizare
Situaţia creată în România postdecembristă (după decembrie 1989), a generat fenomene cu care nu eram obişnuiţi, în toate sectoarele vieţii economicosocialc. Aceste fenomene sunt legate de trecerea de la o economie puternic centralizată la o economie de piaţă în cadrul căreia cererea şi oferta sunt şi generează noi structuri economico-financiare.
Mutaţiile produse la nivelul economiei naţionale s-au răsfrânt şi asupra
mediului rural, în toate compartimentele ce-l definesc. Astfel, dacă înainte de
1989 asistăm la un fenomen de migrare a forţei de muncă sub impulsul „industrializării socialiste", spre zone urbane, astăzi, asistăm la un fenomen invers adică
de remigrare a forţei de muncă spre sat în condiţiile restructurării marii industrii
a privatizării acesteia, fapt care a dus la reducerea locurilor de muncă, la eliberarea unei cantităti de muncă mari, la apariţia şomajului.
În literat~ra de specialitatea sociologică şi economică, s-a acredita până în
1989 două teorii cu privire la dezvoltarea ruralului teorii care conturau două strategii de dezvoltare a acesteia: Una susţine elevarea sau modernizarea ruralului şi
nu orăşenizarea sau citadinizarea acestuia iar cea de-a doua admite ideea unui rural îmbrăcând forma urbanului tipic. Sigur între cele două procese sunt diferenţe
mari în timp ce una caută să menţină cadrele şi structurile lumii satului cealaltă
caută să le distrugă făcând din sat altceva care nu numai că nu poate fi definit
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teoretic, dar practic era imposibil de realizat. Aceasta datorită faptului că satul
este legat de acel „hinterland agricol", pe care nu-l poate părăsi şi care a creat
statornicirea sectorului primar.
Prima strategic, adică aceea care susţine modernizarea satului în speţă a
structurilor sale, credem că este cea mai relevantă şi pentru satul contemporan
chiar în condi!iilc în care acesta am zice că traversează o perioadă de criză, acomodându-se mai greoi la structurile economiei de piaţă întrucât asistăm la o trecere prea bmscă de la un centralism excesiv la o economie liberă. Acest fenomen, a prins oarecum în derută cetăţenii sau locuitorii lumii satului întrucât aceş
tia nu erau pregătiţi. Desfiinţarea fostelor CAP-uri şi redobândirea pământului în
proprietate atrăgea după sine nevoia de utilaje animale şi alte unelte agricole pe
care aceştia nu le posedau în 1990 şi chiar 1991. Sigur, accentuarea procesului
de trecere efectivă la economia de piaţă a general şi în lumea satului aclimatizarea la acest proces. Ţăranul fiind pus în faţa trecerii la mecanizarea lucrărilor
agricole. Astfel, asistăm la cumpărarea de către tot mai mulţi cetăţeni de tractoare, maşini agricole, pluguri, discuri, ele. Cu părere de rău, însă, statul nu a intervenit şi nici nu intervine în mod substanţial nici la ora actuală în a acorda credite cu dobânzi mici pentru procurarea de maşini şi utilaje agricole, fapt care a îngreunat acest proces de achiziţionare.
În consecinţă, considerăm că satul din Depresiunea Beiuşului a depăşit
într-o oarecare măsură criza în care se afla până în 1992, astfel că, a purces pc
un drum al modernizării şi nu credem că se va reveni vreodată la ruralizarea
acestuia, chiar în condiţiile în care o parte a forţei de muncă eliberată cu ocazia
restructurării industriei din oraş, se reîntoarce în universul ţărănesc. Aici considerăm că îşi pot găsi menirea autodepăşindu-şi condi\ia de simplu salahor, încercând o mică afacere, în domenii precum, mica producţie, prestările de servicii,
comerţ şi de ce nu, în agricultură.

2.

Mutaţii socio-ocupaţionale

Problemele satului şi a ţărănimii, devin tot mai actuale şi mai incitante la
dezbateri atât de natură politică cât şi de natură socială. Acest lucru se datorează
faptului că după decembrie 1989, au apărut o scrie de fenomene sociale noi, cu
care lumea satului nu a avut cum să se confrunte înainte de 1989. Asemenea situaţii au avut loc şi în domeniul socio-ocupaţional unde, asistăm la mutaţii profunde. Aceste mutaţii au loc pe fondul trecerii la economia de piaţă în care este
profund angajat şi satul, prin apariţia societăţilor comerciale, de mică producţie,
de prestări servicii, comerţ etc. Odată cu·acestca au apărut şi ocupaţii noi nemaiîntâlnite până acum la sat.
Mica industrie a generat apariţia specializării profesionalizării unor oameni care până acum avea alte îndeletniciri în măcelărie sau preparatori de carne, în cazul microabatoarcle care au luat cu aplomb zona montană şi premontană, unde există o cantitate de materiale primă mare care necesită prelucrarea
locală. lată cum asistăm la valorificarea potenţialului animalier din zonă făcânhttps://biblioteca-digitala.ro
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du-se economii la transport a acestuia în centre urbane specializate în tranşarea
şi prepararea cărnii, cum ar fi de pildă Salonta sau Oradea.
Tot în cadrul acestui compartiment de mică industrie am putea aminti
apariţia unor ateliere de confecţionat mic mobilier, de tapiţat, gatăre, pentru debitat masa lemnoasă, încă un prilej prin care forţa de muncă este canalizată spre
mică productic locală valorificându-se şi în acest caz, masa lemnoasă din zonă
dar şi crearea de noi locuri de muncă de noi ocupaţii ca cea de tapiţer, tâmplar
(specialist în confecţionat mobilă).
Un loc important îl ocupă societăţile comerciale prestatoare de servicii
care au luat cu asalt lumea satului. Aici vom întâlni ateliere service-auto, mecanice, lăcătuşerie, reparat radio-TV ştiu obiecte de uz casnic, frizerii, coafuri, laboratoare patiserie agenţii de turism, sucării, sifonăric etc. Cu acestea întâlnim
şi ocupaţii noi cele de mecanic auto, depanator radio-TV, cofetar, agent de turism, etc. Sunt meserii pe care lumea satului nu le-a cunoscut până la 1989, sau
dacă le-a cunoscut sub fonna unor ateliere ce aparţineau de Cooperativele de consum deci de stat, şi fără o eficienţă în prestarea serviciilor. La ora actuală fiecărei
din aceste societăţi comerciale sunt interesate în a-şi atrage cât mai multă clientelă,
în aşa fel încât să se producă nu numai servicii de o calitate dar şi profit.
Alt compartiment al activităţii socio-economice mult dezvoltat în universul satului îl reprezintă comerţul. Au apărut şi aici magazine tip ABC, baruri, cafenele, magazine de haine vechi etc. Cu acestea au apărut şi meserii de barman,
vânzător etc.
Cu toate aceste mutaţii socio-ocupaţionale agricultura rămâne pc mai departe principalul sector în care este antrenată cea mai mare cantitate de forţă de
muncă în lumea satului.
Desigur, şi acest compartiment trece printr-o perioadă de reformare întrucât tot mai mulţi ţărani au desprins şi un alt tip de meserie cea de tractorist, chiar
în condiţiile în care nu are o calificare de rutierist, dar pentru nevoi le gospodăriei
face tot ce îi stă în putinţă, pentru a-l conduce. Ca atare, apr ocupaţii noi generale de situaţii noi.

3.

Corelaţii

demo-economice

În cadrul acestui subcapitol vom trata câteva corelaţii demo-economice
necesare pentru a vedea mai la concret nivelul la care se află societatea rurală din
zona Beiuşului. Am ales, pentru aceste corelaţii un eşantion de 9 comune, luate
după criterii geografice, demografice şi economice. astfel am luat în considerare
loc. din zone montane şi premontane şi de câmpie, localităţi intens populate mai
puţin populate precum şi localităţi cu un potenţial economic foarte marc şi cu un
potenţial economic redus.
Am avut în vedere în acelaşi timp să luăm în eşantion şi loc. care sunt mai
departe de centrele urbane mai apropiate sau chiar limitrofe cu acestea.
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3.1 Corelaţia demo-alimentară. Acest tip de corelaţie între populaţie şi
economie se înscrie în sfera mijloacelor de subzistenţă şi a necesităţilor de hrană
ale populaţiei corespunzătoare unui teritoriu anu,ne. Deci, primul tip de ~orelaţie
demo-economică, pe scara evoluţiei societăţii este cel demo-alimentar. In literatura de specialitate această corelaţie este denumită corelaţia
demo-economică elementară. Şi în prezent această corelaţie ocupă un loc
important în cadrul corelaţiilor demo-economice, deoarece spaţiul agricol în care
se produce hrana este limitat iar produsele obţinute din acest spaţiu trebuie să satisfacă necesarul de hrană al populaţiei. Acest deziderat este exprimat de politicile economice, duse de fiecare stat în parte.
Pentru a elucida această corelaţie din toate punctele de vedere în esenţa ci,
am apelat la um1ătorii indicatori:
a. densitatea geografică, adică numărul de locuitori/km 2 .
b. densitatea fiziologică, adică numărul de locuitori/I 00 ha agricol.

c. densitatea economică, adică raportul dintre necesarul de
locuitorilor din zonă şi produsele disponibile din zona respectivă.

hrană

al

3.1.1. Densitatea geografică. Reprezentarea în teritoriu a densităţii geografice este redată de tabelul de mai jos din care putem deduce următoarele: (tabelul nr. I}
TABELUL NR. 1
COMUNA

Rieni
Budureasa
Pietroasa
Cărpinet

Lazuri de

Beiuş

Roşia
Criştior

Pocola
Drăgăneşti

Repartizarea în teritoriu a
Total populaţie
la recensiimântul
1992
3.332
2.802
3.720
2.694
2.109
2.863
2.014
1.807
3.076

densităţii

geografice

*

Suprafaţa

Densitatea

totală

geografică

(ha)

6.711
34.537
20.549
6.916
8.005
7.251
10.596
2.327
4.320

80,2
49,24
61,63
86,95
75,82
56,27
30,70
77,65
71,20

• Nr. locuitori/km2

- Densitatea gt:ugrafică a comunelor supuse cercetării este în cele mai
multe cazuri peste jumătatea valorii densităţii ţării, doar într-un singur caz, comuna Rieni, atinge o densitate geografică de 80,2 cea mai scăzută o găsim în cahttps://biblioteca-digitala.ro
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drul comunei Criştior de 30, 70.
- Întrucât suprafaţa teritoriului este o mărime constantă în timp, schimbă
rile valorice ale densităţii geografice, în timp sunt datorate exclusiv dinamicii
populaţiei, adică cu cât populaţia creşte cu atât şi densitatea geografică este în
creştere.

- Densitatea geografică exprimă raportul dintre populaţie şi teritoriu pc
care trăieşte aceasta, însă teritoriile administrative ale comunelor sunt compuse
în proporţie diferită din terenurile agricole şi cele neagricole, fapt pentru care din
valorile acestei densităţi nu putem trage concluzii precise cu privire la corelaţia
demo-alimentară.

3.1.2 Densitatea fiziologică. Acest tip de indicator se calculează, raportând
la suprafaţa de teren agricol, adică numărul de locuitori/100 ha agricole.
La recensământul din 1992, aceste densităţi sunt cuprinse în tabelul nr. 2.

populaţia

TABEL Nr. 2
Comune

Rieni
Budureasa
Pietroasa
Cărpinet

Lazuri de
Roşia
Criştior

Pocolo
Drăgeşti

Beiuş

Densitatea

fiziologică*

Populaţia

Suprafaţa

Densitatea

1992

agricolă

fiziologică

3.332
2.802
3.720
2.694
2.109
2.863
2.014
1.807
3.076

3.730
2.752
2.590
2.682
2.150
4.802
2.380
7 7'10
4.175

89,32
101,81
144,18
100,44
98,09
59.62
84,62
80,31
73,67

• Nr. locuitori/I 00 ha agricol
Aşadar. prin analiza densităţii fiziologice ajungem în miezul problemei
agrare, respectiv la stabilirea suprafeţei de teren agricol ce revine pe un locuitor
şi pe care trebuie să se producă hrana necesară pentru o persoană.
După cum rezultă din tabel, densitatea fiziologică cea mai ridicată o găsim
în localităţile montane (Budureasa, Pietroasa, Cărpinet), iar cea mai coborâtă o
găsim în cadrul localităţilor premontanc şi de câmpie. Faptul că în zona montană
este mai ridicată densitatea fiziologică se datorează întinselor suprafeţe acoperite
cu fânaţe şi păşuni, iar terenurile arabile sunt foarte restrânse. Se observă că
creşterea densităţii fiziologice nu se datorează sporirii populaţiei, ci readucerii
într-o proporţie destul de ridicată a suprafeţelor arabile. Astfel, cu cât suprafaţa
arabilă este mai marc, cu atât densitatea fiziologică scade şi invers.
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Aşadar, prin analiza densităţii fiziologicii ajungem în miezul problemei agrare, respectiv la stabilirea supr. teren.

3. 1.3 Densitatea economică. Introducerea noţiunii de densitate economia fost propusă de geograful francez Pierre George şi această noţiune exprimă
raportul dintre necesarul de hrană şi populaţiei din teritoriu şi producţia alimentară disponibilă realizată şi are următoarea expresie:
că

densitatea economică= P x C unde
C'

P - numărul populaţiei
C - alimentele necesare pentru un locuitor
C' - producţia de alimente disponibilă produsă pc total supr.

agricolă.

Pentru a face asemenea operaţii este necesară transformarea producţiei
agricole disponibile a zonei în calorii, respectiv în calorii primare şi finale. O
asemenea operaţiune nu ne-a putut fi îngăduită întrucât nu am avut acces la o scrie de date dar am prezentat acest indicator întrucât în literatura de specialitate
ci se vehiculează şi este folosit.

3.2. Corelaţia demoeconomică-fundamentală. În zilele noastre, raportul
fundamental dintre populaţie şi economice îşi găseşte expresia sintetică pe de o
parte în productivitatea muncii sociale care defineşte eficienţa muncii consumate în procesul de producere al bunurilor materiale şi al serviciilor, iar pe de altă
parte în nivelul de trai al întregii populaţii. La acest nivel de generalitate factorii
determinaţi sunt populaţia totală şi populaţia activă, respectivul venitul naţional
şi elementele sale componente, fondul de consum şi fondul de acumulare. la
nivel zonal, nu putem analiza toate aceste elemente ale corelaţiei demo-economice fundamentale, trebuind să ne rezumăm la următoarele aspecte:
a. Ponderea populaţiei active în populaţia totală
b. Structura populaţiei active pe cele trei sectoare, primar secundar

şi

terţiar.

Aceste date sunt reflectate în tabelul 3 şi 4. La interpretarea acestor date,
trebuie ţinut seama de faptul că în metodologia diferitelor recensământe au existat diferenţe. Spre exemplu în recensământul din 1987 populaţia activă a fost
supraestimată, fiind inclusă în pop. a~tivă din mediul rural şi cei ocupaţi în activitatea casnică. Se poate constata datele tabelului de mai sus, că rata generală de
activitate în zona studiată la recensământul din anul I 98 7, a fost sub media ţării
(50, I), doar într-o singură localitate Pietroasa a fost de 69,56 peste media ţării.
Deşi, nu cred că există modificări fundamentale în structura de vârstă a populaţiei, şi mai mult în sensul micşorării numărului populaţiei în vârstă aptă de muncă.
Din structura tabelului nr. 4, rezultă că în zona studiată majoritatea populaţiei active, lucrează în sectorul primar, respectiv în agricultură, depăşind cu
mult media pe ţară care în 1987 era de 36,5%.
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TABEL Nr. 3

populaţiei

Ponderea

Comune

active in

populaţie tota_lă

Populaţia

Populaţia

totală

activă

1977

1992

1977

%

%

1992

1977

1992
42,87

Rieni

3.381

3.417

1.421

1.506

Budureasa

2.792

2.819

1.521

48,04 42,21

Pietroasa

3.797

3.772

1.512
1.832

2.625

2.713

1.352

292
1.415

69,56
35,49

78,91

Cărpinet

Roşia

2.071
2.612

892
1.031

Criştior

1.932

2.142
2.863
1.981

1.001
1.109
847

18,47
26,92
15,84

21,4429,51
16,77

Lazuri de

Beiuş

820

51,46

38,38

Pocola

1.793

1.807

715

840

12.81

15,17

Drăgăneşti

2.983

3.076

2.452

1.466

43,31

45,09

TABEL nr. 4 Structura populaţiei active pe cele trei sectoare de activitate
(rezultatele recensămintelor 1977-1992)
Comune

Primar

Se~undar

Terţiar

Anul 1977 1992 1977 1992 1977
Rieni

723

Budureasa

931

Pietroasa
Carpinet
Beiuş

1992

TOTAL

1977

1992
1506

390 325
849 323

733

373

382

1421

317

258

271

1512

1521

1172 1139 570
630 6111 386

585
486

90
336

290
302

1832
1352

2Q.92
1415

363

360 397

430

132

172

892

1001

Roşia

632

506 281

289

220

1131

1109

Criştior

372

359 317

300

146

820

847

Pocola

371

334 253

244

192

715

840

Drăgăneşti

521

513

613

'148
131
91
280

279

1452

1466

Lazuri de

651

În unna evenimentelor din decembrie 1989, se constată o afluenţă a popuspre sectorul terţiar, şi secundar datorită apariţiei noil~r tipuri de activităţi
socio-economice, în cadrul comunităţilor rurale, mica industrie, prestările de
servicii şi abundenţa comerţului.
laţiei

4.
ideea

Mutaţii habitaţionale.

acreditară

Am pornit în realizarea acestui subcapitol de la
în literatura socio-economică contemporană potrivit căreia noţihttps://biblioteca-digitala.ro
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unea de „habitat" nu numai că este foarte cuprinzătoare dar este şi de o com(1lexitate şi de un rafinament aparte. Acest concept a început prin a însemna locuinţa
apoi regiunea locuită. Mediul geografic, propriu vieţii umane, animalele şi vegetale. Apoi cu timpul s-a extins la o serie de elemente socio-economice şi azi în
deceniul al IX-iea al secolului nostru, habitatul implică elemente ce condiţionea
ză însăşi existenţa fiinţei casa, mediul înconjurător, familia, într-un cuvânt microcosmosul ei tradiţiile şi aspiraţiile vechi şi noi, legendele şi miturile, religia
populată de zei, semizei, luciferi, în care se conciliază rând pe rând, principiul
binelui cu cel al răului26_
Ca atare în cercetarea acestui concept în definirea conotaţiilor sale şi denotaţiilor sale, îşi dă mâna o serie de discipline care au depăşit de mult cadrele ecologicului, geograficului, în speţă a ştiinţelor ce studiază habitatul din exterior.

4: 1. Spaţiu locativ. Între elementele cadrului constituit ponderea cea mai
mare revine fireşte spaţiului locativ, el fiind nu numai primul element constituit
într-un cadru de viaţă dat, ci şi cel care ca volum global de investiţii şi ca determinant principal al nivelului de trai detine o functie prioritară. Criteriile în funcţie de care a fost apreciat gradul de asigurare al spaţiului locativ în zona studiată
de către noi, ar putea fi următoarele:
a. Câte gospodării revin la o locuinţă
b. Câţi locuitori corespund unei camere de locuit
c. Care este suprafaţa locuibilă pe locuitor
a. Indicatorul „număr de gospodării ce revin la o locuinţă" are în zona Beo tendinţă progresivă, tinzând către unu, în acest caz fiecare gospodărie
dispune de o locuinţă şi poate efectua cu uşurinţă schimburile de locuinţă în caz
că se modifică mărimea şi structura gospodăriei. În general, în această zonă, indicatorul nu se situează sub unu întrucât nu asistăm şi nici nu am asistat la migratii masive de populatie de pe urma cărora să rămână multe locuinţe părăsite.
b. După părerea unor specialişti rezolvarea completă şi eficientă a acestui
indicator, număr de locuitori ce revin pe o cameră, presupune existenţa unei camere de locuit pentru fiecare persoană. Considerăm că în zonă nu există posibilitatea ca la 2-3 persoane să revină o cameră de locuit ci doar cel mult la una două persoane să revină o cameră de locuit.
c. Suprafaţa locuibilă ce revine pe o persoană este un alt indicator şi poate
cel mai des folosit pentru ilustrarea gradului de rezolvare a problemei locuinţelor. În esenţă indicatorul reflectă spaţiul vital care stă la dispoziţia unei persoane. A fost stabilită o normă sanitară de 8 mp/persoană. În zona Beiuşului,
acest normativ este cu mult peste IO mp/persoană.
iuşului

26. Petre Alexandrescu-Roman, Năzuin/ele omului în mit,
Studii

şi comunicări, Bacău,

legendă şi

1976.
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4.2. Dotări socio-culturale. În acest subcapitol ne-am propus a ne referi la
principalele instituţii sociale şi culturale, existente în cadrul comunelor cercetate.
Din discuţiile avute la faţa locului cu autorităţile locale, reiese că fiecare
din comune, dispun de şcoli generale cu clasele I-IV, V-III, iar fiecare sat aparţi
nător comunei, dispune de localuri bine amenajate pentru grădiniţe şi ciclul primar. Există însă unele excepţii acolo unde sunt cătune copii, fiind nevoiţi să parcurgă distanţe de 3-4 km până la şcoală, dar acestea sunt câteva excepţii la Criş
tior şi Budureasa, în rest localităţile fiind adunate, condiţiile de deplasare sunt
mult uşurate.
In general, toate centrele de comune au un dispensar medical în unele localităţi sunt puncte sanitare (în sate), în cadrul oraşelor din zona studiată sunt
spitale teritoriale, Beiuş, Ştei, Nucet (sanatoriul Nucet).
În ceea ce priveşte situaţia dotărilor unităţilor comerciale, putem afirma că
sunt situaţii în care fostele localuri ale cooperatiei de consum au fost luate în locaţie de gestiune, altele chiar vândute, dar după 1990 constituindu-se societăţi
comerciale cu capital privat, spaţiile au fost amenajate de către administratorii
firmelor şi ele corespund standardelor impuse de Inspectoratul de Medicină Preventivă (sanepid).
În acelaşi timp. fiecare comună dispune de un cămin cultural, care arc
între 60 şi I 00 locuri, cu dotări după posibilităţile fiecărei unităţi administrativ
teritoriale.
Din păcate, aceste cămine în marea lor majoritate pc care le-am vizitat
sunt într-un stadiu accentuat de degradare datorită inexistenţei investiţiilor pentru reparaţii, mai mult datorită inexistenţei unui personal care să se ocupe de administrarea lor, aceasta din lipsă de fonduri pentru salarizare.
Bibliotecile comunale, cu un fond foarte bogat de carte, suferă din cauza
lipsei de cititori, aceştia rezumându-se în marea lor majoritate la presa centrală
şi locală şi mai puţin la trecerea pragului acestor institutii. Tot din lipsă de fonduri, nu există posibilitatea achiziţionării unui fond de carte nou, şi în unele cazuri chiar a angajării unui personal specializat pe această problemă.

Viitorul satului din zona

Beiuşului

Luând act de realităţile satului din Depresiunea Beiuşului ne rezervăm
dreptul de a puncta, de a face câteva propuneri pentru optimizarea activităţilor
socio-economice, în aşa foi încât să putem asista la o modernizare a structurilor
acestora pc viitor. Fireşte, multi şi-au pus problema (în special etnografii), a păs
trării satului în cadrele sale tradiţionale, întrucât astfel nu i-ar fi alterat ceea ce
s-a consolidat secole de-a rândul folclorul, tradiţiile, obiceiurile, arhitectura etc.
Sigur, şi pe noi ne preocupă o asemenea idee, dar nu credem cineva ne dă
voie să privăm satul contemporan în general şi cel din Depresiunea Beiuşului în
special, de cuceririle noului, de modem. Adică, mai concret cine ar putea să-i
permită să priveze o gospodărie din lumea satului de curent electric, numai penhttps://biblioteca-digitala.ro
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lampa „şterţul", pe masă şi a conserva o tradiţie de sute de ani. Ne
retoric, cine are un asemenea drept într-o asemenea realizare de a priva
omul lumii satului de cuceririle tehnicii modeme şi implicit de contactul cu lumea prin intenncdiul mijloacelor mass-media, televizorul, radioul etc.
De asemenea, pietruirea şi asfaltarea drumurilor, trebuie să existe numai
pentru orăşeni? de ce oare? Oamenii satului nu au un asemenea drept, nu este necesar pentru ci a se aloca bani de la bugetul satului pentru aşa ceva, ei nu fac parte dintre contribuabilii acestui popor şi avem dreptul ora ca în zilele ploioase să-i
vedem înfruntând noroiul până la genunchi? Sunt probleme care trebuie să fră
mânte deopotrivă şi pe cei care cercetează realităţile satului dar şi pe cei funcţii
de a lua decizii mai mult sau mai puţin politice şi mai mult sau mai puţin sociale.
Considerăm aceste puncte de vedere aberante şi neavenite, ele nu trădează
nici pe departe o concepţie ştiinţifică, raţionalistă. Normal, dacă se doreşte un sat
tradiţional, el se poate conserva „în situ", şi îl putem avea şi ne putem chiar mândri cu el, dar de aici şi până la a priva pe cineva de cuceririle ştiinţei şi tehnicii,
este Uf!. ,.spectacol", pe care numai aberaţia îl poate îmbrăţişa.
ln cele cc urmează prezentăm câteva puncte de vedere de care ar trebui să
se tină cont în viitor pentru ca structurile tradiţionale ale satului din depresiunea
Bciuşului să fie depăşite.
tru a

păstra

întrebăm

I. Dezvoltarea activităţilor socio-economice, nu pot fi concepute în mediul
rural decât într-un raport complementar cu agricultura silvicultura şi turismul. De
aceea lumea satului s-ar preta la înfiinţarea unor unităţi de mică producţie necesare prelucrării laptelui, cărnii, a materialului lemnos etc. producerea cartofului
pe scară largă în această zonă putea genera prelucrarea glucozei şi a amidonului
la faţa locului fără a fi necesar transportul acestuia la distanţe foarte mari.
S-ar mai putea înfiinţa secţii de prelucrare a fructelor de pădure şi a celorlalte fructe, sub fonnă de conserve, sau ceaiuri etc.
2. Există toate şansele de păstrare a activităţilor tradiţionale chiar cu elementele modeme sau implicându-le pe acestea. Astfel, cusutul, ţesutul, confecţionarea obiectelor artizanale de uz casnic şi de lemn (căsuţe de vacanţă şin
drilă, unelte agricole etc.), pot deveni pe mai departe preocupări ale oamenilor
din lumea satului.
Olăritul, cu tradiţie în special în sudul zonei, în satele Leheceni, Poiana,
Leleşti, Criştior, poate şi el, fi beneficiarul înnoirilor înlocuindu-se tradiţionala
roată a olariului, cu un mecanism electric cu turaţie mică, modernizarea cuptorului
de ars. Toate acestea în condiţiile păstrării liniei tradiţionale (motive, ornamente).
Se poate ajunge la o adevărată industrie casnică meşteşugărească, urmând
exemplu altor zone, Horezu - jud. Vâlcea, Corund-jud. Harghita, sau Baia Mare.
Ambalarea de pământ pentru floricultură şi chiar cărbunii de lemn (mangal), făcuţi în „boacşe" în cantităţile de 5-1 O kg, mult necesar turistului urban, în
peregrinările sale, pentru un grătar, o friptură etc.
3. Trebuie stimulat turismul rural, prin întiintarea de agenţii de turism,
prin redarea unei părţi a gospodăriei săteşti acestui circuit turistic. Cu dotări nehttps://biblioteca-digitala.ro
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cesare unei asemenea activităţi fiecare gospodărie se poate înscrie într-un asemenea circuit beneficiind de venituri suplimentare.
4. În satele montane şi premontane se poate intensifica activităţi complementare, precum producerea de seminţe extinderea pepinierelor silvice, creşte
rea numărului de păstrăvării sau heleştee, toate aducând venituri în plus şi mai
mult creând posibilitatea unor noi locuri de muncă.
5. Asigurarea unei infrastructuri care să permită o comunicare rapidă cu
oraşul _şi

alte localităţi.
In baza celor relatate se poate concluziona, deci că în zona studiată, mai
există probleme de rezolvat şi este nevoie de o mai mare implicare a factorilor
de decizie, dar cum toate se pot realiza numai cu bani avem în vedere alocarea
unor investiţii suplimentare pentru sectorul public. S-ar impune în acelaşi timp
pentru sectorul privat, reducerea dobânzilor bancare, în vederea realizării de împrumuturi şi demarării unor activităţi productive rentabile care să valorifice optimal sau maximal posibil potenţialul zonei sub toate aspectele sale.
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THE CONTEMPORANY VILLAGE - IN BEIUŞ COUNTY BETWEEN TRADITION AND MODERNISM.
SOCIO-ECONOMICAL CHANGES
SUMMARY
The profound chages that occured in the rural field raise a series of new theoretical problems, in the sense of a scientific explanation of its evolution process. These transforrnations influenced the rural field in the Beiuş Depression, too upon which we emparked a series of studies.
These are based first on the realities ofthe village seen after december 1989, when we witness the
desintegration ofthe ex-agricultural production cooperative (co-operative farrn - C.A.P.) the land
reform for the peasants but this process develops on the basis of the lack of implements, animals
and certainly of a lack of state protection of agriculture.
Taking into account these facts we've decided upon making a complex analysis on a representative sample of nine (9) villages in the area.
We have established a series of social-economic indicators in accordance with which
we've worked out an analysis of the presen! situation and we've proposed severa! suggestions for
the improvement of the social-economic activity in the area so that we could witness a true modemization of the rural structures in the forthcoming future.
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ANEXA2

Lista comunelor care fac parte din zona

Beiuşului

I. Răbăgani
2. Pomezeu
3. Uileacul de Beiuş
4. Şoimi
5. Pocola
6. Remetea
7. Curăţele
8. Finiş
9. Tărcaia
10. Budureasa
11. Drăgăneşti
12. Lazuri de Beiuş
13. Rieni
14. Bunteşti
15. Pietroasa
16. Lunca
17. Câmpanii
18. Cărpinet
19. Criştioru de Jos
20. Găbcşti
21. Roşia
şi

• Trebuie
Nucet.

arătat că există

câteva

localităţi

rurale ce

aparţin

https://biblioteca-digitala.ro

de

oraşele Beiuş, Ştei, Vaşcău

FEMEIA ÎN ETNOLOGIA ROMÂNEASCĂ.
REPERE BIBLIOGRAFICE

SIMONA BALA

În societatea tradiţională românească diviziunea muncii pe sexe contribuie la conturarea unei diviziuni spirituale, în care femeia apare ca o adevărată depozitară a tradiţiei, păstrătoare a credinţelor şi riturilor domestice. Ei îi revine
aproape întreaga muncă din gospodărie, ceea ce face ca femeia să fie mult mai
strâns legată de gospodăria întreagă, ca unitate organică şi de sediul ei centră) casa, decât bărbatul a cărui preocupare majoră se desfăşoară în exteriorul casei. ,,În
interiorul strâns al casei, care prin continua ei fixare în spaţju reprezintă parcă
însuşi sediul material al tradiţiei, femeia a rămas legală de toate credinţele şi practicile superstiţioase moştenite din bătrâni, menite să aducă binele şi sporul în
gospodărie, devenind tocmai prin această perfectă aderare la ele, adevărata forţă
de coeziune a întregii vie\i din gospodărie, înţeleasă în toate amănuntele sale" 1•
Cercetarea socio-etnografică românească de până acum abordează femeia prin
prisma unei multitudini tematice, fiecare studiu punând în evidenţă mai mult sau
mai puţin, doar un anumit domeniu al activităţii feminine. Lipsa unor studii globale, sau o abordare unitară a variatelor forme ale activităţii feminine, ne-au determinat ca şi noi, în cele ce unnează să încercăm o abordare diferenţiată a tematicii aşa cum reiese din cercetarea bibliografică socio-etnologică de până acum.
Această situaţie este şi mai evidentă în studiile ce au în vedere zona etnografică
Ţara Crişurilor.

Una dintre cele mai cuprinzătoare teme ce se regăseşte în studiile cercetă
torilor români este cea a obiceiurilor şi ceremoniilor populare. În primul rând
amintim câteva dintre lucrările teoretice de bază în studierea sărbătorilor, obiceiurilor şi ceremoniilor, autorii cărora au încercat să definească fiecare concept în
parte individualizându-Ic. În acest demers teoretic remarcăm contribuţiile lui Vasile Băncilă, din perioada interbelică, care a deschis drumul dezbaterilor teoretice ale semnificaţiilor sărbătoreşti ale comportamentului şi a trăirii fcstive 2; Mihai Pop cu lucrarea Obiceiuri tradiţionale româneşti3, urmând apoi studiile lui

I. Stefania Cristescu - Golopemia. Gospodăria in credintele si riturile magice ale femeilor din
1940, p. 9-11.
2. Vasile Băncilă, Duhul sărbătorii, în Gândirea. nr. 4, aprilie 1936; idem, Declinul sărbă
torii, în Gândirea. nr. 5, mai 1936, ; idem, Pedagogia sărbătorii, în I. Popescu Teişan, Almanahul
şcoalei primare şi a/familiei pe anul şcolar 193611937, editat de Scrisul Românesc, S. A., p. 65Drăguş (Făgăraş). Bucureşti,

74.
3. Mihai Pop, Obiceiuri

tradiţionale româneşti, Bucureşti.

1976.
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Ernest Bernea4 , cele ale lui Al. Popescu 5 şi Paul Drogeanu 6 ; dar şirul lung al
descrierilor obiceiurilor şi sărbătorilor româneşti se deschide cu lucrarea în trei
volume a lui Simion Florea Marian 7. Scrisă din grija de a nu se pierde „producţiunile populare ... în faţa avansului civiliza\iei", Sărbătorile la români oferă o
sursă inegalabilă de documentare pentru cercetătorul de azi. Marian acordă egală
atenţie şi sărbătorilor nelegate de biserică, sărbătorilor păgâne, pc care poporul
le celebrează „adeseori cu mai mare solemnitate" decât pe cele creştineşti, dintre care, S. FI. Marian aminteşte: Sân-Toaderul, Baba Dochia, Alexiile, Armendenul sau Annendina, Sf. Pricopie, Mariana, Palie, Foca, Sărbătoarea dinţilor,
Sărbătoarea oilor, Sărbătoarea lupilor, Paparudele, Marţoalea sau Marţiseara,
etc. multe dintre acestea fiind ţinute numai de femei. Importanţa trilogiei lui Marian rezidă din bogatul fond documentar pe care ni-l oferă, dar şi din perspectiva largă românească, pe care o are întotdeauna în vedere. Practicile sărbătoreşti
specifice Crişanei le menţionează riguros folosind ca sursă de infonna\ie şi de
documentare, în special articolele revistei Familia, din Oradea, scrise de Vasile
Sala sau de Avram lgna. Un loc aparte în bibliografia generală etnografică românească îl de\in Tipologia Jo/corului din răspunsurile la chestionarele lui B. P
Haşdeu, publicat de Ov. Bîrlea şi I. Muşlea 8 şi Datini şi eresuri populare de la
sfârşitul secolului al -XIX-iea. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densuşianu, apărută prin grija lui A. Fochi 9 . Dacă în chestionarul lui Haşdeu, Crişana
este mai puţin vizată, în chestionarul lui Densuşuianu găsim informaţii etnografice de marc valoare, pentru zona cercetată de noi. În filele de manuscris 87 (R) 92 (V) se fac referinţe la satul Cetea de pe valea Crişului Repede, de către Ioan
Bota. Am tăcut această subliniere deoarece satul mai sus amintit reprezintă o „enclavă" sau o vatră etnografică de mare valoare, care din păcate nu a fost cercetată.
O culegere monumentală etnofolclorică din nordul Moldovei este aceea
semnată de Elena Niculiţă-Voronca, care prin vastitatea materialului strâns oferă
cercetătorului de astăzi un bogat material comparativ 10 . În lucrările sale, referi4. Ernest Bcrnea, Cadre ale gândirii populare româneşti, Bucureşti. Ed. Canea românească.
1985 şi idem, Introducere teoretică la studiul obiceiurilor, în Revista de Etnogrn/ie şi Folclor, tom
13. 1968, nr. 5, p. 3 79-388.
5. Alexandru Popescu, Prolegomene la o defini/ie a obiceiurulor populare, în Buletinul Atlasului Etnografic al României, nr. 8, 1980, Bucureşti.
6. Paul Drogeanu, Practica fericirii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1985; idem. Cinci per/fra=e
despre obicei şi sărbătoare, în Re,•ista de Etnografie şi Folclor, tom 28, nr. I, 1983; idem, 1/01110
festus. Pe marginea „sărhătorescului" la Sadoveanu, în Via/a Românească. Caiete critice, XXXIII. nr. 12 decembrie 1980, p. 154-161.
7. Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, Bucureşti, Ed. Fundatie Culturale Române,
1994, voi. 1-11.
8. Ovidiu Bîrlea şi Ion Muşlea, Tipologia folco/"lllui din răspunsurile chestionarele lui B. P.
Haşdeu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970.
9. Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al -XIX-iea. Răsp1111.rnrile
la chestionarele lui Nicolae Densuşianu. Bucureşti, Ed. Minerva, 1976.
I O. Elena Niculită-Voronca. Datinile şi credin/ele popl"lllui român adunate şi aşe=ate în ordine
mitologică, Mihalcea lângă Cernăuti. Edil. Proprie, 1903, voi I-li; informatii interesante pentru tema noastră se găsesc în panca a -III-a, a I-lui volum şi în părtile IV şi V, din volumul al-11-lca.
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toare la sărbători, Tudor Pamfile redă obiceiuri şi credinţe populare româneşti,
dar din păcate infonnaţii despre Crişana nu apar 11 . Situaţia este aceiaşi şi în cazul lui I. A. Candrea, dar care în lucrarea sa Iarba fiarelor, dedică un capitol
„Calendarului babelor", adică acelor sărbători care erau ţinute mai cu seamă de
„sătence, care văd în sărbătoare, nu prilejul de a-şi aminti de cele sfinte şi de a
aduce prinosul lor de recunoştiinţă lui Dumnezeu pentru bunătatea lui, ci ocaziunea de a capta prin nelucrare bunăvoinţa cutărui sau cutărui sfânt, de mânia sau
răzbunarea căruia se tem" 12 . Unei analize atente supune Petre Caraman, sărbăto
rile de iarnă, care îmbină vechi practici păgâne greco-romane şi orientale cu
practici creştine de dată mai recentă 13 . Un studiu deosebit de bogat şi foarte documentat este cel al lui Traian Herseni, Forme străvechi de cultură poporană.
Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciorii din Ţara Oltului 14. În lucrarea sa
T. Herseni demonstrează că obiceiul colindatului conservă unele manifestări tracice ce amintesc de trecerea de la matriarhat la patriarhat, cetele având „caracterul unor organizaţii de iniţiere, mai exact de instruire a junilor, de educare a lor
în vederea executării obligaţiilor sociale care le revin în cadrul vieţii săteşti". Metoda de lucru, ,,arheologia socială", oferă posibilitatea autorului să surprindă credinţe şi practici autohtone de o vechime milenară. Studii mai recente suprind
strânsele legături, prin însăşi semnificaţia lor fundamentală, dintre obiceiurile
ciclului calendaristic şi cele legate de momentele mai importante din viaţa omului. Dintre lucrările apărute la noi în ultimul timp, remarcăm cele ale Mariei Bocşe 15, Ion Cuceu 16 , Dumitru Pop1 7.
Dintre studiile refeitoare la colindat care oferă temei noastre sugestii semnificative amintim cele scrise de: Traian Ghennan 18, Ovidiu Bîrlea 19, Nicolae

11. Tudor Pamfilc. Sârhâlorile de rnrâ la români,

Bucureşti, Academia Română, 1910; idem.
la români. Crăci11n11I, Bucureşti, Academia Română, 1914; idem. Sărbătorile de
toammi şi posllll Crâci11n11l11i, Bucureşti, Academia Română, I 9 I 4; idem Po,·eslea lumii de
demult. d11pă credin/ele popornl11i român, Bucureşti, Academia Română, I 913.
12. I. A. Candrea, Iarba.fiarelor. Studii de Jolc/or~Bucureşti, Cultura Natională, 1928, p. 124.
13. Petru Caraman, Subs1ra111I mitologic al sărbătorilor de iamă la români şi slm'i. Co111rib11/ie la s111di11I mitologiei creşline din orientul Europei, laşi. 1931, p. 5.
14. Traian Herseni. Forme strcivechi de cult11ră poporană. St11di11 de paleoetnografie a cetelor
de.feciorii din Ţara Oltul11i, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977.
15. Maria Bocşe. Grâul-finalitate şi simbol în obiceiurile cu caracter agrar din rnlea Barcăului (Bihor}, în Anuarnl Muzeului etnografic al Transi!l'aniei, IX ( 1977). Cluj, p. 261-279.
16. Ion Cuccu, Obicei11ri şi credin/e în lega/liră c11 ocupa/iile tradi/ionule la Gârbou. j11de/11I
Sălaj, în An11arnl M11ze11l11i etnogra,/ic al Transilvaniei, 1971/1973, Cluj, 1973, p. 43 7-456.
I 7. Dumitru Pop, Obiceiuri agrare în tradifia pop11lară românească, , Cluj-Napoca. Ed. Dacia, 1989, p. 12-24.
18. Traian Gherman, Tovărăşiile de Crăciun ale _feciorilor români din Ardeal, în Anuarul Arhivei de Folclor, Bucureşti, voi. 5, 1939, p. 57-79.
·
19. Ovidiu Bîrlea, Co/indallll î11 Transilva11ia, în A11uarul M11ze11lui e111ogra,/ic al Transilvaniei, anii 1965-1967, Cluj, 1969.
Sărhiilorile
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Bot20 , Octavian Buhociu 21 , Monica Brătulescu 22 , Mircea Eliade 23 . O vastă abordare a calendarului popular o întrprinde Ion Ghinoiu, analizând „orologiul
cosmic", ,,orologiul biologic", ,,orologiul social", ,,anul nou civil", ,,anul ritual
creştin", ,,anul nou agrar", ,,anul nou pastoral", ,,timpul matur" şi „îmbătrânirea
timpului calendaristic"24 . Ion Ghinoiu concepe timpul ca o curgere unitară, personalizată chiar, redând pentru fiecare perioadă în parte riturile şi ceremoniile
specifice.
Între cele dintâi referinţe la obiceiurile din Bihor, se înscrie consemnarea
lui lmre Kovacs, jurat al judeţului Bihor, într-un manuscris datat şi intitulat Cunoştinţe statistice şi topografice din judeţul Bihor. plasa Salonta25 . Acest manuscris conţine informaţii etnografice despre colindatul cu turca, descrierea ei şi atmosfera sărbătorească specilică Crăciunului.
Informaţiile etnografice sporesc Ia sfârşitul secolului al XIX-iea, prin contribuţiile notabile a câţiva culegători conştiincioşi, precum ar fi: Vasile Sala 26 ,
Avram Igna 27 , Iosif Stanca 28 , dar cu toate acestea au rămas multe aspecte neconsemnate. Bihorul aflat în imediata vecinătate a Mun'ţilor Apuseni s-a bucurat şi
el de atenţia unor cercetători de seamă, T. Frâncu-G. Candrea29 , Tache ·Papahagi30, Emil Petrovici3 1, ale căror lucrări prezintă importanţă în primul rând pentru studiul graiului şi numai în al doilea rând pentru etnografie şi folclor. Aproape toţi cercetătorii au avut în vedere mai mult inima Munţilor Apuseni şi mult
mai puţin partea vestică a masivului, adică văile Crişului Negru, cu depresiunea
Beiuş-Vaşcău, care este foarte interesantă din punct de vedere etnografic. Folclorul acestei regiuni este reprezentat de studiile lui Petru Hetcou 32 , Bela Bar-

20. :'llicolac Bot, Colllribu/ii la c11110aştereafimc/iei colindelor, în Anuarul Muzeului etnogra1971/1973. Cluj. 1973, p. 473.488.
21. Octavian Buhociu, Folclorul de iarnă. :iorile şi poezia păslăroească, Bucureşti. Ed. Minerva, 1979.
22. Monica Brătulescu. Colinda romănească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1981
23. Mircea Eliade, ls/oria religiilor şi rn/Jurile populare, în Anuarul Arhivei de Folclor, VIIIXI. Cluj-Napoca, 1991.
24. Ion Ghinoiu, Vârslele limpului, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1988.
25. Zollan Ujvary, Jocul 1urcii la românii din Ungaria, în Din Jradi/iile populare ale românilor din Ungaria, Budapesta, 1975, p. 11-27.
26. Vasile Sala, Credin/e. Eresuri. Obiceiuri. De la Beiuş şi Vaşcău in Bihor, în Familia,
1900, nr. 8, p. 90-91.
27. Avram Igna. Credin/e poporale, în Familia, 1898, nr. 31; Ibidem, nr. 38, p. 452; Ibidem,
1899, nr. 11, p. 128; Ibidem, 1900, nr. 10, p. 15.
28. Iosif Stanca. Credin/e poporale, în Familia, 1899, nr. 16, p. 184.
29. T. Frâncu-G. Candrea, Românii din Mun/ii Apuseni (Mo/ii), Bucureşti, 1888.
30. Tache Papahagi, Cercelări in Mun/ii Apuseni, în Grai şi sufle/, II ( 1925), p. 22-89.
31. Emil Petrovici, Folk/or dela Mo/ii din Scărişoara, în Anuaml Arhivei de Folk/or, V
(1939},p.111-175.
32. Petru Hetcou, Poesia poporală din Bihor, Beiuş, Tip. Doina, 1912.

fic al Transilvaniei.
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tok 33, precum şi prin câteva texte publicate de G. Alexici 34 , Miron Pompiliu35_
Monografia comunei Seghişte, redactată de preotul Moise Popovici redă multe
datini şi obiceiuri „netrebnice", care denotă marea bogă\ie a acestora în Bihor3 6.
După anul 1930 date etnografice mai sigure aflăm de la colaboratorii Arhivei de folclor a Academici cu filiala la Cluj, dintre care 12 culegători sunt bihoreni37. Ca unnare a acestei colaborării au apărur două volume semnate de Toma Mărăscu 38 . O lucrare de mari proportii ca Monografia almanah a Crişanei3 9 ,
redactată de Aurel Tripon în 1936, o adevărată „enciclopedie regională" nu putea
să ignore partea etnografică şi folclorică a acestei zone, în care tradi\iile s-au
conservat mai bine decât în alte părti. Astfel capitolele care vizează tradiţiile populare, au fost redactate de Eugen Ceontca - profesor - şi Ştefan Mărcuş - avocat
- artist. Ne reţin atenţia obiceiurile legate de unele de anumite sărbători profane
sau creştine, care prilejuiesc întâlnirea fetelor cu feciorii şi organizarea jocurilor
distractive. Un loc important în această lucrare îl deţine descrierea amplă a nunţii
şi a oraţiei bihorene „nevestcasca".
Într-o micromonografie, apărută în 1944, Petre Stelea prezenta câteva obiceiuri şi credinţe populare: descântatul, paparuda, colindatul, şezătoarea, obiceiuri la nuntă şi înmonnântarc, oferindu-ne o imagine concretă şi preţioasă în demersul nostru 40 .
La loc de frunte trebuie menţionat numele lui Gheorghe Pavelescu, cercetător în domeiul etnografiei şi al folclorului, culegător remarcabil de folclor şi
autorul studiului cu caracter monografic Cercetări folk/orice în sudul judeţului
Biho,A 1• Monografia sa face o trecere în revistă a cadrului antropogeografie a zonei cercetate, prezentând satele cercetate, populatia şi ocupaţiile ei, locuinta, îmbrăcămintea, hrana, firea locuitorilor. O atentie sporită beneficiază folclorul zonei, lucrarea având în ultima ei parte o culegere foclorică, cuprinzând: balade,
doine, hore, colinde, descântece, cimilituri, jocuri, credinţe, magie, medicină,
snoave şi poveşti. Capitolul referitor la obiceiurile zonei cercetate debutează cu
observa\ia pertinentă că acestea „sunt comune tuturor provinciilor româneşti şi
menţionarea lor are rolul de simplă afirmare a unei prezenţe folklorice ... Există
însă şi obiceiuri, care se întâlnesc numai aici, sau în regiuni apropiate, fiind ne33. Bela Banok, Cântece poporale româneşti din Comitatul Bihor, Bucureşti, Soccc. 1913.
34. G. Alexiei. Texte de literatură poporană română. /. Poesia tradi/io11ală. Budapesta, 1899.
35. Miron Pompiliu, Balade poporale române, laşi, 1870
36. Moise Popov ici, Monografia comunei Seghişte, în Transili-ania, Sibiu, I 9I I, nr. 3.
37. Ion Taloş, Folclor bihorean i11 Arhiva de folclor a Academiei, în Zilele folclor11lui bihorea11, Oradea, 1968, p. I 05-1 I 3.
38. Toma Mărăscu. Monografia comunei Sudrigi11. jude/ul Bihor, Beiuş, 1934, idem, Folclor
adunat din com11na Batâr-Bilwr, Tinca, 1938.
39. Monogra.fia almanah a Crişanei, jude1ul Bihor, redactată de Aurel Tripon, Tipografia Diecezană, Oradea, I 936. p. 156- I 66, 259-289.
40. Petre Stelea. Via/a sâtenilor din Cre.rnia, judeţul Bihor, Tipografia Diecezană. Beiuş.
1944, p. 22-84.
41. Gheorghe Pavelescu, Cercetâri.folklorice în sud11/ jude/11/ui Bihor. în Anuarul Arhivei de
Folk/or. Vil, Sibiu. I 945. p. 35-122.
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cunoscute în alte părţi. Astfel, se pot aminti câteva obiceiuri de sărbători cum
este la Crăciun umblatul cu pomişorul, tragerea clopotelor de Paşti, strigarea
peste sat la Sângiorz, sau altele în legătură cu naşterea, nunta şi înmonnântarea".
În afară de studiile menţionate, înainte de 1944 semnalăm, cu totul incidental, unele referiri la obiceiurile din Bihor în paginile publicaţiilor locale. Astfel, în Glasul ştiinţifico-literar, din 1945, se înserează două articolaşe semnate
de Titus Roşu şi Mihai Cartiş, cu referiri la colindatul cu turca42.
Din iniţiativa Comitetului de Cultură şi Artă a Judeţului Bihor, apare, cu
începere din I 968, publicaţia cu acelaşi nume: Zilele folc/orul11i bihorean43 , din
care s-au editat 3 volume cuprinzând comunicări prezentate la cele patru ediţii
ale acestei manifestări. Aceste volume găzduiesc contribuţiile unor specialişti
din întreaga ţară şi chiar ale unor amatori, menite să valorifice documentările pe
teren, punându-se accent pe obiceiuri.
Sub egida Muzeului Ţării Crişurilor au apărut mai multe publica1ii în care
cercetările de etnografie au găsit loc prielnic de apariţie44 . Dintre acestea menţionăm doar studiile care ne interesează, fiind semnate de: Elenei Ghidău 45 , Titus Roşu 46 , Iosif Herţea47 , Aneta Micle48 , Maria Bocşe-Călugăru49 , Ioan Meitoiu50, Ion Bradu 51 , Blaga Mihoc 52 , Dumitru Colţea 53 , Crăciun Parasca 54 . A-

42. Ti1us Roşu, Crăciunul de altădată la Beiuş şi Mihai Cartiş, Obiceiuri de Crăciun, în Glasul ştiinfifico-literar, Beiuş, An. I, nr. 2, 1945.
43. Zilele.folclorului bihorean, Comi1e1ul de cul1ură şi ană al judeJului Bihor, Oradea, voi. I..
1968, voi. li.. 1973, voi. III .. 1974.
44. Contribu/ii la c,moaşterea etnografiei din
bufii la
Muzeal

Ţara Crişuri/or, nr. IO, Oradea, 197 I; Contrimedicinii populare din ba:inul Crişul Neg111, nr. 6, Oradea, 1970. Centenar
Oradea, 1972. Biharea. Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă,

cunoaşterea
Orădean.

Oradea, voi. 1/1973 - voi. XIX-XX/1992-1993.
45. Elena Ghidău, Obiceiuri de iarnti din depresiunea Beiuşului, in Contribufii la cunoaşterea
emograjiei din Ţara Crişuri/or, nr. 10. Oradea, 1971, p. 149-172.
46. Tilus Roşu, Turca-stră,·ec/ri obicei de iarnă la români-argument al con/inuită/ii nafionale, în
Zilele /o/dorului bi/rorean, Comi1e1ul de cullură şi artă al jude\ului Bihor, Oradea, vol 11-111, 1973
47. Iosif Hertea, Despre unele datini de iarnti din Împrejurimile comunei Tinca, in Zilele folclorului bi/rorean. voi. IV, Oradea, 1974, p. 155-163.
48. Ancia Miele, Manifestări dramatice in cadrul stirbcitorilor de iarnă. în Zilele folclorului
bi/rorean, voi. IV, Oradea .. I974. p. 165-177; idem, Semnificafiile ceremonialului de ,,,;,,,ă, in Lucrciri ştiin/ijice, Filologie, lnslilUtul Pedagogic, Oradea, 1971, p. 175- I83.
49. Maria Bocşe-Călugăru, Obiceiuri agrare pe Valea Crişului Negru (sub:ona Tinca), în Zilele.folclorului bi/rorean. voi. IV. Oradea. 1974, p. 99-119; Idem, op. cit . .
50. Ioan Mei1oiu, Aspecte pril'ind obiceiul „ Cununii de secerai "'in câtel'a sate din Bi/ror, în
Zilele folclorului bihorean. voi. IV, Oradea, 1974, p. 119-129.
51. Ion Bradu, Din .folclorul obiceiuri/or bi/rorene, Casa CreaJici populare a judetului Bihor,
1970; Idem. Cercetări folclorice din valea Crişului Repede. în Zilele folclon,lui bihorean , Oradea, voi li-III. I973. p. 143-175.
52. Blaga Mihoc, Datini şi obiceiuri populare din comuna Ro/ria Î/1/r-un document inedit pril'illd activitatea ASTRA din primii ani ai secolului XX, în Biharea. V, Oradea. 1977. p. 293-297.
53. Dumilru Colţea, Obiceiuri Juridice nescrise practicate in satele din :0110 sud-l'eslică ajuderului Bihor, în Biharea, XVII (Crisia XX), Oradea, 1990, p. 395-408.
54. Crăciun Parasca. Molivul cummii in obiceiurile populare bihorene, în Biharea IX, Oradea.
1981, p. 183-194.
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ceste studii reprezintă pentru noi un important material general, documentar şi
comparativ oferindu-ne posibilitatea de a constata pertinenta unor practici şi disoluţia altora.
O importantă categorie bibliografică în care se găsesc referi la femeie sunt
studiile consacrate ciclului vieţii, începând cu culegerea lui Simion Florea Marian, Naşterea la români 55 . Din păcate informaţiile din Bihor se reduc doar la
cele despre „scăldătoare". Sursa bibliografică folosită este un articol publicat de
Miron Pompiliu, în Convorbiri literare5 6 _ Lucrarea lui Frâncu şi Candrea, în
schimb este destul de mult citată, ceea ne poate ajuta în refacerea lacunelor infonnative, având în vedere similitudinile dintre arealul nostru şi cel al Munţilor
Apuseni. Dintre informaţiile din zonele etnografice învecinate le putem cita pe
cele din Crasna. Sunt interesante informaţiile despre mentalitatea colectivă referitoare la statutul fetei mari cu copil, criteriile de apreciere a femeilor, interdicţiile femeilor însărcinate, apărarea de duhurile rele, necurate, maternitatea, medicină populară, etc.
În cc priveşte studiile mai noi referitoare la această problemă amintim: Obiceiuri de naştere din Oltenia de nord, de Florica Lorinţ, care îşi continuă preocupările în acest domeniu, în studiul Tradi(ia „moaşei de neam" în Go,j, care cu
toate că nu se referă la zona studiată de noi constituie o lectură profundă şi documentată57. Ion Ghinoiu propune o perspectivă interesantă de abordare a practicilor spirituale de la naştere, explicându-Ic prin viziunea populară asupra sufletului care este pribeag şi face popasuri mai lungi sau mai scurte în adăposturi. Adăpostul copilului, plancenta, trebuia creat spiritual, îndeplinind un scenariu ritualic, chiar în timpul nunţii58_
Din infonnaţiile etnografice bihorene amintim Credin(ele poporale despre
ursitori5 9, consemnate de Avram Jgna şi culese din localitatea Ineu, în ultimii ani
ai secolului al XIX lca şi un scurt articol publicat de Marossy Ana, în care demonstrează cu argumente biologice avantajele naşterii pe pământ aşa cum era
practicată de femeile noastre 60 . După cum se poate observa acest subiect nu a
stal prea mult în atenţia etnografilor bihoreni, iar sursele bibliografice de informare sunt sumare.
55. Simion Florea Marian, Naşterea la români, Bucureşti, Ed. Grai şi suflet-Cultura Natională,
1995.
56. Miron Pornpiliu, Grai11/ româ11esc di11 Biharia, în Co111"0rbiri literare, an XX, .Bucureşti,
1887, p. 1007
57. Florica Leorinl, Obicei11ri de la 11aştere din Oltenia de 11ord, în Revista de E111ograjie şi
Folclor. lom I 3, nr. 6, Bucureşti, I 968, p. 517-530; idem, Obicei11ri de la 11aştere din Oltenia de
nord, în Rei-ista de Etnografie şi Folclor. tom 14, nr. 2, Bucureşti, 1969, p. 99-112; Idem, Tradi/ia
.. moaşei de neam·· i11 Go,j, în Rel'ista de Et11ografie şi Folclor. tom I 2, nr. 2. Bucureşti, 196 7, p.
127-133.
58. Ion Ghinoiu, Fe11ome1111/ de illlemeiere-casa copilului, în Academica, an. lll, 3 ianuarie
1993 p. 9; idem, Rituri f1111erare la 11aşterea copi/11/11i, în Academica, an. IV, 3 ianuarie 1994, p.
6-7.
59. Avram Igna, Credin/e poporale despre 11rsitori, în Familia, 1900, nr. 19, p. 223.
60. Marossy Ana, Co11sidera/ii pril'ind practica naşterii pe pământ, Biharea, X, Oradea, 1982,
p. 213-2 I 7.
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Cu totul alta este situaţia în cazul altor obiceiuri din ciclul vieţii, informaţii
diverse ne parvin din secolul trecut, dar se constată şi o adundenţă bibliografică.
Din bibliografia consultată şi din cercetările de teren întreprinse până acum am
putut alcătui o repartiţie a sărbătorilor feminine, în general, şi a celor practicate
în special de fetele mari. Una dintre sărbătorile fetelor mari, care de fapt marca
intrarea în această categorie de vârstă este cea a lioarei, despre care avem informaţii şi studii semnate de Traian Mârza 61 , care consemnează existenţa acestei
practici în 30 de sate din sudul judeţului Bihor. Informaţiile lui Bela Bartok şi
ale lui Vasile Sala sunt nesemnificative, de aceea Tr. Mârza şi-a propus să analizeze aceste practici, în varietatea fonnelor pe care le îmbracă, în arealul menţionat. Analizarea mai profundă făcută din perspel:tiva grupului ceremonial de
fete, îi aparţine Monicăi Brătulescu 62 . Obiceiul „însurăţirii" sau „prinderii suratelor" răspândit în sudul judeţului Bihor, a avut în trecut o arie de răspândire mai
largă, după cum ne-o confirmă literatura de specialitate63 . Caracterul distractiv
al „prinderii suratelor", implicaţiile sociale şi psihologice, care marcau intrarea
sau trecerea fetelor într-o nouă categorie de vârstă şi legăturile cu lioara, au fost
surprinse de etnograful bihorean Dumitru Colţea 64 .
Obiceiul numit Vergel sau Vergelat, în cea mai mare parte a ţării, face parte din sfera credinţelor şi practicilor de Anul Nou, dar actanţii sunt tinerii, băieţi
şi fete, necăsătoriţi. O primă menţiune însoţită de o descriere lapidară o datorăm
lui Dimitrie Cantemir care nota: ,,este un fel de ghicire prin care moldovenii, punând nişte nuiele într-un chip ştiut în noaptea dinspre întâi ianuarie, se încumetă
să ghicească toată norocirea şi năpasta pe care le v;i aduce anul întreg" 65 . Vergelul este consemnat, în secolul al XIX-iea, în revistele: Familia (1866, 1868,
1869, 1871 ), Gazeta poporului din Transilvania (1888), Tribuna din Sibiu
(1890), în chestionarul lui N. Densuşianu este inserat răspunsul lui Vasile Sala66 ,
dar amănuntele cele mai multe apar mai ales în trilogia lui S. FI. Marian 67 , sintetizând material din întreaga ţară, în funcţie de scopul, timpul şi modul pral:ticării,
a credinţelor legate de obicei, de actanţii. În Monografia satului Cărăsău, aflată
în manuscris, D. Colţea descrie pe larg practica Vergelului şi implicaţiile şi sem61. Traian Mârza, ,J,ioara ·· 1111 gen muzical inedit al obiceiurilor de primăvară din Bihor, în
de muzicologie, voi. II, 1969, Cluj, p. 65-91; idem, Folclor muzical din Bihor, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1974, p. 44-48.
62. Monica Brătulescu, Ceata feminină-încercare de reconstituire a unei instituţii tradiţionale
romaneşti, în Revista de Etnografie şi Folclor, tom 23, nr. I, 1978, Bucureşti, p. 37-58.
63. Adrian Fochi. op. cit~, p. 130-132; Jon Muşlea, Ov. Bîrlea, op. cit., p. 31-32; Ion Chişter,
Paul Orha, Practici de înfrăţire în Chioar şi Lăpuş, în Graiul. etnografia şi/o/clorul zonei Chioar,
Baia Mare, 1983, p. 294-314; Vasile Scurtu, Termeni de înrudire în limba română, Bucureşti, Ed.
Academici, 1966. p. 121-122 şi J 28; T. Frâncu, G. Candrea, op. cit. ; S. F1. Marian, Sărbătorile ... ,
voi. II, p. 248-253.
64. Dumitru Co Iţea, Obiceiul „prinderii suratelor·· în Cărăsău - Bihor, în Zilele folclorului
bihorean, voi. IV, Oradea, 1'174, p. 147-154.
65. Dimitrie Cantemir, Desrierea Moldovei, Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1978, p. 200
66. Adrian Fochi, Datini ... , p. 361.
67. S. F1. Marian, Sărbătorile ... , p. 44 -70.
Lucrări
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nificaţiile lui pentru tinerii din satul Cărăsău 68 . Constatând o scădere a interesu-

de acest obicei în secolul nostru, Tr. Mârza şi Gh. Petrescu întreprind cerîn satul Bucea, comuna Ciucea ( 1955 şi 1956) şi în câteva localităţi din
Bihor: Bratca, Lorău, Delureni, Valea Crişului, Aştileu, Lugaşul de Jos şi Lugaşul de Sus ( 1967). Accentul cercetărilor cade pe aspectul muzical al vergelului, ·
dar este vizat şi aspectul etnografic al acestuia 69 . Preocupări pentru studierea
vergelului constatăm, în ultima perioadă de timp la Crăciun Parasca 70 şi Aneta
Miclc 71 , subliniind implicarea tineretului în această practică.
Adunare feminină restrânsă, şezătoarea dezvăluie date privitoare la ceata
feminină, iar repertoriul general al cântecelor de şezătoare păstrează secvenţe
din rituri de iniţiere. Aspectele formative ale şezătorii sunt evidenţiate prin cântecele specifice şi prin atmosfera spirituală feminină evidenţiate de Monica Bră
tulescu 72 . Adunarea în şezătoare a fetelor sau a femeilor reprezintă o fonnă de
organizare pc criterii de vârstă şi de statut social, analogă cetelor de feciori idee
susţinută atât de M. Brătulescu cât şi de M. Kahane şi L. Georgescu 73. N. Bol şi
cercetători mai sus amintiţi analizează paralelismele ce se pol face între acestea
două şi se referă nu doar la aspectele organizatorice, la funcţiile lor, dar şi la vârsta participanţilor 74 . În studiul Şezătoarea şi claca în comuna Sânicolaul Român, Florica Fcicr, observă existenţa aceloraşi criterii de alegere a gazdei de şe
zătoare în Bihor ca pc tot cuprinsul ţării 75 . Studiul de bază al şezătorii în România rămâne cercetarea monografică a lui D. C. Amzăr 76 . Pornind de la o perspectivă sociologică studiul un11ăreşte să analizeze şi să înţeleagă fenomenul şeză
torii în condiţiile lui de existentă, elementele constitutive şi funcţia lui socială în
viaţa satului, subliniind rolul şezătorii în transmiterea valorilor.
Dintre toate obiceiurile legate de viaţa individului şi a familiei, cea mai
complexă manifestare o prilejuieşte nunta, la baza căreia stă căsătoria cu multilui

faţă

cetării

6R. Dumitru Colţca, Monografia satului Cărăsă11 (manuscris).
69. Traian Mârla şi Gheorghe Petrescu, Cînternl 1·ergc/11l11i. în Revista de Et11ogra/ie şi Folclor, tom 14, nr. 2, 1969. Bucureşti, p. 137-150. idem. Folclor mu=ical di11 Bihor. Ed. Muzicală.
Bucurcşli. 1974. p. 151.
70. Crăciun Parasca, O/,iceiuri şi rituri caracteristice Bihorului, în Al cincilea anolimp, Oradea, an. I, nr. 2, manie 1997, p. 13.
71. Ancia Miele, Mimic şi drama/ic în/iilc/orul bihorean, Oradea, 1996, p. I03-108.
72. Monica Brătulescu, Cea/a .... p. 44.
73. Ibidem; Mariana Kahane şi Lucilia Georgescu, Reper1ori11I de şe=<i1oare- specie ceremonială dislinclă, în Rel'isla de Emografie şi Folclor, tom 13, nr. 4. 1968, Bucureşti, p. 317-330.
74. Ibidem; Nicolae Bot, Şe:ăloarea ÎII :011a Năsdudului, în A11iwr11I M11:e11l11i Elnogra/ic al
Tra11silrn11iei, 1965-1967, Cluj, p. 309-310. Idem. Câ11!'pa în cr!'din/cl!' şi prac1icile magice româneşti, în Anuarul Mu=eului Etnografic al Trami!l'aniei. 1968-1970, Cluj, 1971, p. 279-322.
Traian Mârla, Câ111ernl cerc111011ial al clăcii de tors din par/ea de 11ord a M1111/ilor Apuseni, în
Anuarul M11ze11l11i Emograjic al Tra11silvaniei. 1968-1970. Cluj, 1971, p. 337-359.
75. Florica Fcicr, Şeză10area şi claca în comuna Sâ11icola11 Ramâ11, în Bilwrea XV I Crisia
XVIII. 1988, Oradea. p. 567-575. dar şi studiul Iulianei Şovrea, Şe=ăloarea pe \'alea Crişului Negru, în Zilele fiilcloru/11i bihorean, voi. IV, Oradea, 1974, p. 209-216.
76. C. Amzăr, Sociologia şe=dtorii, în Arhiv" pelllrn ştiin/d şi re/omul snci"ld. an. IX. 1930,
nr. 4, p. 5 I 6-575.
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ple implicatii: juridice, rituale şi folclorice, fonnând un mare spectacol în care
este implicată întreaga comunitate. Nunta în Bihor pune în evidenţă deopotrivă
elementele specifice cu caracter local, dar şi pe cele care sunt parte integrantă a
nunţii româneşti, această constatare este generală şi se regăseşte la toţi aceia care
s-au oprit asupra ei. Această observaţie este făcută în unna confruntării cu descrierile nunţii semnate de S. FI. Marian 77 , Elena Sevaslos 78 , Artur Gorovci 79 ,
Ernest Bemea80, Mihai Pop8 I. Culegătorul bihorean Vasile Sala ne-a lăsat o primă descriere amănunţită a nuntii, din sudul judeţului nostru, care este folosită de
obicei de cercetătorii contemporani, ca material documentar82 . În plus, Sala consemnează descântecul (vraja), practicat de babe specializate atunci când o fată
plăcea un fecior pe care şi l-ar fi dorit de bărbat, dar acesta nu o dorea 83 .
Lirica de mare frumuseţe a ceremonialului nunţii bihorene se regăseşte în
culegerile lui Miron Pompiliu 84 . Atenţia multor folclorişti a fost atrasă de „Hora
miresei", care în Bihor poartă numele de ,.Nevesteasca", ,,Cântecul lăcăţii", care
.,este alcătuită din o mulţime de întrebări şi gâcituri pe cari le fac nuntaşii miresei nuntaşilor mirelui. Aceştia trebuie să gâcească, căci pînă atunci nu li se permite să iasă" 85 .
Momentele rituale şi simbolizmul lor au constituit teme de cercetare pentru Maria Bocşe 86 , C. Parasca 87 şi St. Vasilescu 88 . Decriptarea acestor simboluri
77. FI. Marian, Nu11ta ....
78. Elena D. O. Sevastos, Litera/urci popularei, Ed. ~inerva, Bucureşti, 1990;
79. Artur Gorovei. Dati11ile 11oastre la nulllă, Bucureşti, 191 O:
80. Ernest Bcmca. Numa i11 Ţara Oltului. încercare de sociologie românească, în Studii de
folclor şi litera/lmi. Bucureşti, 1967, p. 51-137.
81. Mihai Pop, op. cit. ; idem şi P. Ruxăndroiu. Folclor litemr ro111â11esc, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1991.
82. Vasile Sala, Datinile poporului ro111â11 la nulllă în plăşile Beiuşului şi l'aşcă11l11i şi Descânternl de mării. Tipogr. Doina, Beuiş. 1937.
83. Ibidem.
84. Miron Pompiliu. l.i1em111râ şi limbă populară. Versuri populare şi 1âl111ăciri, Bucureşti,
Ed. pt. Literatură, 1967. p. 3-9.
85. Moise Popovici, op. cil~, p. 229: Ştefan Mărcuş, Mu:icâ şi /eatrn în Bihor. Oradea, 1935:
Toma Mărăscu, op. cil~; Ion Şculean. Câmece de mmlă din Bihor, în Zilele Folclorului Bihore,111,
voi. I. , p. 173-196. Maria Bocşe. Obiceiuri de 111111/ă la ro111â11ii i11 Bihor, în Zilele Folclorului Bilwrean, voi. I., p. 197-216. Ion Cuceu, Co11trih11/ii la cercetarea folclorului nup/ial în suhzo11a
Tinca - Bihor, în Zilele Folclorului Bihorean. voi în Zilele Folclorului Bihorea11, voi IV. p. 129146. Crăcin Parasca, .,Oprirea /recerii·· i11 n:remo11ialul nup/ial di11 suhzo11a foldoricâ Beiuş
Vaşcâu, în Bilwn:a. V, 1977, p. 205-215. llarion Cocişiu. Cân1ece populare româneşli. Bucureşti.
Ed. Muzicală a Uniunii Compozitoriloi din Republica Populară Română, 1963, p. 38. Aneta Miele.
Mimic ... , p. 154-162; Petru Hctcou, Despre poezia poporalei di11 Bihor, Beiuş, 1912: Tiberiu
Graur, Se11111ijica/ia arhaică ale 1111or podoabe de 111111/ă de pe rnlea Crişului Negrn -Bihor, în Centenar mu:eal orădean. Oradea, 1972, p. 531-533. Ioan Godea, Zona eillogr(l/ică Beiuş, Bucureşti.
Ed. Sport -Turism, 1981, p. 83-90. Dar cele mai cuprinzătoare infonnaţii le găsim în lucrarea scrisă de Stelian Vasilescu, Numa i11 Bi/ror. Oradea, 1970. p. 23-30 şi 108-117.
86. Maria Bocşe. Obiceiuri de 11untă la ronrâ11ii în Bi/ror, în Zilele Folclornlui Bi/rorea11, voi.
I., p. 197-216.
87. Crăcin Parasca, .. Oprirea trecerii„ în ceremonialul 1111p/ial di11 .rnb:ona folcloricâ Beiuş
Vaşcâu, în Biharea, V, 1977, p. 205-215.
88. Stelian Vasilescu, Nunta ...
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ne ajută să înţelegem mai bine structurile mentale populare, în ce priveşte importanţa care o avea nunta în lumea satului, poziţia pc care o avea femeia şi principiile morale şi valorice care coordonau viaţa.
O situaţie bibliografică asemănătoare cu cca a naşterii avem şi în cazul înmormântării în zona etnografică Bihor. Bibliografia consultată este în primul
rând cea generală, deoarece cea zonală este redusă şi se referă cel mai mult la jocurile de priveghi. Din categoria primelor lucrări cităm: S. FI. Marian, Înmormântarea la români 89 , C-tin Brăiloiu, Ale mortului. Din Go1j şi Despre bocetul
dela Drăguş 90 , Mihai Pop, Mitul marii treceri şi volumul Folclor literar românesc91. C-tin Brăiloiu a fost primul folclrist român care a atras atenţia asupra distincţiei dintre cântecele ceremoniale de înmormântare şi bocetele propiu-zise.
Dacă bocetele sunt lamentaţii libere, ,,revărsări melodice ale durerii", cântecele
ceremoniale sunt legate organic de anumite momente din desfăşurarea ritualului
şi sunt cântate după anumite reguli, de femei care nu pot fi rude de aproape ale
mortului 92 . C-tin Brăiloiu sublinia că bocirea este un act ceremonial tradiţional,
obligatoriu, de bună-cuviinţă, dar şi o manifestare spontană a durerii, putând apărea într-o dispoziţie liberă pe parcursul desfăşurării ceremonialului 93 .
Priveghiul şi jocurile de priveghi constituie subiectul mai multor studii
semnate de diverşi cercetători, dintre care vom aminti câteva nume: T. Frâncu şi
G. Candrea94 , P. Stelea95 , Gh. Pavelescu 96 , Ion Bradu 97 , D. Pop98 , T. Graur99 ,
A. :vticle 100. Aceste studii pun în evidenţă nu numai scopul „practic al jocurilor,
acela de a alunga somnul celor veniţi să privegheze, ci şi funcţia rituală de a marca ceremonial trecerea, despărţirea de cel mort. În mentalitatea tradiţională
aceasta este ultima petrecere a celui mort cu cei vii, de acea cei care organizau
jocurile de priveghi nu precupeţeau nici un efort de a-i face să râdă şi să petreacă
pe cei aflaţi la priveghi"IOI _

89. Simion Florea Marian. Înmomrântarea la români, Bucureşti, I 892
90. Constatin Brăiloiu. Ale mortului. Din Gor;, Bucureşti, 1936: idem. De.,pre hocetul dela
Drăguş, În Arhil•a pentru ştiin/ă şi reformâ .wcială. an X, 1932, nr. 1-4, p. 280-289.
91. Mihai Pop, Mitul marii treceri, În Folclor literar, 11, Univ. din Timişoara, 1968, p. 79-90.
Idem şi P. Ruxăndroiu, op. cit~, p. 153- 169.
92. Constantin Brăiloiu, Ale mortului ... , p. I.
93. Idem, Despre bocetul ... , p. 280-289.
94 .. T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit., p. 174.
95. Petre Stclca. op. cit . . p. 12.
96. Gheorghe Pavelescu, op. cit . . p. 35-122.
97. Ion Bradu, Cântecul şi jocul de priveghi din Bihor, În Zilele Folclorului Bihorean, voi. I.,
p. 110.
98. Dumitru Pop, Contrilm/ii la studiul jocurilor de priwghi din =01w Vciii Gurghiul11i, În
Rel·ista de E111ografle şi Folclor, tom 13, nr. 2, 1968, p. 131-141.
()() Tihcriu Graur. Jocuri de priveghi în Mun/ii Apmeni, în Anuarul Mw:eului Etnografic al
Transih-aniei, 1971-1973, Cluj, p. 473-488.
100. Aneta Miele, Mimic .... p. 162-194.
101. Ibidem. p. 163-164.
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.,Spre deosebire de obiceiurile de peste an sau cele legate de momente importante din viata individului, descântatul nu are un caracter ocazional şi, ca atare, nu implică instituirea unui moment ceremonial care să afecteze comportamentul unei colectivităţi mai largi sau mai restrânse. Practicarea lui este detenninată de situaţii individuale cu caracter imprevizibil, care depăşesc cursul normal
al vieţii, întrerup sau periclitează realizarea destinului individual, funcţia lui
fiind aceea de a elimina imprevizibilul, abaterea de la nonnal, şi de a reda vieţii
cursul ei firesc" 102 . Limbajul popular foloseşte mai multe denumiri pentru descântat şi descântece: descântec, vrajă, fannec, făcătură, bozgoane, desfaceri, etc.
Mai mulţi folclorişti şi etnografi români au căutat în spatele acestor variante terminologice tipuri funcţionale distincte ale practicii descântatului. S. FI. Marian
face distincţie între descântece, vrăji şi desfaceri 103 . Artur Gorovei consideră că
vraja şi fannecul reprezintă unul şi acelaşi lucru 104 . Gheorghe Pavelescu socoteşte vraja acţiune magică, iar descântecul formula verbală pe care o integrează 105. Părerile specialiştilor converg în ce priveşte plasarea originii descântecului în cultura primitivă, mai ales a acelor manifestări care ţin de gândirea magică orientată spre scopuri utilitare exprese, şi că principalii factori care au condiţionat şi au favorizat apariţia şi dezvoltarea descântecelor a fost credinţa în puterea magică a cuvântului şi a principiului dual al binelui şi al răului. Descântecul oferă documente interesante pentru mentalitatea magică sau superstitioasă dar şi un material poetic tradiţional. Ovidiu Papadima consideră descântecul ,, ... o bogătic de inventie verbală adesea uluitoare; asociaţii suprinzătoare
de imagini; descărcări de efecte de o mare intensitate, atît în sensul frecvenţei diminutivelor mîngîietoare faţă de bolnav, cit şi în sensul invectivei altemînd cu
flatarea, sau al rugăminţii altemînd cu blestemul, faţă de agentul presupus al rău
lui, al suferinţei; fiinţe fabuloase venind cu primejdie sau în ajutor, prin acţiuni
desenate epic, în puternice trăsături de negru şi alb, ca în basm şi în baladă" 106 .
Interesul folcloriştilor bihoreni pentru descântece apare în ultimii ani ai
secolului trecut şi se continuă în primii ani ai secolului nostru. Revista Familia
a găzduit generos scunde articole semnate de Avram lgna 107 , Iosif Stanca 10M,

102. Mihai Pop şi P. Ruxăndroiu, op. cit .. p. 104-109.
I 03. S. FI. Marian, Vrăji, farmece şi desfaceri. Bucureşti, 1895.
I04. Artur Gorovci, Descâmecele românilor, Bucureşti, 1931, p. 84-85.
105. Gheorghe Pavelescu, Cerceuiri asupra magiei la români din Mwr/ii Apuseni, Bucureşti,
1945; Idem, Mana in folclornl românesc. Comribu/ii la rnnoaşterea magicului, Sibiu, 1944.
I06. Ovidiu Papadima, Poe:ia riturilor de însănătoşire {Descintecul). în literatura populară
română, Bucureşti, E. P. L., 1968, p. 355.
I 07. Avram lgna, Maslul muieresc. Datină poporală din Biharea. Familia, 31, 1895, p. 607.
Idem, Descâmece (de deochiu, sau de soare săc, de potcă, de speriat), Familia, 32, 1896, p. 8, 20,
141, de scrântitură p. 164, Descântecul fetelor, p. 189, De ciumurlechiu, de bubă, p. 212, de mătria
cu cias rău, de ameJeală, p. 309. Idem, Descântece de zgaibă, traşie. durere de din/i. grumă:are.
p. 368, de junghiu, p. 381, de mărin, de foc viu Familia. 35, 1899, p. 439; Descântece de mărit,
Familia, 37, 1902, p. 235.
108. Iosif Stanca. Credin/e populare, in Familia. 32, 1896, p. 224,218,405, Familia, 35,
1899. p. 570.
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Vasile Sala 1°9. În lucrarea sa Cercetărifolklorice în judeţul Bihor, Gh. Pavelescu publică şi o culegere de texte, grupate pe genuri, acordând atenţie şi descântecelor1 10 .
Toate cercetările de până acum scot în relief faptul că practicarea magiei,
deci implicit a descântecelor a fost şi a rămas în scama femeilor, în special a femeilor curate, care nu au învăţat, ci „au furat", involuntar 111 .
O categorie importantă în bibliografia temei o reprezintă gospodăria şi ocupaţiile femeii. Vrem să subliniem în primul rând deosebita valoare a lucrării
Ştefaniei Cristescu-Golopenţia , care a analizat gospodăria din Drăguş din prisma credinţelor şi riturilor magice, creând astfel, o imagine cuprinzătoare nu numai ai magiei gospodăreşti, cât şi a muncilor feminine şi a preocupărilor lor în
funcţie de vârstă şi de statut social1 12 . Această lucrare este cea mai complexă,
credem noi, creând o imagine de ansamblu asupra femeii, şi nu doar privită
dintr-o perspectivă aşa cum apare ea în cele mai multe studii, de până acum 11 3.
O lucrare inedită pentru mijlocul secolului nostru este aceea publicată de Xenia
Costa-Foru, care prin rezultatele cercetării sociologice asupra familiei oferă de
fapt şi un valoros material documentar al mentalităţilor 114 . Recursul său este singular în România în ce priveşte anchetarea relaţiilor sexuale înaintea căsătoriei
- dar nu a poziţiei sociale a copilului din „flori", temă ce a fost dezbătută de cercetătorii relaţiilor de familie -, a fidelită\ii conjugale, a criteriilor de alegere a
partenerilor. Interesul nostru s-ar îndrepta spre o analizare în spaţiul bihorean a
acestor aspecte, a criteriilor de alegere a partenerilor, a vieţii sexuale înainte şi
după căsătorie, a pracicilor anticoncepţionale din lumea satului trecut, educaţia
copiilor, în general şi a fetelor în special, urmând coordonatele bunei cuviinţe, a
moralei, dar şi educaţia prin muncă şi prin puterea exemplului. Aceste ultime aspecte le urmăreşte Stanciu Stoian în stuidul său, Procesul educativ în satul Şan{,
din judeţul Năsăud, demers care din câte ştim noi nu a fost urmat de alte studii
ale cercetătorilor I 15.
În trecut când predomina în mediul rural economia naturală şi apoi industria casnică, cultura plantelor textile şi mai ales a cânepii a avut o importanţă de
prim ordin pentru îmbrăcămintea şi gospodăria ţărănească, ceea ce explică număVasile Sala, Descântatul de spaimă. Familia, 32, 1896,' p. 20; Din medicina populară,
41, I 905 , p. 499. Făcutul de mărit, Familia, 33, I 897, p. 429. Descâlllece, Familia, 35,
1899, p. 523. Credinţe, eresuri. . , Descântece de diochiu, Gazeta poporu{ui - Timişoara, 2, 1'886,
nr. 42. Descântecu{ de trai dun în casă, Gazela poporului - Timişoara, 2, 1886, nr. 49. Descântece
de ursilă, Gazela poporului -Timişoara, 3, 1887, nr. 17 - 19.
110. Gh. Pavelcscu. Cercetări .... p. 97-102, textele având numerele 111-122.
111. Ştefania Cristescu, Practica magică a descântatului de „slrâns ··însa/III Cornova, în Arhiva penlru ştiin/ă şi reformă socială, an X, I 932, nr. 1-4, p. 371-380.
112. Idem, Gospodăria în credinţele şi rilllrile magice. ..
113. Xenia C. Costa-Foru, Cercelarea monografică a familiei, Bucureşti, 1945.
114. Gheorghe Focşa, Aspectele spirituale ale civilizaţiei ţărăneşti, în Sociologie româneasca,
an V, 1943, nr. 1-6, p. 44-62.
115. Stanciu Stoian, Procesul educativ în satul Şan{, din judeţul Năsăud, în Sociologie românească, an V. 1943, nr. 1-6, p. 63-108.

109.

Familia,
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rul mare de credinţe şi practici în legătură cu ca 116 . Din literatura bogată de specialitate referitoare la ocupaţiile tradiţionale le consemnăm pe acelea care au mai
multe referiri la activitatea şi munca femeii. O perspectivă cuprinzătoare asupra
ocupaţiilor ne oferă Gheorghe Iordache, în volumul său publicat în 1985 117 ; o
nouă cercetare a fost publicată de curând de Ofelia Văduva, asupra alimentaţiei
văzută nu numai prin implicaţiile ei majore cotidiene, ci şi prin implicaţiile spirituale, pe care le implică, în ceremoniile şi riturile tradiţionale 118 . Informaţii şi
interpretări ale rezultatelor culese din teren de Nicolae Bot, despre învăţarea torsului şi a fricii de Joimăriţă 119 , Nicolae Dunăre despre prezenţa şi absenţa femeii, în anumite munci 120 , Ion Taloş despre seceriş, analizat din perspectivă spirituală 121. Pentru arealul bihorean studiile desrre ocupaţiile feminine se referă
aproape în exclusivitate la port şi la ţesături 12 . Abia câteva studii se referă de
exemplu la alimentaţie 12 3.
Din cele ce am expus aici credem că rezultă că o cercetare a problematicii
feminine, în arealul bihorean ar putea aduce dale noi, interesante referitoare la
cultura şi spiritualitatea tradiţională românească.

Traian Mîrza, Cântecul ceremonial al chicii ....
Gheorghe Iordache, Oc11pa/ii tradi/ionale pe teritori11I României, Craiova, Ed. Scrisul ro1985.
Ofelia Văduva, Paşi spre sacru. Din etnologia alimenta/iei româneşti, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1996.
119. Nicolae Bol, Cânepa ...
120. Nicolae Dunăre, Elemellfe de cultrmi pop11lară spirit11ală în practicarea unor oc11pa/ii la
români, în Anuarnl M11zeul11i Etnografic al Transilvaniei, 1968-1970, Cluj, 1971, p. 323-355.
121. Ion Taloş, Obiceiuri pril'itoare la seceriş, în An11ar11/ Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1968-1970, Cluj, I 971, p. 261-278.
122. Maria Bocşe, Ţesături populare româneşti din Bihor, Oradea, fără an de aparitie. Tereza
Mozcs, Port pop11/ar femeiesc din bazinul Crişul11i Repede, Oradea, 1968. Idem, Zona etnografică
Criş11/ Repede, p. I 00-104, 144-158. Nicolae Dunăre. Tehnicile textilelor populare româneşti din
mlea superioară a Crişului Negru, în Co111ibu/ii la cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişuri/or,
Oradea, 1971, p. 5-49. Ioan Godca, Zona etnografică Beiuş, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 198.1.
Olivia Lungescu. Ţesăturile populare din bazinul Crişului Alb, în Contibu/ii la cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişuri/or, Oradea, 1971. p. 99-11 O.
123. Maria Bocşe, Alimenta/ia cu pâine şi tipologia cuptoarelor în aşe:ările din bazinul superior al Crişului Negru, în Contibu/ii la cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişuri/or, Oradea, 1971,
p. 81-98. Ion Bradu. Componente trndifionale ale si<tem11/11i de alimenta/ie 1mhlirn în .<atul reişoara din judefuf Bihor, în Bifrarea XIV (Crisia XVII). 1987. p. 403-417. Titus Roşu, Metode şi
mijloace de conservare şi păstrare a alimente/or pentrn iamă şi mră în obştea /ărănească, în Bifrarea IV, 1976. p. 171-191.
116.
117.
mânesc,
118.
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LA FEMME DANS L'ETHNOLOGIE ROUMAINE.
REPERES BIBLIOGRAPHIQUES

RESU~IE
L 'ouvragc ci-presene est un passagc cn revue de la bibliographic concernant Ies domaines
d'activite feminine. On a attaque differcmmcnt cette chcmacique ainsi qu'il resuite de la
rechcrche de la bibliographie sociale-cchologiquc existente. L'un des sujcts Ies plus amplcs
et micux rcpn:senccs et celui des habitudes ct de ccremonials populaires qui ont lieu pcndant coucc l'annee cc ccux qui font parcie du cyclc de la vie. l:nc categoric eres interessantc
est rcprcsentee par Ic mcnage el Ies activites de la fcmme el Ies pratiques occultes qui accompagnenc ccs accivites. Parme ces acciviccs !'industrie menagerc, Ies pratiqucs occultes et Ies
croyances specifiques a ccttc anciennc occupacion uaditionnelle se sont rejouis d'unc attention speciale.
La rccherche de ccne bibliographie a mis cn cvidencc la manque des ctudes amples on
un unicaires des formcs variees de l'activite feminine. Cettc sirnation est cncore plus
evidente dans Ies etudes qui ont en vuc la zone emographique du Pays de Cris.
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RELAŢI{\ DINTRE SĂRBĂT01RE ŞI TÂRG.
CAZUL TAR GURILOR DE ŢARA DE LA BEIUŞ

BARBU ŞTEFĂNESCU, FLORICA ŞTEFĂNESCU

În mod indiscutabil, târgul reprezintă nu numai oportunitatea clasică pentru schimbul de produse, locul tradiţional al „recursului la celălalt", ,.accesul Ia
altă lume" 1, ci şi un important „eveniment" s_ocial, o formă de manifestare a
„sărbătorescului". ,,Frecventată la zile fixe - scrie Braudel - piaţa este un centru
natural al vieţii sociale", ,,este centrul vieţii de relaţie" 2 . ,.Pentru neobişnuiţii săi
- continuă istoricul citat - ... piaţa se arată ca un fel de sărbătoare excepţiona
/ă"3. Târgul şi sărbătoarea au, în mod tradiţional, acelaşi loc de desfăşurare4 . Târgul „înseamnă zgomot, vacarm, veselie populară, o lume întoarsă pe dos" 5 . Ori,
şi sărbătoarea este, în raport cu zilele fade ale muncii, altceva, o zi „pe dos". Într-o
perspectivă sociologică, ,.Timpul sărbătorii rupe pentru o mică perioadă viaţa
cotidiană cu tot ce are ea de realizat. .. "; după Durkhcim, prin sărbătoare se reanimă sociabilitatea, solidaritatea care o fondează 6 . Ori şi târgul este în multe privinţe o evadare din cotidian, întărind în acelaşi timp, periodic, un anumit tip de
solidaritate. La rândul său, Freud definea sărbătoarea „ca un exces permis, chiar
ordonat, o violare solemnă a unei interdicţii"; şi alţi cercetători situează sărbă
toarea în 70na excesului, a violenţei, a paroxismului, a orgici7. Iarăşi trăsături
care se_ regăsesc cu largheţe în timpul desfăşurării târgurilor.
In general, se merge la târg în haine de sărbătoare, timpul este petrecut în
mare parte într-un mod specific sărbătorii, este un prilej „de a te arăta, de a te
umfla în pene, de a-şi da ifose" 8 . Dacă schimbul de obiecte este materializat sau
nu, schimbul de vorbe devine indispensabil 9 . Poate mai corect ar fi să se spună
că târgul se află situat undeva între cotidian şi sărbătoresc. Activitatea de bază a
târgului rămâne cea economică; prin el se reglează probleme economice curente,
chiar atunci când este plasat în zile de sărbătoare (cazuri mai rare totuşi, datorită

I. Fcmand Braudel, Jocurile schimbului. voi. I, Bucureşti, 1984, p. 12-13
2. Ibidem. p. 17-18
3. Ibidem. p. 49
4. Robert Muchambled. Societe el mentalites dans la France moderne. XVl-e - XV/11-e siecle.
Paris, 1990, p. 76

5. Ibidem. p. 85
6.
7.
8.
9.

Vasile Golban, Dimensiunea etico-estetică a
Ibidem. p. 30
Fcmand Braudel, op. cir., p. 49
Ibidem. p. 67

sărbătorii, laşi,
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grijii bisericii de a apăra patrimoniul timpului liturgic), constituind astfel o imixtiune a cotidianului în sărbătoresc. Târgul este însă, mai ales o transgresare a cotidianului în favoarea sărbătorcscului: ziua de târg (joia, la Beiuş) devine o „realitate sărbătorească", o ,Jestivizare" periodică a vieţii to pentru cei mai mul\i participanţi la ci: în zilele de sărbătoare ca şi în cele de târg, ,,Festivul asediază literalmente cotidianul..." 11 ; arc loc un transfer de atribute ale sărbătorcscului asupra unei zile a săptămânii care nu întruneşte prea multe atribute ale sacrului. Săr
bătorescul, caracterizat. în general, printr-o mare „potenţă festivă" 12 , inclusiv prin
violenţe, orgii, prin favorizarea infraqiunii 13, este relevat mai întâi prin întreruperea muncii obişnuite, agricole în primul rând, prin recurgerea la portul de săr
bătoare, adesea prin mâncare şi băutură, altele decât cele obişnuite, în mod curent prin excese alimentare, printr-un comportament specific zilelor de sărbătoa
re, prin accentul pus pe aspectele ce privesc viaţa de relaţie, prin practici ritualizate, prin spiritualizarea temporală a existenţei 14 etc. Târgul uzurpă din atributele sărbătorii şi prin rolul său în ritmarea timpului ţărănesc. Constituie prin importanţa şi semnificatiile sale un „eveniment'' prin raportare la care, timpul ţără
nesc este mai precis măsurat, în comparaţie cu alte repere cronologice mai laxe:
cele ale muncilor agricole, de pildă, - ,,vremea săcerii'\ ,,vremea culesului" etc.
sau chiar cu cele liturgice - în „Postul Mare".
Atributelor enumerate până acum trebuie să Ic mai adăugăm în contul târgului, oricare ar fi ci, dar cu deosebire a târgului de ţară, care lărgeşte la maxim
aria sociabilităţii - ,,piaţa este aşezată în miezul vieţii de relaţie", scrie Femand
Braude1' 5, - indiscutabilul rol de omogenizare culturală pc care îl joacă în cadrul
societăţilor tradiţionale. Intensificarea comunicării pe diverse paliere, prin diverse miljoace, conduce inevitabil la o substanţială „ofertă'' din domeniul limbajului, a motivelor, a obiceiurilor bune sau rele, a credinţelor, a practicilor magice, a creaţiilor folclorice, care se adaugă bunurilor materiale schimbate prin intennediul pieţei; acest fapt este posibil şi datorită caracterului de lume neconvenţională pc care-l reprezintă târgul, prin amestecul dintre membrii stărilor sociale, ai grupurilor profesionale, ai comunităţilor confesionale, ai diverselor comunităţi rurale sau urbane: ,,oricine are acces la târg" 16 ; ca şi zilele de sărbătoa
re, cele de târg „provoacă adunări unde se amestecă toate vârstele şi toate condiţiile sociale" 17 ; în această lume „pestriţă", în lipsa sau slăbirea acţiunii, a vigilenţei factorilor care veghează la păstrarea identităţii fiecăreia dintre entităţile

10. Vasile Băncilă. Duhul sărbătorii. Bucureşti, 1996. p. 55
11. Bernard Plongcron, le proces de la fete a la.fin de I 'A11cie11 Regime. în Christianisme populaire, Ies dossiers de /'histoire (sous la dircction de Bemard Plongcron ci Robert Pannct). f. a.
p.171
12. Vasile Băncilă. op.cit., p.90
13. Vasile Golban, op cir, p.10
14. Vasile Băncilă, op.cit.• p.58
15. Fcrnand Braudcl, op.cit., p. 18
16. Ibidem, p.88
17. Bernard Plongcron. op.cit., p. 171
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enumerate, comunicarea se face mai uşor într-un cadru în care diferenţierile dispar, temporar desigur; fiecare participant la târg joacă rolul unui agent care întors
în cadml său specific de agregare, duce cu sine nu numai informaţii ci şi convingeri noi sau dimpotrivă îndoieli, spaime chiar. Nu întâmplător, alături de biserică, târgurile constituie, pentru statul absolutist, cele mai utilizate cadre ale vieţii
de relaţie tradiţionale pentru transmiterea ordonanţelor oficiale, civile sau religioase, a „povăţuirilor" economice 18 . S-a afirmat că adevărata sărbătoare este
doar cea populară 19 ; ori între atributele sărbătorii transferate şi „sărbătorii târgului" cele mai importante sunt cele „populare".
Pentru zonele rurale mulate pe unităţi geografice bine stmcturate - cazul
şi al Ţării Beiuşului - târgul reprezintă un important loc al vieţii de relaţie intercomunitare. Pe de altă parte, Beiuşul şi târgul său se încadrează unei veritabile
„zone de târg" ce urmăreşte linia de interferenţă dintre regiunile muntoase şi cele
de şes 20 .
Timpul târgului este şi el, asemenea timpului general al societăţilor tradiţionale, neomogen. Dacă târgul la modul general scoate periodic pe participanţi
din cotidian, din monotoniile lumii ţărăneşti majoritare 21 , şi prin aceasta timpul
său primeşte atribute ale sărbătorescului, târgurile de ţară, anuale, în număr de
patru la Beiuş, cumulează, fără îndoială, mai multe asemenea atribute decât târgurile obişnuite, săptămânale, de fiecare joia. Contribuie desigur la aceasta şi
plasarea lor -- a celor patru târguri anuale - în perioade de maximă tensiune ale
calendarului anual, calendar potentat în societăţile tradiţionale de momentele de
vârf ale ritmurilor agrare 22 . Sunt perioade marcate de sărbători importante, menite să pună de acord evoluţiile astronomice (.,hotarele" sau „miezurile" timpului), ale naturii, cu derularea anului liturgic, cu viaţa socială 23 .
Primul dintre cele patru târguri anuale ţinute la Beiuş, numit cam straniu
,,târgul de Broaşte", este plasat în perioada „Câşlegilor", a perioadei dintre Bobotează şi Lăsarea Postului Paştelui, perioada tradiţională în care se făceau cele
mai multe nunţi; spre deosebire de celelalte trei târguri care-i um1ează, acest târg
nu este legat de o sărbătoare ci de o perioadă de sărbătoare; este plasat în „Câş
legi" şi are fără îndoială încărcătura emoţională a acestei perioade, în care se
efectuează în satele zonei, în mod tradiţional, majoritatea nunţilor. Viaţa de relaţie a acestui târg este canalizată pe promovarea şi susţinerea căsătoriilor, a
„strategiei matrimoniale" tradiţionale 24 : cuplurile care unnau să se căsătorească

Ştcfllnescu, Tehnica agricolă şi ritm de m1mcci în gospodăria /circi11eascâ din Cri(sec. al XVIII-iea şi i11cepu11il sec·. al XIX-iea). voi. I, Oradea. 1995, p. 110
19. Vasile Golban, op.cil., p. 31
20. Vczi problema discutată pc larg la: Intre Danko, An Owline of Migraticm llllerlinkcd ,rith
the Erclwnge o(Goodl' i11 the Carpathia11 Bmi11, in Etlmographica et Folkloristica Carphatica. I.
Debreccn, 1979
21. Fernand Braudcl, op.cit„ voi. li. p. 168
22. Ioan Ghinoiu. Vârslele timpului. Bucureşti. 1988. p. I O
23. Ibidem. p. 13
24. Robert Muchamblcd, op.cit„ p. 81
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toate etapele preliminare oficializării acestei inviitoarea căsătorie prin apariţia Ia târg; cuplurile căsătorite
deja îşi purtau în văzul lumii, a unei sociabilităţi mai mari decât propria comunitate, noul statut social; nu era prea târziu nici pentru formarea unor cupluri noi:
se făceau noi tatonări, fetele şi feciorii se întâlneau, se plăceau sau nu. Târgul de
ţară din Câşlegi este aparent, singurul aflat în afara sezonului agricol. Doar la
prima vedere pentru că, în ultimă instanţă reluarea noului ciclu agrar presupune,
în mod necesar, întărirea solidarităţii primare, în primul rând la nivelul familiei.
Ca şi celelalte târguri de {ară, târgul „ue Broaşte" de la Beiuş ore un rol considerabil în reconfinnarea periodică a solidarităţilor de bază. Unităţile de agregare
primare care sunt familiile cu sistemele lor de înrudire şi care se fortifică prin că
sătorii, primesc desigur alt statut, în unna confinnării lor publice la nivel zonal
şi interzonal, prin târg, mult mai larg decât confinnarea lor publică, prin ceremonialul nupţial, la nivelul comunităţii. Şi alte târguri ţinute în proximitatea celui
de Ia Beiuş, cu care formează împreună o reţea zonală, au caracteristici asemănă
toare: de pildă, târgul de „sărutat" de la Hălmagiu, ce se ţinea în ziua de Sântoader, cu participarea tinerelor mirese din zonă, prezentate public, cu această ocazie de către socri 25.
Celelalte trei târguri de ţară de la Beiuş sunt legate, fiecare, de mari sărbă
tori ale anului liturgic care la rândul lor marchează importante momente în derularea anului astronomic şi agricol. De aceea, şi funcţiile lor sunt mult mai legate
de vârfuri ale calendarului agricol.
Târgul de ţară de primăvară sau târgul de Sângeorz are loc în preajma
uneia dintre sărbătorile tradiţionale cu cele mai bogate semnificaţii magice şi religioase şi enumerarea în această ordine nu este întâmplătoare, pentru că în comunităţile tradiţionale, înclusiv cele de la nivelul zonei Beiuşului, potenţialitatea
sa magică o depăşeşte cu mult pe cea religioasă oficială, chiar dacă figura patronală a acestei sărbători, Sf. Gheorghe este, fără îndoială, unul dintre cei mai populari sfinţi intercesori, unul dintre cei mai prezenţi în iconografia ce se adresa sub fonna icoanelor pe sticlă mai ales - gospodăriei ţărăneşti şi care în credinţa
ţărănească este apărătorul câmpurilor şi garanţie a belşugului, a bunăstării. Suntem, cum se ştie, în perioada de sfârşit a semănatului şi mai ales în perioada de
creştere a culturilor care, în dmmul lor pe calea maturizării, au de suportat, în viziune populară, acţiunea conjugată a unei sume de forţe malefice. În general, lumea satului este potenţial agresată în această perioadă de criză a timpului magic.
când. fără măsuri rituale de contracarare, acţiunea forţelor destructive ar fi foarte
puternică. De aceea, Sângeorzul este în egală măsură o sărbătoare a renaşterii naturii, a tinereţii timpului calendaristic, a victoriei vieţii asupra morţii - simbolizată prin prezenţa generalizată a ramurilor verzi, a ierbii, o sărbătoare a riturilor
de fertilitate şi fecunditate - udatul felelor, de pildă, - a celor apotropaice: de
contracarare a luării manei etc.
care în prealabil
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25. George Manea. Târgurile din jude/ul Arad, in Zi rida va. li. Arad. 1975, p. 60.
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Sângeorzul este însă şi o sărbătoare cu implicaţii sociale deosebite. Repredebutul oficial al unui nou ciclu vital, al unui nou an pastoral, al fazei comunitare a muncilor agricole. Este, prin tradiţie, ziua oficializării turmei comune, a opririi ţarinilor, a angajării sluji lor. Această din urmă semnificaţie o cumulează şi denumirea sub care este cunoscut în zonă târgul de ţară de Sângeoz de
la Beiuş, aceea de „târgul sluguţelor". Prin chiar această denumire, târgul de
Sângeorz de la Beiuş îşi desconspiră importanta sa primordială, cea de „piaţă a
muncii" 26 . Rolul de rezervor demografic pe care l-a jucat la scară istorică zona
depresionară a Beiuşului, este pus în evidenţă cu ocazia târgului ţinut în preajma
sărbătorii „cap de primăvară" ce devine şi o piaţă a forţei de muncă, o piaţă ieftină în condiţiile unei densităţi demografice mult peste resursele existenţiale ale
zonei. De aceea, mulţi din cei interesaţi, din satele de câmpie, ,,di pă Banat", veneau şi îşi angajau, în condiţii avantajoase pentru ei, forţă de muncă suplimentară, necesară trecerii în bune condiţii a „vârfului" anului agricol şi pastoral. Invocata piaţă a forţei de muncă nu difcra prea mult de celelalte componente ale
unui asemenea târg: ,,marfa", respectiv tinerii (băieţi şi fete), ce proveneau mai
cu seamă din familiile sărace cu mulţi copii, era „etalată" la locul tradiţional de
pe podul de peste apa Nimăieştilor27 . Aşa cum arată Femand Braudcl, peste tot
în Europa, podurile ca puncte de trecere obligatorii, au constituit tradiţionale locuri de „etalare a forţei de muncă" 28 . Condiţiile de angajare erau variabile, la fixarea lor contribuind în mare măsură greutatea iernii şi împrejurările în care se
realiza „sudura" cu recolta virtuală a anului în curs. O sudură realizată în condiţii
grele, adesea sub spectrul foametei instalată în zonă, cobora preţurile, cel mai
adesea la simpla asigurare a hranei, îmbrăcămintei şi adăpostului, ori chiar şi mai
putin. Astfel de episoade sunt invocate cu tristeţe de informatori, pentru că accederea la situaţia totuşi fericită de a fi „băgat" slugă, însemna smulgerea din cadrul familiei, înstrăinarea, neprevăzutul. De aceea, bucuria de a căpăta o certitudine existenţială, fie ea la nivelul minim, era estompată de lacrimile care se văr
sau în acest loc cauzate de smulgerea adesea brutală, la o vârstă fragetă din căl
dura şi siguranţa, oricât de precare, oferite de familie. Sentimentul înstrăinării fie şi numai temporar, pe un sezon - teama de depărtare, sunt cele care domină
încărcătura psihologică a momentului.
Această notă de tristeţe nu anulează însă caracterul sărbătoresc al târgului
care, împrumutând din semnificaţia zilei de Sângeorz, păstrează importante atribute de sărbătoresc specific. Se revarsă astfel bucuria de a trăi, a impunerii depline a primăverii, a vieţii, a reluării oficiale a unui nou ciclu vital. Însăşi expunerea ritualizată a tinerilor pe podul, devenit un fel de spaţiu sacru, ·are această
semnificaţie. Apoi, tocmelile, tratativele, adesea lungi şi teatrale, conţin şi ele
elemente rituale: bătutul palmei, băutul aldămaşului, ca clemente de consfinţire
a înţelegerii.
zintă

26.
27.
X/X, în
28.

Femand Braudel, op.cit., p. 44.
Vezi asupra acestui aspect: Barbu Ştefănescu, Sate şi târg11ri în Crişana în secolele XVII/Analele U11i1•ersităţii din Oradea, fascicola istorie, Oradea, 1991, p. 69-77.
Femand B'raudel, op.cit., voi.I, p.46.
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Preocupările agricole domi_nă ca problematică cel de-al treilea târg de ţară
de la Beiuş, cel de la Sâmpctru. lmpreună cu sărbătoarea în jurul căreia se află
plasat în timp, ci reprezintă debutul sezonului de vârf, al ultimului şi cel mai important act al „dramei agricole" anuale. Ba am putea spune că acest târg transfe·
ră în favoarea sa cea mai mare parte a încărcăturii simbolice a sărbătorii. Mai întâi tensiunea, febra începutului celei mai importante operaţiuni a anului agricol.
Apoi, sensibilitatea deosebită a operaţiunii seceratului din punct de vedere tehnic: necesitatea trecerii momentului într-un timp cât mai scurt, pentru a evita
pierderile de recoltă pe ullimii metri ai cursei cu obstacole a ciclului agricol,
pierderi care pot fi substanţiale şi care pot anula eforturile fizice ori în plan spiritual ale unui an întreg dacă seceratul nu se face în timp scurt şi în bune condiţii
meteorologice. Pentru aceasta se impun a fi luate din timp o seric de măsuri organizatorice, practice, între care şi angajarea dinainte a secerătorilor, pentru a
comprima cât mai mult timpul de efectuare a lucrării. Angajarea secerătorilor
este uşurată în agricultura de tip european datorită complementarităţii geografice
şi economice dintre regiunile de şes şi cele de deal-munte. Diferenţa de 2-3 săp
tămâni de ritm biologic între maturizarea recoltei la şes şi la munte, ca şi lipsa
endemică a cerealelor în satele de munte în contrast cu producţiile din ce în cc
mai mari, cu cât înaintăm în epoca modernă, obţinute de satele din câmpie, înlesnesc participarea ţăranilor munteni la festinul agricol al câmpiei. De aceea,
principala „marfă" vândută cu ocazia târgului de „secere" de la Beiuş este forţa
de muncă sezonieră. Prin aceasta instituţia târgului bciuşan îşi întăreşte caracterul interzonal, pentru că, în mod firesc, cumpărătorii de forţă de muncă sunt locuitorii de la câmpie, producătorii unor cantităţi importante de cereale, ce depă
şesc capacităţile proprii de executare a lucrării în timp optim, iar vânzătorii sunt
ţăranii din satele de munte, cu un permanent dificil cerealier, nevoit să-l anuleze
prin aducerea grâului (cerealelor) din alte zone.
Pe locul tradiţional de vânzare a forţei de muncă, podul de peste apa Nimăieştilor, se adunau, se târguiau cu gesturi largi, cu argumente şi contraargumente, proprietarii sau reprezentanţii lor şi secerătorii sau cel puţin şefii echipelor (,,bandelor") fonnate dintr-un număr variabil de secerătoare şi legători
când se secera cu secera. din echipe de câte trei (cosaş, mănunchcr, legător) sau
5 persoane (2 cosaşi, 2 mănuncheri, I legător), după generalizarea cositului grâului. Uneori (rar) se încheiau contracte de seceriş cu clauze precise, autentificate
la notariat, de cele mai multe ori însă înţelegerile erau verbale, garanţia contractuală fiind în acest caz arvuna; se fixau cu această ocazie nu numai modalităţile de plată (cereale sau bani), procentele din recoltă ci şi o scrie de „detalii" precum data. locul prezentării, numărul de zile în care trebuia terminată lucrarea, condiţiile de hrană şi donnit, data şi modalitatea transportului părţii secerătorilor spre casă etc. Angajarea secerătorilor cu anticipaţie, în debutul sezonului de seceriş. era dorită de ambele părţi. Proprietarii voiau să înlăture o parte
din incertitudinile legate de timpul preţios al derulării lucrării (vin, nu vin secerătorii, vin prea târziu, eventuale şantaje etc.), dorind să înceapă lucrul cu mai
mare siguranţă; secerătorii înlăturau şi ei incertitudinile din timpul derulării lu-
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crării, legate de timpul pierdut cu deplasările din sat în sat, de incertitudinea gă
sirii de lucru, de eventualitatea unei concurenţe ridicate şi ca atare a acceptării
unor aranjamente nefavorabile. Se mai adaugă, desigur, problemele stringente
ale „sudurii" care ating în preajma seceratului valorile sale maxime. În aceste
împrejurări, ţăranii care nu reuşiseră în lunile anterioare împrumuturi de cereale,
uneori în contul zilelor de lucru din viitorul sezon, puteau conta, cu o anticipaţie
de câteva săptămâni, pe „arvunile" primite. Şi în cazul de faţă înţelegerile erau
ritualizate prin „aldămaşuri", un fel de parafă a înţelegerilor orale. După acest
moment solemn cel ce strica înţelegerea îşi asuma riscul discreditării 29 .
Afluenţa sporită a participanţilor la târg în aceste împrejurări, lărgirea
considerabilă a sociabilităţii, ritualizarea înţelegerilor face ca prezenţa elementelor de sărbătoresc să fie mai pregnante. Oamenii veneau însoţiţi de obligatoriile elemente de identificare: cojoacele ce se purtau pe mână - suntem în miezul verii - specifice anumitor sate sau grupuri de sate, o serie de accesorii exterioare - iarăşi elemente de îmbrăcăminte, căruţă, limbaj, - semne ale prestigiului social. Vânzători sau cumpărători de forţă de muncă trebuiau să se facă în faţa viitorilor parteneri cât mai credibili, prin argumente reale sau imaginare, prin
simboluri şi coduri bine cunoscute. Chiar şi în cazul în care tratativele eşuau, ele
duceau la mai buna cunoaştere, la sondarea pretenţiilor, la ulterioare ajustări sau
compromisuri.
Chiar dacă, - aşa cum reiese din consideraţiile de mai sus - târgul de Sâmpetru este dominat de componenta sa agricolă, aceasta nu anulează celelalte
funcţii, cele ce ţin de sociabilitate, de sociabilitatea tinerilor în primul rând, de
petrecere, de egalizarea socială - accesibilitatea la târg a tuturor, indiferent de
condiţia socială, o accesibilitate asemănătoare cu cea de la biserică. Cu toate
acestea, atmosfera care domină este cea a înfrigurării dinaintea oricărui început.
Evenimentul viitor, oficializat de târg, sezonul marcat, delimitat, este cel care se află în atenţia generală; pentru a-l trece cu bine se iau măsuri, pentru că, se ştie, nimic nu egalează ca importanţă, nu arc valoare mai marc, ca secera şi „timpul" ei.
Spre deosebire de târgurile anterioare, în care accentul se pusese pe agregare (de tip familial, la cel din ianuarie, de ordin economic şi social, la celelalte
două) târgul de Sâmcdru are, aparent, mai degrabă funcţie destructivă, - sărbă
toarea Sfântului Dumitru fiind simbolul desfrunzirii 30 , a mortificării naturii - de
dezagregare a solidarităţilor instituite ad-hoc în timpul sezonului muncii. Viaţa
de relaţie arc în vedere de acum alte planuri specifice iernii, frigului, întunericului, dominată de pregătirea şi trecerea cu bine a celei mai importante perioade cu
valenţe magico-religioase a anului, cea a ciclului Crăciun - Anul Nou - Bobotează, perioadă de praznic, de carnaval, de ofensivă spirituală dar şi pe linia
strângerii vieţii de relaţie, o viaţă de relaţie de altă natură, comparată cu cea din
timpul sezonului muncii. Cele din urmă asocieri care se destramă în pragul iernii

29. Barbu Ştefănescu, Participarea /ăroni/or din zona
pie (//), în Crisia, XVI, Oradea, 1986, p. 355-383
30. Ioan Ghinoiu. op.cit., p. 48.
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sunt cele pastorale. Acum, după ce se consumase ultimul act semnificativ, cel al
asigurării continuităţii biologice, cel al fecundării, prin introducerea berbecilor
în turma de oi, condiţie esenţială a următorului ciclu pastoral, se procedează la
efectuarea ultimelor plăţi datorate păstorilor şi apoi Ia anularea aranjamentelor
făcute la Sângeorz. Animalele revin, după o înstrăinare temporară, acasă, în fiecare gospodărie. Se reînoieşte astfel, pentru traversarea dificilului sezon hibernal, solidaritatea dintre om şi animalele sale; împreună formează o „familie"
care trebuie să iasă cu bine din iarnă. Târgul deschide· sezonul care în planul activităţii pozitive, practice, este dominat de îngrijirea cotidiană a vitelor: Oameni
şi animale se concentrează în spaţiul redus al gospodăriei, reducând orice cheltuială inutilă de energie, pentru a se apăra de frig, pentru a prelungi cât mai mult
spre primăvară cantitatea parţial comună de hrană.
Aşadar, cu târgul 1.lt: la Sâmedru, revenim la componenta pastorală a acestor importante repere ale calendarului ţărănesc tradiţional pe care le reprezintă
târgurile, cele de ţară în special. Aranjamentele comunitare lasă locul, până la
primăvară, până la sărbătoarea simetrică a Sângeorzului, unei gospodăriri familiale. Fiecare gospodărie ştie câte vite poate să ierneze, după cantităţile de nutreţ
pe care le-a putut aduna, luând în calcul şi posibili factori perturbatori, agravanţi
ai sudurii. Surplusul de animale care nu este sacrificat pentru hrana familială în
timpul iernii - nu numai porcii - iau inevitabil drumul „târgului Binşului", pentru a slăbi presiunea exercitată asupra rezervelor alimentare.
Prin importanţa lor economică şi socială, prin semnificaţia lor simbolică şi
rituală, prin uzurparea unor atribute ale sărbătorescului, târgurile de ţară constituie
repere temporale dintre cele mai importante în ritmanea timpului ţărănesc, alături
de cele de ordin liturgic (sărbătorile şi posturile) şi de cele ale ciclului abrricol.

THF. RF.LATION BETWEEN HOLIDAY ANO FAIR. THE CASE
OF THE COU1"TRYSIDE FAIRS 11" BEIUŞ
SUMMARY
The fair. whichevcr it might be, brings togethcr severa! reatures of the festive spirit: the escape
from the everyday life, thc cmphasis laid on solemnity, the typical festive behavior, conceming
nourishement, clothes etc. The fair and the holiday have something more in common, the high
degrce of sociability as well as the important role in rcndering the rustic lifc more dynamic and
rythmic.
The four ycarly fairs in Beiuş, the lirst hcld in January, called „Frog Fair", the second in April
on thc occasion of Saint George, the third ar the end of June on the occasion of Saint Peter and the
fourth at the end of October, on the occasion of Sânmedru, are important refercnce points in the
life of communities in Beiuş, conceming both economic and social aspects. They arc regarded by
thc inhabitants as holidays in the true sense ofthc world, being considered moments ofacknowledgement on zonal and interzonal levei.
ln conclusion, they have bcen and still arc important chronological marks of the rural existence.
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IPOSTAZE ALE SĂRBĂTORILOR DE PRIMĂVARĂ
· ÎN SATE DE PE VALEA BARCĂULUI

IOAN GOMA:'il

Orice demers de a „reconstitui" fragmente ale unui univers tărănesc, din
care textul şi cuvântul scris au lipsit aproape cu desăvârşire, este mult îngreunat
de „sărăcia" surselor documentare.
„Infonnaţiile" de ordin material, prezente astăzi, mai mult sub forma unor
ornamente, motive, obiecte şi instalaţii, sunt în măsură să ne spună prea puţin
despre trăirile interioare, ofurile, necazurile şi bucuriile celor ce le-au creat şi folosit. Dorinţa de a pune în evidenţă aspecte din viaţa unei lumi, ce-şi exprima
mai mult pe cale orală starea sufletească, impune în mod obligatoriu şi o bună
cunoaştere a culturii orale a ţăranului român, personaj şi creator de istorie noncvenimenţială.
Dacă anumite segmente ale acestei culturi pun în evidenţă trăirile interioare de bucurie, fericire, dor, necaz sau tristeţe (cântecul, doina, jocul, bocetul
etc.), altele (datinile, obiceiurile şi credinţele) pun în evidenţă aspecte ale felului
său de viaţă şi modul cum percepe el realitatea înconjurătoare, pentru ca în fine,
alte segmente ale acestei culturi orale (proverbe, zicători etc.) să poată fi considerate chiar adevărate mostre de înţelepciune. Toate aceste vestigii ale „arheologiei spirituale", cum le numeşte Ernest Bernea 1, pot constitui, prin o valorificare
temeinică şi o înţelegere profundă a sensului lor, adevărate surse de documentare
pentru specialiştii cc se încumetă să scoată la lumină aspecte „umbrite" de trecerea tinlpului, din viaţa comunităţilor rurale.
ln acest scop, al cunoaşterii vieţii rurale din trecut, credintele şi obiceiurile
- ca fonne ale culturii orale - sunt „solicitate", din ce în ce mai mult, să-şi aducă
şi ele aportul, la „completarea" infonnaţiilor privind lumea cea „multă şi tăcută"
a istoriei noastre 2 , lumea satului românesc.
Obiceiuri şi credinţe „exploatate" şi de noi în cele ce urmează pentru a
pune în lumină sărbătorile de primăvară, încercând a surprinde, pe cât posibil,
funcţiile şi modul cum sunt văzute acestea de către ţăranul român, mai mult dintr-o perspectivă magico-religioasă. Aceasta, deoarece obiceiurile, încifrează înţelesuri profunde ale omului cu lumea înconjurătoare3, tăinuind sensuri şi semni-

cau=alitate la popornl româ11, Bucureşti, 1997, p. 231
ritm de muncă în gospodăria fărănească din Crişana
(sec. al XVIII - /ea şi i11cep11111I sec.al XIX - /ea). vol,I, Oradea, 1995, p. 45
3. Mihai Pop, Ohiceiuri tradi/io11ale româneşti, Bucureşti, 1976, p. 3

I. Ernest Bernca, Spa/iu. timp

2. Barbu Ştefănescu,
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ficaţii majore ale v1eţ11 oamenilor, "vizând deopotrivă atitudini şi comportamente ale oamenilor în relaţiile lor de zi cu zi, sau în relaţiile acestora cu natura
şi lumea înconjurătoare", statornicindu-se, în final. în expresii şi mecanisme prin
care însăşi via\a socială se realizează4 . Obiceiuri care prin puterea lor de sinteză
se constituie în adevărate şi „valoroase documente pentru cunoaşterea treptelor
de evolu\ie a societătii, pentru stabilirea genezei şi vechimii faptelor şi fenomenelor sociale"5.
La rândul lor, credinţele de provenienţă empirică, dar cu o înfă\işare magică. după cum spune şi Lucian Blaga. permit a se face legături îndrăzneţe între
momente şi lucruri din cadrul aceleiaşi vieţi sociale. care ştiinţific n-ar fi posibil
de făcut. 6
Toate aceste componente ale spiritualităţii româneşti pot constitui, însă.
noi puncte de plecare pentru cunoaşterea acestei „misterioase" lumii a satului. O
lume mai aparte, în care legăturile dintre ritmurile naturii şi ale activităţii umane, materiale sau spirituale, se realizau prin „evenimente" care datorită importanţei erau ridicate. la rang de moment crucial.
Unul dintre aceste evenimente. sărbătoarea. văzută ca o perioadă de
schimbare şi regenerare a timpului, datorită contactului mai intens cu divinitatea 7, văzută ca un timp sacru, de „ruptură" a timpului profan cu avalanşa sa de
preocupări cotidiene, vine să pună în evidentă aspecte temporale din viaţa comunităţilor rurale. Sărbătoare cc iniţial, prin scenarii rituale (sacrificii, intrcdicţii
alimentare şi de muncă etc.) avea rolul de a celebra naşterea, maturitatea sau
moartea unei divinităţi ce ,.patrona" o anumită perioadă a anului. Cu timpul prin
numeroasele împrumuturi, asimilări şi suprapuneri între diferitele culte şi calendare, aceasta a ajuns să comemoreze, atât zei precreştini îmbrăcaţi în haină creş
tină, cât şi sfinţi creştini îmbrăcaţi în haină prccreştină 8 . Asocierea unor răspun
deri ale acestor sfinţi şi implicit a sărbătorilor prin care aceştia erau veneraţi. cu
ritmurile biocosmice ale vegetaţiei, a făcut ca pc parcurs, între aceste ritmuri şi
buna desfăşurare a unor munci să se stabilească o legătură durabilă, cu rol mare
în viaţa comunitară. Viaţă în care, pentru satul românesc, timpul avea o desfăşu
rare ciclică şi în care tocmai sărbătorile erau „pietrele de hotar" care marcau începutul sau sfârşitul unor momente. Toate perioadele mai importante ale vieţii comunitare erau evidenţiate în acest mod. Debutul principalelor perioade: a anului
calendaristic (I ianuarie) - Sf. Vasile cel Mare; a anului pastoral (Sângeorzu -

4. Crăciun Parasca, Ohiceiurile -.formâ complexă a crea(iei.folclorice, in Familia. anul XV,
nr. 6, 1979. Oradea, p. 14
5. Maria Bocşe, Grâul - jinalitate şi simbol în obiceiurile c11 caracter agrar din Valea
Barcăului, in An11arnl Mu=e11l11i Etnografic al Tra11silmniei, Nr. IX. 1977, Cluj-Napoca. p. 261
6. Lucian Ulaga, Despre gândirea magică. Bucureşti. 1992, p. 145-148
7. Ernest Bcmca, op. cit., p.220
8. Ion Ghinoiu, Obicei11rii pop11lare de peste an - dicfionar-, Bucureşti, 1997, p.Vlll-lX (in
continuare, Ion Ghinoiu, Obiceiuri ... )
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Sânmihai); a anului agricol (început la Lăsatul Secului sau Măcinici - 9 martie) 9 ;
a anului viticol (2 februarie - Stretenia) 10 a anului bisericesc ( I septembrie) - Sf.
Simion Stâlpnicul 11 ; a anotimpurilor 12 , a posturilor 13 etc. erau reliefate în special
prin astfel de momente. Până şi vârsta şi înfăţişarea fizică a sfinţilor „desemnaţi"
de biserică pentru a patrona principalele sărbători creştine ce hotărniceau aceste
pcrioa9c erau în funcţie de trecerea timpului cosmic 14.
lnsuşi mersul timpului, văzut într-o relaţie directă cu ritmurile biocosmice, dar şi ordonarea anumitor activităţi (mai ales agricole) în funcţie de „scurgerea" acestuia. a consacrat impunerea unor anumite sărbători ca puncte de reper
în drămuirea şi organizarea vieţii. Aproape toate acţiunile mai importante din cadrul satului tradiţional, _!1Veau ca dată limită (pentru începerea sau tem1inarea
lor), astfel de sărbători. lnsămânţatul grâului de toamnă (între Sântămăria Marc
-15 august şi Sântămăria Mică - 8 septembrie; însămânţatul porumbului (de la
Bunavestire - 25 martie şi până la Armindeni sau Ispas) 15 ; recoltatul păioaselor
(după Sânzâicne - 24 iunie) 16 ; debutul anului pastoral (Sângiorzu - 23 aprilie);
încheierea sezonului pastoraI <ţâmedru - 26 octombrie) 17 ; culesul viilor (după
Ziua Crucii - 14 septembrie) ; culesul plantelor de leac (mai ales între Sânzâicne - 24 iunie şi Ziua Cruci - 14 septcmbrie) 19 şi altele, surit activităţi a căror
desfăşurare optimă, necesita respectarea acestor termene. Măsurarea timpului şi
ordonarea vieţii comunitare prin raportarea la o anumită perioada de timp, ră
masă până la o anumită sărbătoare, ori scursă de la o anumită sărbătoare, pune
în evidenţă şi.funcţia practică a acestor sărbători. Funcţie deloc lipsită de importanţă, dacă se are în vedere lumea satelor româneşti, în marc parte o lume neştiu
toare de carte, care trăia fără cărţile şi calendarele tipărite din zilele noastre. Realitate cc ar explica pe de o parte şi numărul mare al sărbătorilor ţinute de români
în trecut. Între acestea numai cele recunoscute de biserică prin hotărârea sinodului de la Alba Iulia din 1627 însumau 125 de zile, inclusiv duminicile. Număr cc

1

9. Ion Ghinoiu, Vâr.1·rele rimp11l11i, Bucureşti, 1988, p. 183 (în continuare Ion Ghinoiu.
Vârsrele ... )
I O. Idem, CC1le11darnl popular pe 011111 /993. în Revi.1·10 de ernogm/ie şi.folclor, Tomul 38. Nr.
6. 1993, p. 558
11. Ioan Ghinoiu, Vârstele ...• Bucureşti. I 988. p.279-280
12. De exemplu în unele zone. primăvara . începea la Drogobete (24 februarie), vara, începe
la Sf. Constantin şi Elena. toamna, începe la Ziua Crucii ( 14 seph:mbric) şi iama la Sf. Andrei (30
noiembrie): vezi Ernest Bemea, op. cir., p. l 7X
13. //,idem, p. 180
14. Pentru aceasta sugestiv este faptul cum apare în iconografia noastră Sf. Gheorghe, sărbă
torit la 23 april. când î11cepe an11/ pastoral, prezent ca un tînăr voinic cc luptă cu un balaur, şi cum
apare Sf. Nicolae. sărbătorii la 6 decembrie, prezent ca un moş plin de întelepciune ajuns la vârsta senectuţii
15. Ion Ghinoiu, Vârsrele ... , p. 21 O - 211
16. Ibidem, p. 270
17. lhidem, p. 243
18. Ibidem, p. 224
I 9. Ibidem, p. 2 I 7
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se va reduce treptat sub presiunea anumitor factori: a autorităţilor, pentru a mări
numărul zillelor de muncă; a altor religii (calvină şi catolică), pentru a se reduce
sau accepta zilele acestora de sărbătoare, ajungându-se cu timpul doar la 27 de
zile, plus duminicile, în total 79 de zile de sărbătoare, la 1786 pe vremea lui Iosif
al II - lea. 20
Dacă avem în vedere că Biserica de răsărit ajunge la definitivarea unui calendar general, care se păstrează până astăzi în elementele sale de bază, abia în
secolul al XII-lea 21 , pe lângă acest număr relativ mare de sărbători „abandonate"
de biserică, dar totuşi ţinute de credincioşi, mai existau o mulţime de zile tinutc
cu aproape aceaşi pioşenie ca orice sărbătoare. Pentru că sărbătoarea nu a apărut
numai din nevoia firească pe care au simţit-o oamenii „de a evada din când în
când din făgaşul obişnuit al vieţii şi preocupărilor de toate zilele" ci mai ales ca
o datorie, legală sau tradiţională, faţă de suflet şi faţă de zei. 22 De aceea, multe
din comunităţile săteşti mai păstrează şi astăzi, prin forţa tradiţiei, anumite zile
care în accepţiunea lor au rang de sărbătoare, zile în care se ţin anumite restricţii
în amintirea unei „divinităţi", fie şi de sorginte păgână. Sunt aşa-zisele sărbători
,,băbeşti" sau păgâne cum Ic numeşte biserica, rod al sincretismului păgâno-creş
tin realizat în epoca trecerii de la o religie politeistă la una monoteistă. Creştinis
mul a putut învinge unele din vechile credinţe păgâne recurgând doar la „compoziţii şi învoieli tacite". 23 Calendarul popular, fie prin păstrarea încă a unor asemenea zile, fie prin înlocuirea atribuţiilor zeilor păgâni, cu cele ale unor sfinţi
creştini 24 , uneori sărbătoriţi chiar la aceeaşi dată, reprezintă cca mai fidelă oglindă a acestei tumultoasc evoluţii. Persistenţa acestora până-n zilele noastre, poate
fi pusă, în .primul rând, pc seama importanţei dobândite de acestea în viaţa anumitor comunităţi. Dacă şi astăzi unele dintre aceste comunităţi ţin la anumite săr
bători o seric de practici străvechi sau le consideră încă date ultimative pentru
începerea sau terminarea anumitor munci mai importante 25 , în general agricole,
avem şi o altfel de imagine, mai completă asupra a ceea ce reprezenta sărbătoa
rea pentru satul tradiţional, sat în care se poate spune, în mare, că „timpu indica
munca, iar munca indica timpul" 26, iar sărbătoarea era cea care marca şi condiţiona

acest lucru.

Densitatea mai mare a acestor sărbători, mai ales primăvara, anotimp când
totul se trezeşte la viaţă, când oamenii ieşeau la munca câmpului, era strâns legată de faptul că acest anotimp era considerat un nou început 27 , dar în acelaşi

20. Aurel RăduJiu, Timp de lucru }i :ile de sârbâtoare 1i1 Transilwmia (sec. al XVII-iea XV/11-lea), în Cil'iliza/ie medie şi modernă românemcă, Cluj Napoca, 1985, p. 215-233
21. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, Voi. li., Bucureşti. 1992, p. 166
22. Ene Branişte, liturgica generală, Bucureşti. 1993, p. 138
23. Ion Ghinoiu,Vârstele ... , p. 14 -15
24. Ibidem
25. Valer Butură, Cultura spirituală românească, Bucureşti, 1992, p. 413 (în continuare Valer
Butură, Cultura spirituală ... )
26. Ion Ghinoiu, Vârstele .. ., p. 6
27. Micea Eliade, Mo1jo/ogia religiilor, Bucureşti, 1993, p. 181
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timp şi un moment critic, marcat de incertitudinea celor ce vor unna. Moment
ce necesita a fi însoţit de rituri de regenerare, fertilitate, apărare etc., ritualuri
„capabile" să poată asigura „continuitatea vieţii comunitare" 28 , într-un ritm şi
cadru cunoscut lor 29 . Mentalitate pe seama căreia poate fi pusă şi abundenţa obiceiurilor şi credinţelor caracteristice acestui anotimp, ce aveau, printre altele,
menirea să completeze „practicile agrare propriu-zise, dând omului speranţa reuşitei întreprinderii sale"30, în ceea ce urma să facă.
Printre comunităţile a căror membri mai practică multe dintre obiceiurile
şi credinţele specifice sărbătorilor de primăvară, sunt şi cele întâlnite de noi în
satele: Boianu Mare, Almaşu Mare, Săldăbagiu de Barcău, Ghida, Dijir, Iteu,
lteu Nou şi Suiug, toate situate în bazinul superior al văii Barcăului. Realităţile
întâlnite în această zonă, ne-au detenninat să avem în vedere atât datele fixe sau
mobile, cât şi modul legat (oficial) ori nelegat (neoficial) de ţinere a sărbătorilor
de primăvară.

. A.

Sărbători ţinute

la o

dată fixă

În cadrul acestei prime categorii am inclus acele zile de sărbătoare ce cad
anual în aceaşi dată a lunii, dar nu şi în aceaşi zi a săptămânii. Sărbători care la
rândul lor pot fi legate sau recunoscute de biserică şi sărbători nelegate sau
nerecunoscute de biserică.

a. Sărbători legate (oficiale) ţinute la o datăftxă
Prima mare sărbătoare ce poate fi inclusă în această categorie este Bunavestire sau Ziua Cucului, cum i se mai spune în zonă, ţinută pe 25 martie. 31
Confonn tradiţiei din satele amintite, de acum încolo începe cucul a cânta până
ce vede primele cruci de grâu. Numai aşa nu va începe cucul a cânta, dacă nu-şi
va putea „astupa limba cu frunză verde de rug" (Rosa Canina) 32 , arbust ce primăvara înfrunzeşte foarte de timpuriu. Acest prim vestitor al primăverii, confonn unor credinţe, putea aduce noroc şi prosperitate, de aceea e bine, se spune
în zonă, ca la auzul primului său cântec „să ai bani la tine" că atunci „tot anul îi
28. Mircea Eliade, Eseuri, Bucureşti, 1991, p. 45; Idem, Imagini şi simboluri, Bucureşti, 1994, p.89
29. Idem, Morfologia religiilor, Bucureşti, 1993,p.63-64
30. Maria Bocşe, op. cit., p. 263
31. Una dintre cele mai vechi sărbători , generalizată probabil în răsărit îndată ce Naşterea
Domnului a început să fie sărbătorită peste tot la 25 decembrie, adică încă din prima jumătate a
secolului al V - lea. Cu toate că alte biserici au ţinut-o mult timp la date diferite (în apus până în
sec.XI, cînd se generalizează data de 25 martie); armeni o serbează şi astăzi la 7 aprilie, în raport
cu data veche a Naşterii Domnului (6 ianuarie), biserica ortodoxă o va serba de la început la 25
martie. A se vedea Ene Branişte op. cit., p.191
32. Informaţie, Goman Tiberiu, n. I 942, Boianu Marc, nr. 44, j. Bihor
33 Informaţie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Mare, nr.259,j. Bihor; Bereteu Elena, n.1945,
Suiug, nr. 74, j. Bihor; Duca Gavril, n. 1933, Ileu Nou, nr. I 24, j. Bihor; Roşu Silvia, n. 1942,
Ghida, nr. 86, j. Bihor; Jo Idea Zamfira, n.193 7, Săldăbagiu de Barcău, nr. I 60, j. Bihor; Zmolca
Ana, n.1929, A Imaşu Marc, nr. I 09, j. Bihor
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avea şi ţi-a merge bine". 33 Iar dacă ai putea avea din o creangă verde pc care a
cântat cucul, existând credinţa că acesta nu cântă numai pe lemn uscat, se spune
că „ai avea noroc la târg". 34 Mai mult, spun oamenii mai în vârstă, că pasărea pe
care o auzim noi cântând n-ar fi cucul ce fratele său Ştefan. 35
Această surprinzător de mare atenţie acordată cucului, ar putea fi pusă în
legătură cu data la care se ţine această sărbătoare. Bunavestire, fiind prima sărbă
toare mai importantă după echinocţiul de primăvară, când cucul prin cântecul
său vestea începutul acestui nou anotimp mult aşteptat. Cum cântecul acestei pă
sări avea darul de a „menţine" şi „multiplica" starea materială şi sufletească a
persoanelor în momentul când îl auzeau pentru prima dată, pune în evidenţă o
mentalitate caracteristică momentelor de început mai importante (an, anotimp),
când un semn de bun augur întreţinea speranţa de mai bine în confruntarea cu
greutăţile vieţii. Oestăşurată doar primăvara, pc fondul „exploL:iei vegetale" cc
caracterizează acest anotimp, activitatea acestei păsări (cântat-apariţie-dispari
ţie), virtuţiile sale augurale 36 , impactul pc care îl mai are pentru lumea satului,
ar putea fi şi o veche unnă a trecutului, când după unii specialişti una dintre ipostazele zeiţei pasăre pentru funcţia de profet (vestitor), era cucul 37 . Dar şi faptul că
în preajma acestei perioade erau concentrate mai multe „începuturi": acum începea primăvara, acum se declanşa începerea noului an agricol, ba mai mult, chiar şi
începerea anului calendaristic avea loc tot cam în această perioadă, 38 sunt date ce
explică în bună măsură, perpetuarea unei asemenea practici augurale.
Apoi, această asociere, a unei sărbători creştine, Bunavestire, când Arhanghelul Gavril îi ve.<iteşte Fecioarei Maria că va naşte pc Iisus Hristos şi sărbă
toarea păgână Ziua Cucului, când acesta prin apariţia sa şi cântecul său vesteşte
sosirea primăverii, ar pune în evidenţă sincretismul dintre păgânism şi creştinis
mul zilelor noastre, de care vorbeam mai sus.
Demn de luat în considerare este şi asocierea cântecului acestei păsări cu
anumite faze fenologice, începutul cântatului cu mărimea frunzei de rug, iar sfăr
şitul cântatului cu apariţia crucilor de grâu, ce practic realizează o marcare mai
exactă a perioadei de timp necesara mum;ilor destinate întreţinerii principalelor culturi agricole. Este o modalitate de-a marca, prin semne „naturale", perioada „sensibilă" a acestora, perioadă în care principala preocupare a ţăranului era grija faţă de
culturile cerealiere, faţă de „bucatele" atât de necesare existenţei sale. Existenţă ce
acum Începea să treacă prin perioada cea mai critică a anului, când „subţierea" proviziilor din anul precedent era dublată de „incertitudinea" noilor recolte, generând
nesiguranfă şi emo(ie, motiv „primordial" al preocupărilor sale din această perioadă

34 Informatie, Spătar Dumitru, n. 1921, Boianu Mare, nr. 168, j. Bihor
35. În Boianu Marc circulă o legendă conform căreia Cucu şi Ştefan au fost doi frati. dar pentru că au fost tare răi, .,tăi timpul să băchcau" (băteau), mama lor i-ar li blestemat ca să-i despartă
Dumnezeu în aşa fel încât să tot umble unul după altul strigându-se, dar niciodată să nu se întâlnească. lnformatie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Marc, nr.259, j. Bihor
36. Mihai Coman, Bes1iar11/ 111i10/ogic românesc, Bucureşti, 1996, p. 121-126
37. Marija Gimbutas, Cii•ili:aşie şi cullură, Bucureşti, 1989, p. I I 9-120
38. Ion Ghinoiu,Vârslele ... , p. 121

https://biblioteca-digitala.ro

7

lposla:e ale sârhătorilo,· de primăvară

89

(munci a!:,JTicole de întreţinere, practici magice de apărare etc.). Importanta acestei
perioade era punctată asemănător în multe zone ale tării, desigur cu adaptările de rigoare la diferenţele filo-vegetale, unde aceaşi pasăre, de exemplu, cântă până la
Sânzâiene (24 iunie), când se îneacă cu orz ori cireşc39 , sau începea să cânte doar
„după cc s-a săturat de muguri" şi înceta când „a auzit coasa", după cum reiese şi
din unele răspunsuri la chestionarul lui 8. P. Haşdeu din 188540 .
Această legătură: munci agricole -faze fenologico-vegetale - sărbători, a
fost pusă „magisrtal" în evidentă şi de refuzul \ăranilor români de a accepta noul
calendar (gregorian) 41 , adoptat de Biserica Ortodoxă Română în octombrie
1924, când data de I octombrie a devenii 14 octombrie 42 . Refuz care se baza în
principal pe neconcordanţa dintre noul calendar şi ritmul cosmic al naturii, cunoscut lor după vechiul calendar (iulian).
Sfi11tul Gheorghe sau Sâ11georzu, sărbătoarea comemorează pe Marele
Mucenic Gheorghe „purtătorul de biruinţă", martirizat la 23 aprilie 303 d. Hr. în
unna persecuţiilor împăratului Diocleţian. 4 3 După unii Sângeorzul ar fi, de fapt,
o divinitate a vegetaţiei, ,,protectoare a cailor, vitelor cu lapte şi holdelor semă
nate, indentificată cu un zeu autohton, Cavalerul Trac, peste care Biserica creş
tină a suprapus pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe"44 . Fără a putea comenta
acest lucru, cert este faptul că Sângeorzul era o sărbătoare aparte pentru lumea
satului românesc, ,,era cap de an mare"45 când practicarea anumitor obiceiuri
tradi\ionale era Ia Ioc de cinste. Manifestări ce aveau ca scop, fie înlăturarea for\elor potrivnice, fie invocarea celor benefice, prin obiceiuri caracteristice46 ce se
regăsesc menţionate în numeroase studii de specialitate a căror enumerare, acum, ar fi de prisos.
Astăzi, fără a mai avea astfel de semnificaţii, Sângeorzu este întâmpinat
de mulţi gospodari din zona amintită cu ramuri de rug (Rosa Canina) la poartă,
iar feciorii, mai ales copiii se întrec care mai de care în a uda fetele cu apă. 47
Udat care astăzi are forme mai restrânse, cu toate că în trecut era de o mai mare

39. Teodor Pam lile, Sărbătorile de vară la români, Bucureşti, 191 O, p. 112
40. Ioan Muşlca, Ov. Bârlca, Tipologia folclorului, Bucureşti. 1970, p. 298-299
41. Ernest Bernea, op. cit., p. 193-194
42. Ion Ghinoiu.Vârstele ... , p. 55
43. Ene Branişte, op. cit .. p. 224
44. Ion Ghinoiu, Obiceiuri ... , p.11
45. Adrian Fochi, Datini şi eremri populare de la sfârşitul secolului al XIX - /ea, Bucureşti,
1976,p. 283
46. Putem aminti în treacăt, că Sf. Gheorge era văzut ca, .,apărător al roadelor pământului şi
dobitoacelor", că este cel cc „vine cu toate îmbelşugările pământului" şi multe altele; cc explică în
parte, importanta acestuia şi multitudinea credinţelor şi practicilor populare cc l-au cviden(iat
(ramură verde, brazdă verde, practici contra luării manei etc.). A se vedea, de exemplu, Adrian
Fochi, op. cit.. p. 282-306
47. Informaţie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Marc, nr. 254,j. Bihor; Deac Iuliana, n.1925,
Dijir, nr. I 21, j. Bihor; Brcteu Elena, n. 1945, Suiug. nr. 74, j. Bihor; Moroşan Ana, n. 1935.
Ahnaşu Marc, nr.234, j. Bihor
48. Maria Bocşe, op. cit., p. 268
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amploare, desfăşurarea lui cuprinzând adesea uliţele satelor din zonă48 .
Dar Sângeorzu, pentru locuitorii zonei, mai este şi un reper în ordonarea
activităţii pastoral-agrare, ciobanii satului sunt şi astăzi angajaţi pentru a păstori
turmele de la un Sângeorz la alt Sângeorz. Apoi hotarul satului este tot până la
Sângeorz „slobod" pentru păşunat „păstă tot pământul", exceptând semănăturile,
probabil o urmă încă a vechilor izlazuri devălmaşe; păşunat care de la Sângeorz
la Sânmihai este autorizat a se desfăşura numai în locurile special destinate acestuia, adică păşunile. 49 Aceste reguli mai impun încă o anumită ritmicitate colectivă în desfăşurarea principalelor munci agricole, ,,când orice abatere de la această regulă" întârzie mai ales culesul şi implicit măreşte riscul ca gospodarul
să-şi vadă recoltele mâncate de vite50_
Sânzâienele sau Naşterea Sf. /oun Butezătorul ţinută la 24 iunie, ,,sărbă
toare cu bază biblică, atestată în secolele IV-V", a fost instituită, se pare, pentru
a înlocui „unele vechi sărbători păgâne cu caracter agricol sau naturist" ce abundau în preajma solstiţiului de vară (22-23 iunie). 51 Sărbătoare de „hotar" ce marca sfărşitul primăverii şi începutul verii, sărbătoare când la multe case din satele
amintite, gospodarii mai fac acele cununi de sânzâiene (Galium Verum L.), care
aruncate pe casă, indicau pentru fiecare membru al familiei, un viitor mai optimist (,,îi mere bine"), în cazul opririi acestora pe casă, sau unul mai pesimist (asimilat cu moartea), când acestea cădeau jos de pe casă. 52 Acest obicei 53 , cu
această motivaţie a „prezicerii viitorului" ar putea fi considerat, cei drept în mică
măsură şi forţând putin lucrurile, şi o „reminiscenţă" a sărbătorii romane a norocului (Fortis fortune) serbată la 24 iunie 54 , în „combinatie" desigur şi cu alte
practici de natură vegetală ce se făceau în această perioadă, şi de la care ar fi ră
mas probabil şi simbolul acesteia: sânzâienele. Dar mai verosimil ne pare a fi,
legarea acestui obicei de începerea unui nou anotimp, vara, când se obişnuia, ca
la orice început să aibă loc asemenea practici de prezicere a viitorului, cu diferenţa că acum sunt puse în evidentă prin „mijloace reprezentative" pentru această perioadă. Dacă primăvara această „misiune" îi revenea cucului, pasăre a cărni
cântec „încălzea" prin vestea dată sufletele oamenilor, vara aceaşi „misiune" o
aveau sânzâienile a căror flori de un galben luminos amplificau „emotia" caracteristică acestui început. Sânzâiană cc datorită faptului că înflorea în perioada
anului cu cea mai lungă zi şi cu insolaţia cea mai puternică, a devenit şi un preţios reper calendaristic pentru desfăşurarea anumitor activităţi sau pentru „prog-

49. lnfonnaJie, Spătar Dumitru, N. 1921, Boianu Mare. nr. 168,j. Bihor; Iacob Traian, n. 1942,
AImaşu Mare, nr. 234, j. Bihor
50. Henri H. Stahl, Campania Drăguş (/929), în Amill/iri şi gânduri ... , Bucureşti, 1981, p. 123
51. Ene Branişte, op. cir., p. 224
52. lnfonnaJie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Marc, nr. 168,j. Bihor; Deac Iuliana, n. 1925,
Dijir, nr. I21, j. Bihor; Zmolea Ana. n. I929, AImaşu Mare, nr. I09, j. Bihor
53. În alt sat din zonă (Suiug) se spune că „ cel al cărui cunună se opreşte mai sus pe casă,
acela trăieşte mai mult" lnfonnaţie Bereteu Elena, n. 1945, Suiug; nr.74,j. Bihor
54. Ioan Muşlea , Samui/ Micu Clain şi folcloml, în Cercerări etnografice şi de folclor. voi. I,
Bucureşti, 1978, p. 8
55. Ion Ghinoiu, Obiceiuri ... , p. 178
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noza" culturi lor55.
b. Sărbători nelegate ( neoficiale) sărbătorite la o dată f ,xă
Dintre aceste sărbători, doar Cei 40 de sfinţi, serbată pe 9 martie, se mai
bucură de o oarecare importantă în satele din zona amintită. Sărbătoare cunoscută în calendarul popular, în general sub numele de Măcinici, comemora din punct
de vedere religios pe cei 40 de Sfinţi Mucenici, jertfiţi pentru credinţa lor în cetatea Sevastiei 56 . Cum biserica nu-i mai consacră, în zona amintită acestei zile
un ceremonial adecvat, cu toate că în trecut, după unele mărturii 57 , era serbată
în anumite zone şi de biserică 58 , această zi este întâmpinată de lumea satului de
aici într-un hiod aparte.
În această seară majoritatea gospodinelor se străduiesc să facă 40 de plă
cinte „pentru fiecare sfânt câte una" 59 , obicei asemănător cu cel al „Sfinţişori
lor", amintit de S. FI. Marian. 60 Apoi bătrânii mai spun că în funcţie de cum îi
timpul în această zi, aşa va fi şi 40 de zile de acum înainte. 61 Lucru ce apare ca
firesc dacă avem în vedere că la această dată începea anul agricol 62 , an a cărui
rodnicie depindea direct de „umblatul vremurilor" ce puteau fi mai darnice sau
mai „zgârcite" cu noua recoltă. De fapt, cum am mai amintit, acest obicei al prezicerii, este caracteristic perioadelor de început mai importante63 , când anumite
semne au menirea de a da o serie de informaţii despre perioada ce va urma. Sigur
cum în această zi, debuta noul an agricol, de o importanţă covârşitoare în economia satului tradiţional, pare firesc ca acest „început" să fie „exploatat" în vederea cunoaşterii „forţei" de a cărei „dărnicie" depindea intensitatea eforturilor fă
cute de ţăran în asigurarea existenţei sale; .,forţă" pe care noi am numi-o „starea"
vremii sau timp „meteorologic".
56. Ion Ghinoiu, Obiceiuri ... , p. I 19
57. Cu toalc că această sărbătoare a fosl serbată în trecut de biserica ortodoxă, penlru că la în
anul 1700 data serbării acesteia esle mentionată în Ceaslovul tipărit la Sibiu în 1696. Dar pe parcurs sub presiunea anumitor factori (politici, religioşi, economici etc.), unele sinoade bisericeşti
(cel din I774 şi cel din 1785, mai ales), au redus trcplat numărul sărbătorilor tinute de ortodocşi,
încât nici sărbătoarea celor „40 de sfinti" nu se află inclusă, de exemplu, printre sărbătorile
recunoscute de biserică în 1786. şi întărite de Iosif al 11-lea prin decretul din 7 august! 786. A se
vedea Aurel Rădufiu, op. cit., p. 217-226. Probabil şi principala cauză pentru care biserica nu mai
este deloc „implicată" în derularea „procesiunilor" din această zi, păstrând-o doar în calendar, ca
zi obişnuită
58. Ion Muşlca, Ov. Bârlca, op. cit., p. 358
59. lnfonnatie, Silaghi Floarea, n. 1917, Boianu Marc, Nr. 254,j. Bihor; Deac Iuliana, n. 1925,
Dijir, nr. 121, j. Bihor; Lazăr Maria, n. 1938, Săldăbagiu de Barcău, nr. 157, j. Bihor; Bereteu
Elena, n. 1945, Suiug, nr. 74, j. Bihor; Pop Maria, n. I926, !teu, nr. 6, j. Bihor; Zmolea Ana, n.
1929, AImaşu Mare, nr. I09, j. Bihor
60. S. FI. Marian, Sârbâlorile la români, voi. li, Bucureşti, 1994, p. 19
61. Informaţie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Mare, nr.254,j. Bihor; Zmolea Ana, n. 1929,
AImaşu Mare, nr. I09, j. Bihor; Dcac Iuliana, n. 1925, Dijir, nr. 121, j. Bihor
62. Ion Ghinoiu,Vârs/e/e ... , p. 206
63. La 9 martie avea loc cchinoctiul de primăvară în calendarul iulian, anul cuprinzând doar
două anotimpuri, vară şi iarnă, hotarul cc Ic despărţea era constituit din cele 9 zile ale Babei
Dochia ce începeau la I Martie. A se vedea Ion Ghinoiu,Vârslele ... , p. 206-207
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B.

Sărbători

cu

10

dată schimbătoare (mobilă)

În această categoric se includ acele sărbători ce cad anual în altă zi a lunii,
dar în aceaşi zi a săptămânii. Mobilitate datorată sărbătorii Paştelui 64 a cărei serbare „guvernează" întreg ciclul de sărbători mobile de peste an. De data ei depinde, în primul rând, ordinea (succesiunea) şi denumirea duminicilor sau săptă
mânilor de peste an. Sărbători care, la fel ca cele fixe, se pot împărţi în sărbă
tori legate (recunoscute de biserică) şi în sărbători nelegate (nerecunoscute de
biserică).

a. Sărbători cu

oficial recunoscute de biserică (legate)
cum i se mai spune în zonă, început
de an agricol în alte zone 65 , se ţine în ultima duminică dinainte de a începe postul Paştilor. Este „hotarul" dintre o perioadă în care omul se îngrija mai mult de
trup, de poftele acestuia, şi alta, în care atenţia era îndreptată mai mult asupra sulăsatul

dată schimbătoare

secului sau

lăsarea

de

săc

la început la date diferite, odată cu Sinodul I ecumenic (Niceea, anul 325 e.n.)
impunerea serbării ci în duminica imediat următoare lunii pline de după echinoqiul de
primăvară. Când prima lună plină. de după ccl1inoc1iul de primăvară cade duminica. serbarea acesteia se va face în duminica următoatoare, pentru a nu se serba odată cu Paştilc iudeilor (scrbată la
14 Nisan). dar nici înaintea acestuia. Ca atare data serbării Paştilor creştine depinde de două
fenomene naturale, unul cu dată fixă, cchinoc\iul de primăvară, cc cade la 21 martie. datorită
mişcării de rcvolu1ic a pământului, şi unul cu dată schimbătoare. datorat mişcării de rota1ic a lunii
în jurul pământului. fenomene cc se produceau cu o relativă regularitate. Drept urmare, cum luna
plină poate apărea pe cer în unii anii mai aproape de cchinoqiul de primăvară în al\ii ani mai
departe de ci, din punct de vedere calendaristic, data serbării Paştilor creştine poate cădea cel mai
devreme pc 22 martie. dacă la echinoc1iul de primăvară (21 martie) avem lună plină şi acesta cade
sâmbăta, pentru ca ziua um1ătoare, duminica. conform hotărâri Sinodului I ecumenic de la Niceea
se vor putea serba Paştilc, iar cel mai târziu. serbarea acestora poate avea loc în 25 aprilie, dacă
însă ultima zi cu lună plină a avut loc chiar îninte de echinocJiu (20 martie). atunci va trbui să se
n~tcptc p~nă-n I() nprilic nclic/i nite 29 ,lc, 7ilc (c:it clure7ă o rotat ie completă a I.unii în jurul
Pământului) sau până-n 25 aprilie (duminica). dacă aceea zi de 19 aprilie cade într-o zi de luni.
Dar cum, bisericile ortodoxe nu au acceptat toate calendarul „îndreptat" (gregorian), sau stilul
nou, cu toate că Biserica Ortodoxă Română face acest lucru din 1924, pentru a se păstra totuşi unitatea creştinismului ortodox, s-a ajuns în 1927 printr-un consens general al bisericilor ortodoxe ce
au acceptat noul stil calendaristic (gregorian), consens întărit şi de hotărârea Consfătuirii inlcrortodoxe de la Moscova din iulie 1948 pentru men\increa unitaţii bisericilor ortodoxe. ca serbarea
Paştilor să aibe loc după Pascalia veche. adică cu acel decalaj de 13 zile. Decalaj cc coroborat cu
„ciclicitatea" fenomenelor astronomice ( cchinoc!iul de primăvară şi mişcarea de rotaţie a lunii în
jurul pământului), în funcţie de care confom1 hotărâri Sinodului I ecumenic de la Niceea are loc
serbarea Paştelor, pune în evidenţă pcroada (4 aprilie- 8 mai) când bisericile ortodoxe serbează
această marc sărbătoare a creştinătătii.
Această recunoaştere a ambelor calendare ( cel vechi, iulian. pentru sărbătorile ciclului Pascal,
şi cel nou. gergorian, pentru restul sărbătorilor ortodoxe) cazul şi Bisericii Ortodoxe Române,
explică şi difercnJa datelor de serbare a Paştclor din bisericile catolice (ce-şicalculează sărbătorile
numai după stilul nou al calendarului, cel gregorian şi după Pascalia nouă îndreptată) şi bisericile
ortodoxe (ce-şi calculează sărbătorile după ambele calendare, iulian şi gregorian, inclusiv Pascalia
veche neindrcptată). A se vedea Ene Branişte, op. cit., p. 176-177
65. Ion Ghinoi.u, Vârstele ... , p. IS3
64.

se

Sărbătorită

încearcă
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lletului, a purificării acestuia. Cum această zi este ultima în care se putea „beneficia" de bucuriile vieţii, fără interdicţii de natură religioasă, se încerca a se profita din plin de aceasta. Acum se organizau în zona amintită, în mod special, petreceri destinate mai ales tineretului: hori, danţuri sau balurile zilelor noastre,
acum masa este mai fastuoasă, mai bogată, de la care nelipsite sunt ouăle, a căror
semnificaţie în această zi era una specială; se mâncau ca persoana respectivă să
uite şi ea a mânca de „dulce", cum şi-a uitat şi găina oul. 66 Vizitele care se fac
cu această ocazie intre cei apropiaţi (cei mai tineri la cei mai vârstnici), ospăţul
comun ce arc loc 67 , vin să accentueze rolul acestei sărbători care face legătura
intre o perioadă de ,,libertinaj" şi una de austeritate ce unna; între una cu încărcă
tură profană şi una cu încărcătură sacră, reprezentată prin postul ce um1a a începe odată cu ziua următoare. Post care şapte săptămâni de zile 68 la rând, va marca
profund viaţa cotidiană a oricărui membru a comunităţii prin asprimea şi durata
sa. O hrană frugală, lipsa oricăror activităţi distractive, ,,evitarea" anumitor
munci, o înclinaţie mai mare spre rugăciune şi bună înţelegere cu aproapele, sunt
trăsăturile definitorii ale acestei perioade. Perioadă marcată de o „campanie de
purificare" în care, confom1 expresiei lui Vasile Băncilă, ,,omul trăieşte mai mult
pentru Dumnezeu decât pentru cl". 69 Încercând a găsi motivaţii privind „senină
tatea" cu care ţăranul accepta un „regim" aşa auster într-o perioadă când are mai
multă nevoie de hrană pentru a-şi revitaliza forţele, explicaţia pare greu de dat.
Probabil pe „triunchiul" unor vechi practici păgâne impuse prin forţa anumitor
tabuuri, rituri sau credinţe s-au „împletit" altele cu semnificaţii creştine, susţinute, unde s-a putut şi de „necesităţile" materiale ale vieţii. Aşa bunăoară, postul Paştilor sub forma cunoscută nouă azi, este posibil să fie rodul unor asemenea „împletiri". Se ştie că la începutul primăverii, rata mortalităţii este foarte
mare, austeritatea hranei din timpul iernii şi subţierea rezervelor, îşi spun cuvântul. Mortalitate cc provoacă celor rămaşi în viaţă o anumită stare psihologică, de
tristeţe, c~ are ca efect şi „indiferenţa" faţă de hrană a celor ce au pierdut pe cineva drag. In această accepţiune postul apare „ca un posibil rit de doliu, formă a
exprimării regretului şi durerii" 70 . Yin a susţine această ipoteză, numeroasele
practici legate de cultul morţilor ce au loc în această perioadă. Acum se ţin la
sfârşitul fiecărei săptămâni acele „sâmbete ale morţilor" 71 , acum au loc, în Joia
Mare, mai ales, o serie de obiceiuri legate de cultul morţilor, se fac focuri pen-

66. lnfonna1ie. Goman Carolina, n. 1948. Boianu Marc, nr.44, j. Dihor
67. Poate ultimele manifestări a ceea ce era în trecut în unele zone în Săptămâna Nebunilor
sau Săptămâna Brânzei. A se vedea Ion Ghinoiu, Vârstele .... p. 184
68. Până în secolul al IV- lca (după Sinodul I ecumenic), ,,Postul cel Mare", pe lângă faptul că
avea ..lungimi" diferite, dar era şi ,.structurat" în două perioade de timp Postul Păresimilor, sau
postul prepascal. care tinea până la Dumineca Floriilor, şi Postul Paştilor, postul pascal, care ţinea
o săptămână. adică din Duminica Floriilor până la cca a lnvierii, fiind foarte aspru. A se vedea Ene
Branişte, op. cil., p. 254-255
69. Vasile Băncilă, Duhul sărbcitorii, Editura Anastasia, 1996, p. 62
70. Ofelia Văduva, Paşi spre sacrn, Bucureşti, 1996. p. I 06
71. Practică uzuală încă în satele din zona amintită
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tru morţi, se pun alimente (colaci, apă) la dispoziţia lor 72, se îngrijesc monnintelc acestora, obiceiuri cc vor atinge „paroxismul" Ia aşa zisele Paşti ale morţilor,
toate probabil străvechi practici de venerare a morţilor pe care biserica a încercat să le îmbrace în haina sa. Însăşi, creştinismul prin „săptămâna patimilor" şi
Învierea lui Iisus Hristos, ce le serbează acum, a contribuit Ia „fixarea" acestor
,,comportamente" caracteristice perioadei de post, schimbându-le doar semnificaţia. Acestea toate întâmplându-se pe „fondul" unei perioade când rezervele de
hrană din anul precedent se reduc din cc în ce mai mult, iar roadele noii recolte
sunt încă incerte, stare de „tensiune" ce impune de la sine o anumită abstinenţă
privind hrana, dar şi forme (rugăciuni, posturi, rituri, obiceiuri), prin care divinitatea este „implorată" să ocrotească noua recoltă.
Numărul mare al acestor zile de post a stimulat, în mare măsură, se pare,
dezvoltarea şi amploarea unor îndeletniciri ca: agricultura, pescuitul, pomicultura, viticultura, culesul din natură etc. capabile să satisfacă cerinţele unei hrane
impuse de canoanele postului 73 . Lucru ce explică şi gama, relativ mare, amâncărurilor făcute pe baza unor produse ca: peşte, mere, pere, prunc, struguri, urzici (Urtica dioica L.), lobodă (Artiplex hortcnsis L.), măcriş (Rumcx acetosa L.),
ştevie (Rumex patientia L.) etc, acceptate de canoanele postului şi ridicate datorită acestuia, pe alocuri, chiar la rang de artă culinară.
în duminica dinaintea Paştilor, când la biserisau „mărţişoare", adică ramuri de salcie
înflorită, pentru a reda ambianţa acestei sărbători, când Iisus Hristos la Intrarea
în Ierusalim, conform Evangheliei, a fost întâmpinat de populaţie cu ramuri
verzi de finic. De fapt o reiterare a unui vechi „gest arhietipal", cum ar zice Mircea Eliade, prin a căror repetare omul religios trăieşte veşnic întru-un prezent atemporat74. Prezent în care·credincioşii vor trece alături de Iisus de la bucuria
unei primiri fastuoase (,,mărţişoarele" primite la Duminica Floriilor), la durerea
morţii Sale, din Vinerea Mare, când credincioşii, mai ales femeile 75 , îmbracă
haină de doliu. Mărţişoarele primite în această zi, ,,prezente" la un asemenea „eveniment" măreţ, sunt duse acasă şi păstrate cu grijă, la loc de cinste (de obicei
la o icoană). Considerate a fi utile în lupta contra forţelor potrivnice, fumul, rezultat din arderea lor ar avea „darul" de a înlătura norii grei ai furtunii sau „vremea grea" cum i se mai spune, în zona amintită acesteia76.
Dumi11ica Floriilor,

că

se dau

credincioşilor

scrbată

acele

„stâlpări"

Paştile sau Învierea Domnului, principala sărbătoare a primăverii, ,,inima

spiritualităţii şi pietăţii ortodoxe" 77 , mult aşteptată, deoarece acum omul după o

72. Ofelia Văduva, op. cit., p. 106
73. Valer Butură, Străvechi mărturii de ci1·ili:a/ie românească, Bucureşti, 1989, p. 274
74. Mircea Eliade, Eseuri. Bucureşti, I 991, p. 69
75. Infonnatie, Goman Carolina, n. I948, Boianu Mare, nr. 44, j. Bihor
76. lnfonnatie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Marc, nr. 254,j. Bihor; Zmolca Ana, n. 1929.
Almaşu Mare, nr. 225, j. Bihor; Pop Maria, n. 1926, Ileu, nr. 6, j. Bihor; Deac Iuliana. n. I925,
Dijir, nr.121, j. Bihor
77. Ene Branişte, op. cit., p. I79
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lungă perioadă de privaţiuni poate din nou să-şi satisfacă poftele. Pe lângă obiceiul ducerii „păştii", de fiecare gospodină spre sfinţire la biserică, un alt obicei bine păstrat în unele sate din zonă (Boianu Mare) este cel al ciocnitului de ouă.
Ciocnitul se desfăşoară confonn unui anumit ritual, numai după ce se fac anumite „expertize" (prin baterea oului cu unghia degetului, prin „cântărirea" sa în
mâini etc.) pentru a stabili „tăria" ouălor. Hotărârea odată luată de a „se da pe
ciocă" este unnată de producerea actului propriu-zis, când unul dintre „actanţi"
ţine oul (de obicei cel mai tânăr), iar celălalt (mai vârstnic) dă cu oul, ciocnind
ouăle la ambele capete ale acestuia (cap şi cur). Dacă oul unui „adversar" se
sparge Ia ambele capete, acesta este obligat să-l dea „adversarului" cu oul mai
tare; dacă s-au spart ouăle ambilor „adversari", dar la capete diferite, atunci fiecare participant rămâne cu oul său. Situaţie ce detennină pe fiecare să-şi găseas
că noi doritori de „ciocă" aflaţi în situaţii similare ( cu oul spart la acelaşi capăt).
Amploarea acestui obicei este atât de mare încât practic întreg satul, tineri şi
vârstnici, mai puţin femeile, sunt „implicaţi" în „derularea" acestuia; prima
întrebare care este pe buzele tuturor, după ce se salută confonn tradiţiei, cu Hristos a Înviat/Adevărat a Înviat, este dacă fac o „ciocă". Femeile în aceste zile de
sărbătoare, au obiceiul să dăruiască copiilor mai mici câte un ou roşu, lucru considerat aproape o obligaţie în cazul rudelor mai apropiate.
Ouăle se pot ciocni imediat după Înviere şi până-n duminica unnătoare
când sunt Paştile cele mici sau ale morţilor când se iese, împreună cu preotul, la
cimitir unde se ridică parastase, se fac rugăciuni, iar femeile împart ouă roşii şi
cozonaci, mai ales copiilor, drept „pomană". 78
Prezenţa „păştii'', care prin simbolica ingredientelor ce o compun, ,,condensează ideea morţii şi a renaşterii" 79 , şi a oului, simbol al nemuririi, al reînoirii naturii şi vegetaţiei 80 , pot sugera prezenţa unor străvechi tipuri arhietipale
legate de regenerarea naturii, azi încărcate cu semnificaţii creştine. Oul, generator de viaţă, simbolul creaţiei şi fertilităţii la mai toate popoarele antice, a ajuns
în timp imagine arhetipală, aliment mit 81 şi simbol al reânvierii naturii şi schimbărilor din această perioada 82 . Aparitia frecventă a acestuia, mai mult sub fonnă
colorată în ceremoniile antice de înnoire a timpului, se baza pe concepţia cosmogonică a acestor popoare ce „comparau Universul cu oul generator de viaţă". Această imagine arhetipală va fi preluată ulterior şi de creştinism, unde „oul, colorat şi împodobit"; va deveni simbolul Mântuitorului, ,,care părăseşte monnântul
şi se întoarce la viaţă", precum şi puiul de găină ce iese din găuace 83 . Nu întâmplător oul a fost introdus în acest ritual, el putând simboliza atât învierea din
morţi a Mântuitorului, cât şi „învierea" naturii8 4 . Supoziţie întărită şi de asocie-

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

lnformatie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Mare, nr.254,j. Bihor
Ofelia Văduva, op. cit., p. 86
Ibidem, p. 37
Arcadie Percek, Oul minune ovală, în Albina, Nr. I 2, 1990, anul 94, p. 8
Ion Ghinoiu, Vârstele ... , p. 167-168
Idem, Obiceiuri ... , p. 144
Arcadie Percek, op. cit., p. 8
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rea serbării Învierii Domnului, primăvara, când totul reînvie după scurta perioadă de „moarte" din timpul iernii. Punctând-se acest început de an ritual prin obiceiuri caracteristice 85 , în care coloratul şi încondeiatul ouălor precum şi practicile aferente (magie, prosperitate, fertilitate etc.) au fost „aduse" să „auroleze" această sărbătoare a ,,Învierii", s-au „trădat" şi o serie de ritualuri „precreştine implicate în renovarea timpului şi transmise, până spre zilele noastre" 86 , ca vechi
fonne de organizare a timpului precreştin.

Ispasul sau Înălţarea pomnului, serbat la 40 de zile (în Joia din săptămâ
na a şasea după Paşti) de la lnvierea Domnului şi prăznuită la început o dată cu
Rusaliile 87 .
Serbat într-o perioadă în care vegetaţia ajunge la maturitate,_ moment ce
nu putea scăpa să nu fie punctat prin o seamă de credinţe populare. In multe zone, se ştia, că de la această dată „ce se seamănă nu mai rodeşte" sau că laptele ii
mai gras, deoarece „iarba e coaptă" 88 , e matură. Sunt exemple, prin care lumea
satului putea constata şi în mod practic acest lucru. Asemănător cu marile sărbă
tori de peste an şi la Ispas aveau loc târguri şi nedei zonale, dar şi o seamă de
practici magice legate mai mult de cultul morţilor89 .
Pentru locuitorii zonei avută în vedere de noi, aceste credinţe, astăzi, apar
mult mai şterse, totuşi se mai cunoaşte faptul că după Ispas nu se mai poate semăna nimic, ,,că-i prea târzâu" 90 , sau se mai spune că doar acum„caii se satură
un ceas"91 . Fără a putea explica, cât de cât ştiinţific acest lucru, considerăm că
această asociere a perioadei de maturizare a vegetaţiei cu aspecte cc privesc metabolismul unui animal „nesăţios", cum este calul, nu a fost lipsită de sens, dacă
nu reprezenta, chiar un fel de „indiciu··, prin care se putea evidenţia bogăţia şi
chiar siguranţa hranei animalelor, după o lungă perioadă de timp, în care aceasta a stal sub semnul incertitudinii. Această zi în care „calul se satură un ceas",
pare a fi „punctul culminant" atins de forţele gcnninative, forţe ce conform calendarului şi tradiţiei populare erau cele ce tocmai calul le „guvema"92 .

85.
86.
87.
88.
89.

Ion Ghinoiu. Vârstele .... p. 164
Ibidem. p. 168
Ene Branişte, op. cit., p. 179
Adrian Foc hi. op. cit., p. 152
Ion Ghinoiu. Obiceiuri .... p. 89
90. Informaţie, Spătar Dumitru, n. 1921. Boia nu Marc. nr. I 68, j. Bihor
91. La Boianu Mare există şi o mică legendă cc explică acest lucru prin ,.blestemul pus pc cai"
de Maica Sfăntă. când la născut pe Iisus „în poiata (grajdu) cu dobitoace", unde datorită zgomotului făcut de cai. când mâncau, Maica Sfăntă n-a avut linişte. Atunci i-ar fi blestemat ca „să
mănânce tot timpul, şi să nu să sature niciodată, numai în ziua de Ispas şi atunci numai un ceas".
lnfom1aţie, Silaghi Floarea, n. 1917, nr. 254. Boianu Marc,j. Bihor
92. Ion Ghinoiu, Vârstele ... , p. 93
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Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sjănt, una dintre cele mai vechi sărbă
tori creştine, este serbată la 50 de zile de la Paşti (Cincizecimea)93 , când anual
confonn Evangheliei (Faptele Apostolilor II, 1-4) este sărbătorită pogorârea
Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Ultima sărbătoare din ciclul celor cu dată
mobilă, cunoscută în popor şi sub numele de Duminica Mare 94, este serbată în
satele din zona amintită de noi, trei zile la rând.
În scara ce premerge acestei zile, aproape fiecare gospodar din satele
amintite, pun şi astăzi, fără a şti semnificatia, ramuri verzi de tei şi frasin în poartă, iar în casă se puneau frunze de nuc. 95 În zonă existând şi credinţa (Boianu
Mare) că până Ia Rusalii, nu-i bine a mirosi „calampărul" (Tanacetum balsamita) şi frunza de nuc „că ţi să fac peche (pete) pă faţă" 96 . Este o zi în care şi biserica are un „veşmânt" aparte, dat atât de ramurile de tei puse din abundentă aici,
cât şi de iarba verde cc se pune pc jos cu această ocazie. Q? Practici care în trecut, în anumite zone, aveau loc la Ispas (Înălţarea Domnului) când se duceau „foi
de nuc la biserică", punându-se „prin casă şi la brâu"98 , ,,manifestări" pot sugera şi ele originea comună a acestor două sărbători (Rusalii şi Ispas), care la început se serbau în aceeaşi zi99_
Apoi la Rusalii „ieşe popa la holde", cum spune lumea satelor, unde după
slujba şi rugăciunile specifice făcute cu această ocazie, ce au practic acelaşi rol,
de apărare a culturilor aflate în „pârgă" ca şi acele obiceiuri de sorginte păgână:
Caloianu, Paparuda şi altele. Sunt ultimile eforturi îacute de lumea satului pentru
a proteja aceste culturi, care pe zi ce trece devin tot mai certe, tot mai mature. Certitudine ce încă mai poate fi pusă sub semnul întrebării (de multe ori iremediabil)
de orice calamnitate abătută asupra lor în această perioadă de risc maxim, când
orice „impediment" (grindină, secetă, dăunători etc.), poate reduce, chiar drastic,
recolta acestora, fapt ce amplifica, ca atare, şi importanta acestui moment.
Tot acum se va trece la confecţionarea unor cununi pentru praporii de la
biserică avu!i în „grijă" de feciorii satului. Cununi ce se fac din grâu „de estim",
adică din acel an, şi flori aduse de fetele din sat. Dacă confecţionarea cununilor

93. Până căire sfârşitul secolului IV şi începutul secolului V, Cincizecimea era o dublă sărbă
toare, a Înăltării Domnului sau Ispasu, cum este numit în popor (din slavul Supasu = Mântuitorul),
care cam de atunci este serbat la 40 de zile de la Paşti, şi a Pogorârii Duhului Sfânt, care cam tot
de atunci se serbează la I O zile de la Înăltarea Domnului (Ispas) sau 50 de zile de la Înviera
Domnului (Paştile). A se vedea Ene Branişte, op. cit., p. 179-181
94. Ion Ghinoiu, Vârstele ... , p. 270-271
95. Informatic, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Marc, nr. 254, j. Bihor; Zmolca Ana, n.1929,
A Imaşu Marc, nr. I 09, j. Bihor; Pop Maria, n. 1926, lteu, nr. 6, j. Bihor; Dcac Iuliana, n. 1925,
Dijir, nr. 121, j. Bihor; Bcreteu Elena, n. 1945, Suiug, nr. 74. j. Bihor
96. Informaţie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Mare. nr. 254,j. Bihor
97. Se parc că biserica creştină şi membrii acesteia au „moştenit" aceste obiceiuri de la evrei
care îşi împodobeau casele în semn de bucurie, in mod asemănător, cu flori şi ramuri verzi, cu
ocazia sărbătorii Cincizccimi, cc era şi sărbătoarea prcmitiilor din flori şi frucle. A se vedea Ene
Branişte, op. cit., p. 182
98. Adrian Fochi, op. cit., p. 152
99. Ene Branişte, op. cit., p. 179

https://biblioteca-digitala.ro

98

Ioan Goma11

16

se face în comun de mai multe fete, ducerea şi punerea acestora la prapor se face
de către ,,fete fecioare", fete de măritat, avându-se în vedere anumite afinităţi
sentimentale, uneori chiar matrimoniale, faţă de feciorii care „ţin" de prapori. 100
Cunoscând aceste realităţi credem că cele afirmate de Teodor Pamfile, ar avea
un sâmbure de adevăr, atunci când spune că aceste cununi făcute la Rusalii erau
păstrate în biserică pentru cununiile ce aveau Ieie peste an 101 , probabil pentru a
fi puse pe capul mirilor în timpul oficierii cununiei religioase.
b. Sărbători c11 dată schimbătoare nerec11noscute (nesărbătorite) de bi(nelegate)
În această categorie se includ o serie de zile, care prin modul cum sunt puse în evidenţă de obiceiurile şi credinţele aferente, pot avea o provenienţă păgână
sau creştină. Sunt o seric de zile, ce acum la început de primăvară, şi-au păstrat
în mare aceaşi semnificaţie ca în trecut, de prosperitate şi apărare a omului şi locuinţei sale, cu deosebirea că pentru realizarea acestor „năzuinţe", extrem de necesare acum la început de „timp" se venera orice „divinitate" considerată a fi în
măsură să „îmbunătăţească" acest destin. Ţinerea (serbarea) acestor zile depinde
de data de sărbătorire a Paştilor, cea mai marc sărbătoare a primăverii.

serică

lupariţa sau lunea lupilor 1 ţinută în lunea din prima săptămână ce premerge începerea postului Paştclui. ln această zi mai ales femeile din satele zonei
amintite, dar şi cele din zona imediat învecinatâ 102, nu lucrează în casă, cum
spun ele (cusut, spălat, ţesut etc.), nu mănâncă de dulce, ci numai de post 103 ; în
alte sate restricţiile pot fi şi mai mari, de exemplu, nu se „prinde nici iosagu în
jug". 104 Întrebaţi care ar fi motivaţia unui asemenea comportament restrictiv,
majoritatea oamenilor răspund „că aşa îi obiceiul", .,că aşa îi bine", pe când alţii
găsesc adesea explicaţii chiar „învăluite" de legendă. Aşa bunăoară la Boianu
Mare această zi se tine „pentru ca să nu te muşte Lupariţa" (probabil lupul) 105 ,
muşcătură ce era percepută inclusiv sub fonna unei boli apărute din „senin". Ameninţarea era valabilă şi dacă în ziua respectivă omul s-ar pieptăna ori uita în
oglindă, oglindă care în această zi (ca o măsură de protecţie) se şi acoperea cu
un ştergar. 106 Apoi persoanele mai în vârstă îşi amintesc, desigur cu haz, că până
nu demult, se punea în această noapte Ia ţâţâna uşii de la casă, o pietricică pe care

100. lnfom1atie, Bratiş Melica, n. 1940, Boianu Marc, nr. 93,j. Bihor
101. Teodor Pamlile, op. cit., p. 16
102. Lucia şi Ioan Gh. Roman, Obiceiuri de pe Valea Bistrei, în Şezăto,,,.ea, Nr. 8, serie nouă,
decembrie 1995, p. 4
103. lnforma\ie, Silaghi Floare, n.1917, Boianu Marc, nr.254,j. Bihor; Deac Iuliana, n. 1925,
Dijir, nr. I 21, j. Bihor; Roşu Silvia, n. 1942, Ghida, nr.86, j. Bihor; Moroşan Ana, n. 1935, A Imaşu
Mare, nr.225, j. Bihor; Pop Maria, n. 1926, Ileu, Nr.6, j. Bihor; Beretcu Elena, n. 1945, Suiug, nr.
74, j. Bihor
104. lnforma\ic, Şumălan Gavril, n. 1943, Săldăbagiu de Barcău, nr.73, j. Bihor
105. lnformatie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Mare, nr 254,j. Bihor
106. Ibidem
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dimineata când se scula gazda, o lua între <linii zicând: ,,că aşe cum nu pot io roade această piatră, aşe să nu poată roade nici lupu iosagurile (animalele)
mele" 107 . Sigur la prima vedere „şochează" atenţia de care se bucura lupul în
trecut, unii identificând nu mai puţin de 35 de sărbători „destinate" acestui animal 108 , dar dacă avem în vedere stricăciunile provocate de acest animal feroce,
care în nopţile lungi de iarnă ataca până şi gospodării din sate, provocând adesea situaţii de coşmar, acest lucru nu ne mai apare atât de surprinzător. Această
frică de lup este evidenţiată până şi de basmele populare, frică a cărui impact era
evident, dacă avem în vedere că până astăzi una dintre cele mai uzuale ameninţări aduse copiilor mici, pentru a fi cuminţi, este aceea că „ vine şi te mâncă lupul". Această mare atenţie acordată de tradiţia populară lupului ar putea avea şi
un alt substrat, dacă avem în vedere numerosele credinţe în care acest animal
este prezent alături de om, putem spune, din pre-existenţă până-n post-existentă 109, sau a faptului că strămoşii noştri îi purtau până şi chipul ca stindard (steagul dacic) în luptă.

lunea prima În post, adică lunca din prima săptămână a postului Paştilor,
este ţinută (mai ales prin post) în satele din zonă pentru bunăstarea casei. 110 În
zona amintită, dar şi în cele învecinate 111 , în trecut acestei zile i se spunea şi lunea şoarici/or. Zi în care, la Boianu Mare, în mod analog cu lunea trecută (Lupariţa), dar acum fiecare membru al familiei, lua respectiva pietricică între dinţi
zicând că „aşe cum nu pot io roade această piatră, aşe şi nu-mi poată nici mie
roade şoaricii haini le" Astăzi prezenţa unor asemenea practici este prezentă, desigur, numai în memoria celor mai vârstnici, totul reducându-se doar la a posti
pentru „norocul galiţălor (păsărilor) şi a căşii". 112
Marţea dintre tunuri, sau „Marţea trăsnetului" cum era cunoscută în alte
zone 113 , ţinută în prima marţi din postul Paştilor, când, în satele amintite, nu se
lucrează nimica în casă; în rest, afară, cum spune lumea, fiind voie a se face orice lucru 114 , cu excepţia celor ce produc zgomot mare (,,bontănesc"), cum este
tăiatul lemnelor, spre exemplu, pentru că altfel „te poate tuna când îi vreme
grea" 115 . Credinţe ce în unele sate sunt întărite de întâmplări petrecute cu mult

107. Ibidem
108. Mihai Coman. op. cit., p. 184
109.lbidem. p. 181-183
110. Infonnaţic, Silaghi Floare. n.1917, Boianu Mare, nr.254, j. Bihor; Deac Iuliana, n. 1925,
Dijir, nr. I 21, j. Bihor;; Moroşan Ana. n. 1935, A Imaşu Marc, nr.225, j. Bihor; Pop Maria, n. 1926.
)teu, :'lr.6. j. Bihor;
111. Lucia şi Ioan Gh. Roman, op. cit., p. 4
112. lnfonna\ic, Silaghi Floare, n.1917, Boianu Marc, nr.254, j. Bihor
113. Adrian Fochi, op. cit., p. 196
114. lnfonnaţie, Silaghi Floare, n.1917, Boianu Mare, nr.254, j. Bihor; Deac Iuliana, n. 1925.
Dijir. nr. I 21, j. Bihor; Roşu Silvia, n. 1942, Ghida. nr.86, j. Bihor; Moroşan Ana, n. 1935, AImaşu
Mare, nr.225.j. Bihor; Pop Maria, n. 1926. lteu, Nr.6,j. Bihor; Bereteu Elena, n. 1945, Suiug. nr.
74. j. Bihor; Joldea Zamfira, n. 1937, Săldăbagiu de Barcău, nr. I60, j. Bihor
115. Infonnaţie, Silaghi Floare. n.1917, Boianu Marc. nr.254, j. Bihor; Zmolea Ana, n.1929.
AImaşu Marc. nr. I09, j. Bihor.
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timp în urmă, devenite acum adevărate legende. 116 Toate aceste credinţe se „infiripează" în jurul tunetului, fenomen natural ce însoţeşte descărcările electrice
(uneori cu grindină) şi timpul ploios de a căror „amploare" va depinde direct bogăţia sau sărăcia recoltelor ce urmează a fi însămânţate odată cu începerea acestui „timp" nou. Apoi nu trebuie uitat nici impactul pe care îl are un asemenea fenomen natural asupra celor cc-şi desfăşoară munca afară în câmpul liber, departe
de orice adăpost, când în timpul unei furtuni. asemenea „fenomene" provoacă
teamă şi panică în rândul acestora.

Sântoader11/, zi ce se ţine în sâmbăta din aceaşi primă săptămână a postului Paştilor, zi „marcată" de locuitorii zonei prin manifestări specifice. Dacă
obiceiul ducerii colivei spre a fi sfinţită la biserică în această zi este azi mai puţin
întâlnit în zonă 117 , în schimb cel al fwnâgarului se bucură încă de o oarecare
atenţie, poate şi datorită problemelor practice pc care le rezolvă. Obicei ce în alte
zone avea loc la Mucenici, când se făceau asemenea focuri „contra manei legumelor" sau pentru a se „face poamele" 118 .
În zilele noastre, la Boianu Mare, gospodarii satului se întrec în această zi,
care mai de care, în a face fumăgar în grădină cât mai de dimineaţă posibil, fumăgar întreţinut prin aprinderea resturilor vegetale din grădină. Obicei care se
înscrie „perfect" în „economia" agrară a oricărei gospodării în această perioadă
când se impunea „evacuarea" resturilor vegetale din anul precedent.
În trecui spun oamenii din sat, că în această zi se tundeau animalele între
coarne. iar fetele se spălau pc cap de dimineaţă bună, cu mult înainte de a merge
caprele la păscut, pentru a nu fi şi coada lor ca a caprelor (de scurtă). 119
Este ziua „băbească" căruia biserica i-a făcut concesii considerabile, în
unele zone chiar implicându-se în derularea ei' 20 (coliva era sfinţită de preotul
satului) 121 , probabil vechi urme ale unui ritual, ce ar putea situa această sărbă
toare între cele la care biserica a fost „nevoită" să renunţe de-a lungul timpului.
Joile dintre Paşti şi Rusalii sau Joile Verzi cum sunt menţionate de S. FI.
Marian 122 , sunt ţinute încă de majoritatea femeilor din zonă. Ca atare, femeile
din satele zonei amintite, în fiecare zi de joi a celor şapte săptămâni dintre Paşti

116. Se spune. la Boianu Mare, că mai demult o femeie a uitat că este „marţca dintre lunurii'",
a lucrat in această zi, a cusut o cămaşă, dar când a văzut că se ridică nori grei, şi-a adus aminte
că ar fi Mar/ea dintre tumiri, ,.atunci a luat cămeşca şi a pus-o afară pe un gard, nu bine a pus-o
că o şi trăznit in ea". Informatic. Silaghi Floare, n.1917, Boianu Marc, nr.254, j. Bihor
117. Cu toate că amintirea acestui obicei este prezentă incă aproape in toate satele din zonă,
azi doar în Săldăbagiu de Barcău acest obicei mai este practicat, cei drept sporadic. Informaţie,
Lazăr Maria, n. 1938, Săldăbagiu de Barcău, nr. 157, j. Bihor
118. Adrian Fochi, op. cit., p. 211
119. lnformatie, Silaghi Floare, n. 1917, Boianu Marc, nr. 254,j. Bihor
120. Sim. FI. Marian, op. cit., I. p. 265-267
121. Informaţie, Lazăr Maria, n. I 938, Săldăbagiu de Barcău, nr. 157, j. Bihor
122. S. FI. Marian, op. cit., voi. li, p. 230
şi
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şi Rusalii nu lucrează nimica în casă „pentru vreme grea" 123 , considerându-se că

în acest mod ogoarele lor vor fi „protejate" împotriva forţelor distructive (grindină, vijelii) ale furtunilor. Zile în care, spre deosebire de alte zone, se poate lucra
,.afară" diferite munci agricole, chiar şi în grădină 124 . Considerate de unii şi ca
unne ale unor vechi sărbători romane (Sementinas ferias) serbate ca să nu bată
piatra holdele 125, ţinerea acestor zile tocmai în perioada de vulnerabilitate maximă a culturilor cerealiere, când o recoltă distrusă sau compromisă nu putea fi înlocuită cu alta, are şi o conotaţie practică ce vine să pună în evidenţă încă o dată
mentalitatea şi grija ţăranului faţă de noua recoltă, de a cărui bogăţie depindea
existenţa sa. Joile dintre Paşti şi Rusalii facând parte din „ansamblul" de practici şi obiceiuri străvechi ce aveau loc în această perioadă (Caloianu, Paparuda,
etc.), ţinute pentru „bunăstarea" holdelor într-o perioadă de „risc maxim", când
o asociere dintre o recoltă distrusa sau compromisf1 şi o „subţiere" a rezervelor
de hrană din anul precedent impunea un grad de precauţie mării. Este perioada
când grija ţăranului, condiţie primordială a activităţii sale, atinge paroxismul.
Faptul că o atribuţie esentială a unuia dintre patronii celei mai mari sărbători
creştine; Sf. Petru şi Pavel (29 iunie), ce cade cam în această perioadă; Sf. Petru
considerat de tradiţia populară păstrătorul cheii raiului şi a cămărilor cereşti 126 •
poate căpăta şi o altă importanţă în acest context. Ţinute cu multă pioşenie în trecut, ,,ca şi duminica", ,,ca şi sărbătorile cele mai sfinte"t 27 , în care femeile nu
lucrau nimica, iar bărbatii cel mult, participau doar la anumite clăci (la preot sau
persoane neajutorate) 121\ astăzi, pentru zona la care ne referim, deşi au păstrat
în mare aceeaşi semnificaţie (pentru a feri gospodăria de forţele malefice) sunt
mai puţin restrictive din punct de vedere al muncilor pem1ise, totul reducânduse la fonnele şi practicile amintite de noi mai sus, ce vin să evidenţieze semnificaţia acestor zile.
Toate aceste zile, numite de noi băbeşti şi amintite mai sus, fac parte ală
turi de altele (Foca, Păi ia etc.) dintr-un „cortegiu" de manifestări spirituale, .,care
au înso1it de milenii praccicile agricole" 129 , pentru a mări speranţa reuşitei acţiu
nilor intreprinse de om pentru a-şi asigura existenţa. .,Ilustrarea" acestor
momente prin anumite practici specifice, este legată de o serie de credinţe
arhaice „izvorâte din teama ancestrală a omului faţă de clementele cosmice", pe
care încearcă în acest mod „să le înduplece, să le îmblânzească" şi apoi în cele

123. Infom1atic, Silaghi Floare, n.1917, Boianu Mare, nr.254,j. Bihor; Dcac Iuliana, n. 1925.
Dijir, nr. I 21, j. Bihor: Roşu Silvia, n. 1942, Ghida, nr.86, j. Bihor: Moroşan Ana, n. 1935, A Imaşu
Mare, nr.225. j. Bihor; Pop Maria, n. I 926, Ileu, Nr.6, j. Bihor: Berctcu Elena, n. 1945, Suiug, nr.
74, j. Bihor: Joldea Zamfira, n. 1937. Săldăbagiu de Barcău, nr.160, j. Bihor
124. lnfom1a1ic, Silaghi Floare. n.1917, Boia nu Mare, nr.254. j. Bihor
125. Ioan Muşlca, op. cil., p.8
126. Ion Ghinoiu, Vârslele .... p. 264
127. Adrian f ochi, op. cil.. p. 173
128. Ibidem. p. 175
129. !'vlaria Bocşe, op. cil., p. 269.
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din urmă „să le stăpânească" 130 , sau cel puţin să creadă acest lucru. ,,Strategie"
necesară omului simplu, pentru a „beneficia" şi de un anumit „echilibru psihic",
atât de necesar în confruntarea cu „necunoscutele" vieţii.
În cele ce urmează ne considerăm datori să facem mici precizări legate de
anumite aspecte ale terminologiei folosite. Pe parcursul lucrării am „persistat în
greşala" de a folosi pe alocuri (cu acelaşi sens) atât tennenul de sărbătoare cât
şi cel de zi ţinută (sărbătoare băbească). Considerăm că principala cerinţă a oricărei sărbători este să nu se lucreze în ziua respectivă, după care urmează desigur şi altele. Cerinţă ce ne apare ca o primă condiţie a venerării unei divinităţi,
nerespectarea căreia atrăgea după sine, conform mentalităţii populare, ,,răzbu
narea" divinităţii. Realitate ce reiese cu uşurinţă din atitudinea ţăranilor faţă de
sărbătoare şi astăzi, când ei nu lucrează sub nici o formă „că-i mare păcat"; ,,şi
că tăt n-ai folos dă ceia ce faci atunci, că Dumnezeu îl poate lua dă la tine într-o
clipită". 131 În schimb lucrau fără nici cea mai mică reţinere pentru alţii în aceste zile de sărbătoare, drept dovadă muncile de întrajutorare (cosit iarbă, transport
produse etc.) făcute pentru alţii (văduve, orfani, oameni în vârstă etc.) considerat a fi un act de milostenie, plăcut lui Dumnezeu. La fel, nu ezitau să muncească
în aceste zile nici pentru cei cărora erau obligaţi să o facă, ,.domnii" (bogătaşii)
din trecut sau coperativele agricole (C.A.P.) de până mai ieri, pentru că „riposta" divinităţii va afecta situaţia materială (distrugerea recoltelor prin inundaţii,
incendii etc.) a acestora şi nu a lor.
Dacă avem în vedere că toate zilele ţinute (sărbătorile băbeşti) impun în
primul rând aceeaşi condiţie să nu se lucreze în timpul lor, fie şi numai anumite
munci, ca o modalitate de venerare a unor zeităţi păgâne pentru a nu atrage „riposta" lor, considerăm că şi aceste zile, având în vedere acest raţionament, pot
fi considerate sărbători.
Toate aceste sărbători evidenţiate de noi la nivelul zonei amintite sunt para unui „arsenal" imaginat de ţăran pentru a reuşi să răzbată prin
,,hăţişurile" vieţii, oferindu-i protecţie şi speranţă, dacă respecta întocmai restricţiile anumitor sărbători, dar şi şansa de a se împăca cu sine însăşi, de a se resemna faţă de „neâmplinirile" lui. Caz în care „nereuşitele" erau puse pe seama
nerespectării întocmai a „restricţiilor" impuse de sărbătoarea sau sfântul de la
care se aştepta „izbăvirea". Simpla „tehnică" de a găsi în propriul comportament, în „indisciplina" faţă de unele „canoane" sărbătoreşti, cauza „nenorocirilor" sale, a avut darul de a menţine, totuşi nădejdea unei împliniri sau reuşite viitoare dacă şi obedienţa faţă de aceste zile sau sfinţi va fi mai mare. Este o mentalitate de om disperat care pentru a „supravieţui" se „agaţă" de tot ce poate pentru a-şi menţine un anumit „echilibru", fie şi psihic, într-o viaţă cel punea la mari
te

componentă

încercări.

130. Ibidem
13 I. Informaţie, Silaghi Floare, n.1917, Boianu Mare, nr.254, j. Bihor
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În cadrul acestui „arsenal" ţăranul a inclus mijloace capabile să-l apere, în
principal, de o serie de „fenomene" pe care ci nu le putea controla. Inventarea
unor sărbători sau sfinţi pentru al apăra tocmai de astfel de „ fenomene" pune în
evidenţă, spunem noi, pe deplin acest lucru. Atribuirea a numeroase sarcini unor
sărbători sau sfinţi pentru a anihila anumite boli: ciumă, holeră, bube, vărsat (Tă
nase - 18 ianuarie; Sf. Haralambie - I O februarie, Sf. Pavel - 29 iunie, Varvara
- 4 decembrie, Sf. Ana - 9 decembrie, dureri de dinţi şi măsele (Sf. Antipa - 11
aprilie), şi până la cele pentru descoperirea hoţilor (Sf.Mina -11 noiembrie) ori
facerea şi creşterea copiilor (Sf. Stelian - 26 noiembrie). Alături de cele „necesare" penim a le apăra recoltele de anumite fenomene meteorologice: grindină,
vijelii, secete etc. (Sf. Cristofor - 15 martie, Vartolomei - 11 iunie, Sf. Pavel 29 iunie, Sf. Elisei - 14 iunie, Sf. luda - 19 iunie, Joile de după Paşti, Sf. Ilie - 20
iulit:, Foca - 22 iulie, Pantelimon - 27 iulie) ori de anumiţi dăunători: omidc,
vienni, gândaci, lăcuste (Sf. Trifon, Alexiu - 17 martie, Ghermanu - 12 mai) şi până la cele pentru „apărarea" animalelor domestice de răpitori, mai mult lupi şi urşi,
(Mărina - 17 iulie, Circovii, Macaveii - I august, Sf. Filip - 11 octombrie, Filipii
de toamnă, Sf. Andrei şi multe altele) 132 , vin să susţină cele afirmate mai sus.
Această mentalitate de ,.supravieţuitor" prin care tot ce nu se putea înţelege, explica sau controla, era „ancorat" sau „extrapolat" într-o altă lume, în
care puterea lor de a-şi influenţa destinu creştea considerabil, poale fi considerată, în ultimă instanţă, şi o trăsătură definitorie a spiritualităţii populare româneşti.

*
Timpul, ca unul dintre factorii implicaţi în confruntarea cu necunoscutele
ca „martor" a necazurilor şi bucuriilor acesteia, s-a dorit mereu a fi un „aliat" în această confruntare. Drept urmare această succesiune de fapte şi evenimente din viaţa unui om, ce este timpul, a fost „cuprins" într-un sistem ordonat:
calendarul. Calendar care a avut dami de a da „un chip mersului vrcmii" 133 , iar
în cadrul acestuia, sărbătorile, au dobândit rolul de puncte de reper. Punctând
timpul cu sărbători, ţăranul a găsit soluţia „conştientizării" şi marcării timpului
său, timp în care viaţa şi acţiunea sa căpăta un anumit contur. În acest sens, prin
anumite sărbători, însăşi, trecerea (schimbarea) timpului era înţeleasă şi percepută ca urmare a succesiunii acestora (de exemplu, debutul timpului călduros la
9 martie - Măcinici; mijlocul verii, la Onufrie - 12 iunie; începutul toamnei la 8
septembrie - Sântămăric Mică sau Ziua Cmcii - 14 scptembrie 134 ; începutul iernii sau „cap de iarnă" la Sf. Andrei - 30 noiembric 135 ). Sprijinit pc sărbători,
poate cel mai bine înţelese de ţărani prin cunoştinţele avute, acest „timp ţărăvieţii,

132.
133.
134.
135.

Ion Muştea, Ov. Bârlca. op. cit., p. 350-41 O
Ernest Bcrnea, op. cit., p. 194
Ion Ghinoiu, Vârstele ...• p. 206
Ion Muşlca, Ov. Bârlea, op. cit., p. 407
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nesc" a găsit modalitatea de a fragmenta „marele timp" în perioade şi intervale
mai scurte, în care sărbătoarea, .,simţită" şi crezută de ei, unea sau despărţea aceste intervale, delimita sau marca perioadele ce se succedau ciclic în viaţă. Raportându-se la asemenea sărbători ţăranul calcula totul; de la vârsta lui şi a membrilor familiei (multe nume ale copiilor purtau pe cel al sfântului în preajma că
ruia s-au născut), până la drămuirea proviziilor şi stabilirea calendarului muncilor agricole sau gospodăreşti în care, s-ar putea spune, că sărbătoarea „impunea"
o anumită muncă şi munca „impunea" o anumită sărbătoare. Avem de fapt un
,.timp" a cărui secvenţe au fost trăite, mult timp, într-o dublă situare temporală,
una „cosmică" ce are în vedere ciclicitatea, şi una istorică ce are în vedere liniaritatea 136 cu o evidentă tendinţă de impunere, cu cât ne apropiem mai mult de
zilele noastre, a celei din urmă.
Importanţa acestui mod de „evidenţiere" a timpului cstt:: 1.:u atât mai mare,
cu cât însăşi autorităţile laice şi ecleziastice au luat, mult timp, drept reper anumite sărbători pentru a stabili data unor întruniri ce trebuiau să aibe loc şi necesitau a fi anunţate din timp13 7_
În ce priveşte modul de serbare a acestor zile, slaba diferenţiere făcută de
omul de rând, între sacru şi profan, pare sugestivă, în acest context, şi afinnaţia
lui Vasile Băncilă când spune că sărbătorile româneşti „au un puternic suflu cosmic şi religios, căci în popor, spune el, şi profanul devine religios atunci când e
adânc" 138 , ceea ce ar putea explica perenitatea acestui sincretism magico-religios întâlnit până-n zilele noastre.
Densitatea mare a acestor practici magico-religioase, în acest anotimp de
„început", primăvara, când „drama agricolă" 139 îşi derula „primul act", apare ca
firească din moment ce deznodământul „actului final" era greu de prevăzut. Numărul mare de „începuturi" (de an agricol, pastoral, ritual etc.) ce sunt concentrate în acest anotimp, şi implicit momentele (sărbătorile) cc le evidenţiază, pot
fi puse şi pe seama structurii fiinţei umane, cc leagă începutul anului de debutul
anotimpului călduros 140 . Rolul unor obiecte şi practicile aferente ce pot fi întâlnite în aceste „zile de în1.:cpu1", în marc măsură cu însemnătate de omcnl41, ce
prevestesc viitorul (cucul, sânzâienele etc.), vin să susţină cele afirmate mai sus.
Încercarea noastră de a schi\a un tablou privind semnificaţia acordată de
comunităţile săteşti din zona amintită sărbătorilor de primăvară, se integrează

137. În acest sens pot li amintite şi datele de fixare a unor sesiuni sau întruniri (diete, foruri de
etc.), cc au condus la impunerea unor termeni speciali prin care se definea perioada până
la următoarea întrunire. De exemplu, octavele (octavalia) ce erau acele zile acordate ca tenncn de
judecată unor persoane. fixate în rapon cu o marc sărbătoare religioasă (Sf. Mihail, Sf. Gheorghe.
Sf. Luca, Boboteaza etc.) corespunzând cu cea de a opta zi, socotită de la respectiva sărbătoare,
începând cu ziua sărbători. A se vedea • ** I.Horia drep111/11i românesc, voi. I, Bucureşti, 1980, p.
408
138. Vasile Băncilă, op. cil., p. 62
139. Mircea Eliadc, Mo1/ologia religiilor. Bucureşti, 1993, p. 193
140. Ion Ghinoiu, Vârslele ... , p. 164
141. Petru Caraman, Colinda111l la români. slavii şi la afle popoare, Bucureşti, 1983, p. 337
judecată
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eforturilor etnologici româneşti de „conturare" a calendarului popular în complexitatea conotaţiilor sale, calendar, care deşi nu cunoştea litera, cunoştea rigoarea 142 , fiind unul din factorii „ordonatori" a vieţii şi activitătii satului românesc.
Numărul mare a acestor sărbători, modul lor de serbare şi conotaţiile sociale avute, dar mai ales, concentrarea acestora în acest anotimp al renaşterii, primăvara, cum am arătat mai sus, pun în evidenţă modul cum tăranul a păstrat până astăzi în străfundul fiinţei sale legăturile cu ritmurile naturii, a vieţii în genere.
Legături ce au lăsat vizibile urme în viaţa religioasă a tăranului român, ce după
unii, apare astăzi mai bogată, chiar decât religia oficială, deoarece „în viaţa religioasă a satului romînesc ... spiritualitatea locală străveche s-a adaptat formelor
şi sensului vieţii religioase reprezentată de biserică, fără să rcnunte la conţinutul
şi valorile sale, iar biserica oficială s-a adaptat la condiţiile şi sensul tradiţiei locale, fără să renunţe la ceea ce este esentia1" 143 .
Toate aceste sărbători amintite de noi mai sus, nu sunt în ultimă instanţă
decât o formă de exprimare a unei lumi tărăneşti ce îşi trăia viaţa după anumite
canoane, pe care noi astăzi suntem prea putin interesaţi să le cunoaştem, cu toate
că ne-ar ajuta să înţelegem mai bine acest prezent ce păstrează încă multe urme
ale trecutului.

HYPOSTASES DES FETES DE PJUNTEMPS D,A.NS
DES VILLAGES DE LA VALLEE DEBARCAU

RESUME
I:ouvrage ci-presene mer en evi<lencc Ies fctes de primemps cam cellcs acceprees par
l'eglisc aussi que cellcs qui ne sont par acceprees par l'cglise, ec qui jouisscnt d'une grande
apprcciacion dans Ies villages de la vallee de Barcău.
t:n autrc aspect qu'on a cu en vue dans cec ouvragc, c-'est la presencation des feces
ccnanc compte de la dare <le leur cclcbracion.
Le grande nombre de ces fctes. qui ont lieu dans une saison quand rouc rcnait, a
determine leur traitement du poinc de vue des implications qu'clle onc eues <lans la vie du
village roumain.

142. Ernest Bcmea, op. cit., p. 178.
143. Zamfira Mihail, Protec/ia religioasă a habitatului în satul românesc, în Revista de e/110grafie şi folclor, Bucureşti, Tomul 39, Nr. 5-6, 1994, p. 491.
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FOLCLOR DIN PĂDURENII HUNEDOAREI (li)
(NUNTA DE PE VALEA CERNEI, SATUL DĂBÂCA)

VASILE TODINCA

În universul lumii satului, înadins aşezat în jurul bisericii şi al cimitirului,
adică în jurul lui Dumnezeu şi al Morţii 1, via1a stă sub semnul emblematicei tria-

de, începutul, mijlocul sau puterea vieţii şi sfârşitul, triad~ ce marchează evenimentele esenţiale ce definesc ciclul de viaţă individuală. ln tenneni demografici, natalitatea, nupţialitatea, mortalitatea; şi etnografici, naştere, căsătorie şi
moarte.
Lucrarea de faţă se cantonează pe un segment al acestei triade şi anume
momentul de mijloc, acela al amiezii, când mădularele nepereche s-au întâlnit
după căutări, spre a intra în „Zodia Rostuirii". Acest moment este definit ca trecere, ca desprindere a celor doi tineri din cetele de flăcăi, din care făceau parte
şi intrarea lor ÎI'! categoria maturilor. Trecerea are loc după reguli şi canoane bine
stabilite cu o încărcătură emoţională, deosebită, realizată sub semnul sărbătorii.
Acum viaţa cotidiană este deconectată de la mersul ei nonnal, interpunându-se
„timpul sărbătorii", care dă posibilitatea comunităţii să se adune şi să reînvie
sentimentele pe care Ic are faţă de ea însăşi 2 . Un asemenea „timp", în care „societatea şi individul se recreează reciproc", ni-l prilejuieşte ceremonialul nupţial,
menit a realiza săvârşirea riturilor trecerii, apărând tânăra pereche de orice rău,
asigurându-i fecunditatea, norocul, mana în holde şi animale. Ca atare, participa.rea la această sărbătoare de săvârşire a ritualurilor implică ieşirea din durata temporală „obişnuită" şi integrarea în timpul mitic 3. Între cele două specii de timp,
există însă u start: llc continuitate care se realizează prin intennediul riturilor,
când cel ce crede în structura mitică, poate să treacă de la durata temporală „obişnuită, la timpul „sacru"4 .
În acelaşi timp putem considera ceremonialul nupţial drept momentul de
împăcare şi rezolvare a unei stări conflictuale ajunse la apogeu, moment ce constituie curăţirea lăuntrică, purificarea fiinţei umane, ieşirea sa din sine şi intrarea
în univers, - întregirea.
La acest ceas de tainică trăire, omul participă sfidând conştientul împins
de lăuntrica-i devenire, acum încheie un pact pecetluit cu acel „ochi de aur ne-

I. •• •. Discursuri de recepţie la Academia Română. Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, p. 252.
2. Vasile Golban. Dimensiunea etico-estetică a sărbătorii, Casa de editură Panteon 1995, pag.
29.
3. Mircea Eliade, le sacre er le profane, Paris, 1965, pag. 24.
4. Vasile Golban, op. cit .• pag. 30.
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văzut, deschis în palma pământeanului" 5 , angajându-se în istoric, luând partea
trudei comunitare, între rodnicie şi viaţă echilibrată.
Prin cele două spărturi, inelul pus pe dreapta, simbolul logodnei şi cununa
de pe cap, simbolul cununiei, omul se trage în univers dezgustând nemărginitul.
La lumina minţii, .,omul", se adevereşte un înţelept, înţelegând taina existenţei
închisă în taina nunţii.

*
Demersul teoretic, în care ne-am angajat are în vedere cele două ipostaze
ale ceremonialului nupţial, pe de o parte tratarea acestuia ca o sărbătoare la care
participă întreaga comunitate, sfidând cotidianul şi integrându-se în timpul mitic, iar pe de alta ca moment de împăcare a comrariilor.
Cercetarea ceremonialului nupţial, de pe Valea Ccrnci din Pădurenii Hunedoarei, ne-a fost prilejuită de o campanie de cercetări în perioada 12-19 iulie
1993 şi se înscrie pe linia continuării publicării de folclor din această zonă 6 . Cu
toate că zona este izolată geografic, şi conservatoare în practica obiceiurilor şi
datinilor tradiţionale, totuşi trebuie remarcate unele mutaţii survenite în structura
unor practici rituale şi ceremoniale. Pe această linie se poate remarca simplificarea unor rituri sau chiar abandonarea lor, în aşa fel încât înţelesul originar nu mai
poate fi afirmat cu certitudine.
Considerăm în baza datelor din teren că ceremonialul nupţial în pofida tuturor schimbărilor fie ele de orice natură, a rezistat, depăşind prin amploare şi
complexitate toate celelalte obiceiuri ale anului şi ale ciclului familial.
Cercetarea noastră îşi propune o reconstituire a nunţii de pe Valea Ccrnei
în special din satul Dăbâca, descriind acest ceremonial aşa cum s-a păstrat în memoria celor cu care am avut ocazia a sta de vorbă. Unii dintre ei, au avut chiar
funcţii în desfăşurarea ceremonialului de „gazdă", iar alţii ca simpli observatori
ai ceremonialului, dar şi coparticipanţi în acelaşi timp.
În ţinutul Pădurenilor, s-a păstrat din generaţie în generaţie, obiceiul că
fiecare om în viaţă trebuie să-şi atingă anumite scopuri. Într~ acestea la loc de
cinste ar sta acela al căsătoriei, adică a fonnări i unei familii. Intrebându-i pe interlocutorii noştri care ar fi motivul căsătoriei, de cc este necesară constituirea
unei familii, aceştia au formulat o triadă de motive, care pot li sintetizate în următoarele:

În primul rând căsătoria are la bază nevoia de a avea o consecinţă, de-a nu
fi singur, pentru că viaţa în doi c mai uşoară, treci mai repede peste necazuri, iar
la bătrâneţe sau la suferinţe să ai pe cineva care să-ţi dea o cană de apă 7 .
5. *"'•, Nunta la români, Ed. Minerva, Bucureşti. 1989, pag. 5.
6. Am publicat în acest sens în nr. XXl/1997. al anuarului Biharia un studiu legat de ceremonialul de înmormântare din Pădurenii Hunedoarei (cântecul Bradului).
7. lnf. Preda Dumitru 69 ani, sat Dăbâca, nr. 74.
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Un alt motiv al căsătoriei ar li „lăsarea" de unnaşi, care să ducă mai departe numele familiei (era mare bucurie când se năştea un băiat), să fie un moş
tenitor al averii, pentru ca ea să nu treacă pc mâna altora, care nu au nimic de-a
face cu neamul sau familia lor.
Sigur, se mai gândesc şi la faptul că cineva trebuie să-i sprijine la bătrâ
neţe sau să le poarte doliu după moarte 8.
În al treilea rând căsătoria, în concepţia Pădurenilor, ar avea un rol de respectare a unor nonne nescrise, întrucât celor necăsătoriţi tot timpul li se aruncă
că nu au tăcut nimic în viaţă, şi că s-au născut numai degeaba, sunt ca nişte trântori9. Obştea îi ia în derâdere, ori de câte ori are ocazia. Din discuţiile avute la
faţa locului, cei intervievaţi au relatat că vârsta la care se obişnuia căsătoria era
14-15 ani, fetele şi 17-18 ani, băieţii. S-au întâmplat şi situaţii când s-au luat şi
la vârste mai mici, 12 ani fetele şi 16 ani, băielii. Este foarte adevărat că oamenii
nu-şi amintesc prea multe abateri de la regula luării în căsătorie a rudelor de grade foarte apropiate. Sigur au existat excep1ii. Era încetăţenit obiceiul ca o fată
trecând de 18 ani şi nu se căsătorea era luată în batjocură de consăteni, iar după
20 de ani era deja considerată fată bătrână şi că nu va avea şanse să se căsăto
rească decât cu vreun „văduv".
Reconstituirea nunţii. Cercetarea de faţă, este mai mult o expunere de
fapte, o descriere, unnărind modul cum se desfăşoară nunta pc Valea Cemei din
Pădurenii Hunedoarei şi în deosebi în satul Dăbânca.
În cadrul demersului nostru am pornit de la faptul că nunta, este o manifestare colectivă, are un caracter organic în multiplicitatea ei de elemente şi forme, atât religioase şi magice cât şi estetice, juridice şi economie 10 . În acelaşi
timp este o manifestare a satului întreg, a comunităţii, care interesată deopotrivă
mai multe categorii sociale, de neam, de stare materială de vârstă, de sex şi care
se realizează printr-o seamă de „deprinderi sociale, de tradiţii" 11 .
Această reconstituire bazată pe infonnaţii din teren, caută o ridicare de la
fenomenele concrete la un cadru capabil să le subsumeze pe toate acelea care puteau să apară ca manifestări actuale ale satului.
Peţitul, era o fază premergătoare nunţii, prilej cu care se stabilea zestrea
(averea care i se dădea miresei şi desigur data nunţii).
Peţitul, avea loc de regulă joia sau duminica seara, şi nici într-un caz luni,
marţi sau miercuri. Sunt binecunoscute în zonă nenorocirile aduse de aceste zile.
La peţit mergea băiatul, însoţit de părinli în unele cazuri şi de una sau două rude foarte apropiate.

8. inf. Preda Anişca 66 ani,
9. inf. Toma Eva 84 de ani,
IO. Ernest Bcrnca, N11111a în
1967, pag. 54.
11. idem.

Dăbâca

nr. 92.
nr. 9.
Ţara Olt11/11i, în Studii de folclor. Ed. Pentru
Dăbâca
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Data mergerii în peţit, era stabilită de cei doi tineri. Au fost cazuri când în
seara peţitului au adus şi mireasa acasă, fie din teamă să nu fie furată de altcineva, fie că nu doreau să facă nunta pe considerente economice, erau mai săraci.
La acest tip de nuntă numit şi „nunta de noapte" 12 , participau foarte puţini, rude
apropiate şi câţiva vecini şi ţinea o singură noapte. în cazul acesta, se săreau câteva etape, nunta îmbrăcând forma „ilegală", întrucât lipsea cununia religioasă şi
căsătoria civilă, mai mult lipsind ceremonia religioasă, fata nu era îmbrăcată mireasă, trecând direct de la costumul de fată la cel de nevastă.
În cazul nunţii mari, mai întâlnim o etapă şi anume, mersul pe vedere, eveniment ce avea loc într-o duminică, prilej cu care se întâlneau familiile. Aici se
puneau la cale toate detaliile nunţii, unde să se tină, pe cine să invite, pentru câţi
participanţi, să se pregătească etc.

Chemarea la nuntă. Nunta fiind o manifestare colectivă la care partie;ipă
comunitatea, satul, se punea de la început problema cine anume în parte şi cum
sunt chemaţi. Ei nu vin nepoftiţi, din proprie voinţă şi trebuie să se supună tuturor rânduielilor sociale, mai mult cele două familii organizatoare, a nunţii nu ştiu
cât de mari să fie pregătirile, ele fiind în functie de numărul nuntaşilor care iau
parte la masă. Pentru înlăturarea acestei „necunoscute", se face „chemarea la
nuntă", care constituie primul moment al ceremonialului nupţial.
Erau aleşi atât de către mire cât şi de către mireasă doi feciori (orferi) care
înainte cu o săptămână mergeau prin sat (de obicei duminica), să cheme la nuntă.
Ei purtau pe piept „primuri" (prime de mătase de diferite culori), în mână câte o
bâtă decorată cu primuri şi „proşpenc" (plantă verde). Unul dintre băieţi mai descurcăreţ şi cu înclinare spre vorbărie purta în buzunar lista cu cei ce trebuiau chemaţi şi tot ci intrând în casă sau în curte se adresa în felul următor:
„ Oameni buni de omenie
Daţi-mi

ascultare mie
Eu sunt om bun de gugetat (cugetat)
De băut şi de mâncat
Socrul mic m-o mânat
Soacra mică m-o îndemnat
Ca să vin şi să vă închin
Din acestea vas că-i plin
Din vârful lingurilor
Din rădăcina mărilor
Din câmpu cu doru
Dă unde dă oaia cu picioru
Dragii mei oameni buni şi de-omenie
Ca Dumnezeul sfântul să

vă ţie.

12. Ernest Bemca, op. cit., pag. 115.
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la nuntă veniţi
Din acest vas să gustăriţi
Dar răspuns precis să ne daţi
Dacă la nuntă veniţi
Bine o să vă veseliţi
Dacă nu după gard îţi sta
După noi vă veţi uita
Mâinile şi picioarele de frig vă va
Şi cu noi nu veţi avea ce căuta
Că de azi într-o săptămână
Să fim cu toţii d-ampreună
la o lingură de carne
O furculiţă de zamă
O bucată de friptură
Dar mai mult drag şi voie bună
Să zicem că ar fi un ceas două
Dar să fie şi nouă
sau chiar zece
Căci cu toţii le-om petrece
Dragii mei din acest vas gustaţi
Şi răspuns pe loc să-mi daţi

III

Dacă ştiţi că

îngheţa

Sunt şi situaţii când se transmite verbal acceptarea invitaţiei la nuntă, dar
gustarea din vasul (sticla) orferilor este promisiune certă că vor veni, răspunzând
astfel invitaţiei.
În săptămâna premergătoare nunţii au loc pregătirile, sannalele, prăjituri
le, carnea, toate acestea erau duse la casa unde se ţinea nunta de către cei invitaţi. Printre cele aduse se numărau şi „ouă roşii", care nu se serveau la masă, dar
erau date la copii sau cunoscuţi de către socrul mare.
Nunţile se făceau de regulă iarna, când era mai puţin de lucru atunci şi
,,mâncărurile" puteau sta mai mult, nu se stricau. Ceremonialul propriu-zis începea duminica pe la ora I 2,00 şi se tennina marţi dimineaţa sau în unele cazuri
miercurea. Sigur orice ceremonial trebuia să aibă un coordonator, un conducător
care în ţinutul Pădurenilor purta numele de „gazdă". În unele părţi el se numeşte
,,staroste" - ,,vorbitor, grăitor", ctc. 13 .

. Nunta propriu-zisă începea duminica când atât Ia casa mirelui cât şi a
miresei se adunau cei chemaţi. Aici li se servea ţuică şi „ceva gustare rece". O
parte dintre invitaţi, în special feciori care ştiau să chiochească (să descânte),
alături de muzicanţi şi cu „gazda" (grăitorul) în frunte merg după naşi, de regulă
mai pleacă vreo 4-5 femei care vor aduce cinstea naşilor. Aici ajunşi, se serveşte
13. S. FI. Marian, Nunta la români, Ed. Grai

şi

suflet, Cultura Naţională,

82.
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mâncare, etc. După un prim popas, alaiul se îndreaptă spre casa miresei, ,,gazda" în frunte, apoi mirele (de dreapta lui, naşa de stânga naşul), muzica
şi ceilalţi invitaţi. Ajunşi la casa miresei în faţă le apare doar „gazda" acesteia
care primeşte salutul de la „gazda" mirelui:
Bună

Ce

ziua,
ce

ştiţi,

bună

ziua

aşteptaţi

D-voastră iubiţi fraţi
Că

noi mult am umblat
întregi am colindat
Dar aşa ceva nu am aflat
În casă auzim fetele plângând
Afară feciorii chiuind
Poarta d-voastră-i legată
Armata d-voastră vrea să ne bată
Şi cine sunteţi d-voastră ce staţi În calea noastră.
.. Gazda", miresei, auzind acestea replică:
Dar dumneavoastră cine sunteţi
După ce umblaţi
Şi ce căutaţi
Ţări

,,gazda" mirelui îi

dă răspuns

la aceste

interogaţii:

Ei dragii mei oameni buni şi de omenie
Tânărul nostnt împărat
De dimineaţă s-a sculat
Fafă albă a spălat
Păr galben a periat
Din trâmbiJă a sunat
Marem oaste a adunat
Treisute şi cinci de voinici
Cei mai ina/Ji în picioare
Mai înalţi la statură
Şi mai buni de gură
Pe cai au încălecat
Şi către dvs. au plecat
Când fu pe la răsărit de soare
Au plecat la vânătoare
Am vânat Ţara de Sus
Până către apus
până cârlanii au stat
Şi potcoavele le-au picat
Când să dăm la dntmul mare
Am, dat de urmă de fiară
https://biblioteca-digitala.ro
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O stat toată oastea în mirare
Unii spuneau că Îi urmă de fiară
Bună la tânărul nostru de soţioară
Alţii spuneau că-i urmă de zână
Bună la tânărul nostn, de cunună
Dar nunul cel mare
Cu grija în spinare
Să ridică în scări
Se umflă în nări
Şi.făcu ochii roată,
Peste armata lui toată
Şi zări la casa dumneavoastră
O floricică fntmoasă şi drăgăstoasă
Care de împufit nu împuţeşte
Dă rodit nu rodeşte
Şi nici locul aici nu-i prieşte
Gazda miresei, îl
la un pahar de vin ars.

pofteşte

pe gazda mirelui în

casă,

în semne de prietenie

Dumneavoastră jupâne gazdă

În casă să intraţi
Şi la al treilea colţ de masă
Este o sticlă cu vin ars
Din care să gustaţi un pic

Acesta îi explica că au pornit greşit,
În replică însă, gazda mirelui îi răspunde.

că

nu este locul pe care-l

caută

aici.

Dragii mei iubiţi fraţi
de noi aşa uşor nu vă scăpaţi
Pentru că noi am venit
Cu topoare de argint
Să scoatem floricica şi din pământ
Văzând că

nu are altă soluţie, gazda miresei intră în casă şi aduce o midinainte cu haine rupte, îmbrăcată în „prime".
Momentul se repetă încă o dată la cererea gazdei mirelui pentru a-i aduce
mireasa şi numai a treia oară este adusă floarea pe care o caută, adică adevărata
mireasă. Înainte de a fi înfăţişată mirelui este probată de către gazda miresei,
care o învârte spre a vedea dacă nu arc un defect, adică de-a nu fi şchioapă. După
aceea este preluată de gazda mirelui care şi el la rândul său o învârte spunând că
tre ai lui că „ei" îi ştiu hibele şi de aceea nu o învârt aşa de tare. Apoi naşii mirereasă urâtă, pregătită
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lui şi a miresei o supun unor probe pentru a fi siguri•că, corespunde cerinţelor.
Mirele este ultimul care participă la testarea miresei în semn de probă, după care
muzica începe să cânte.
În faţa mirilor se află un cuibar cu apă împodobit frumos din care mireasa
stropea cu busuioc pe naşi şi pe cei prezenţi. Mirele bagă o bâtă pe torţile cuibă
rului şi împreună cu mireasa duce cuibărul la un pom în grădină unde îl golesc.
După întoarcerea lor, gazda miresei anunţă nuntaţii mirelui să intre în casă, care
pun bani ca semn de cinste simbolică pe masa mirilor.
La masă se aşează naşii mirelui cu mirii între ei după care se rosteşte o
rugăciune „tatăl nostru".
După acest moment, gazda miresei, anun\ă începerea cinstei, din partea
invitaţilor miresei, astfel că pentru fiecare invitat se va ciocni şapte pahare de
ţuică strigându-se pentru fiecare pahar în contul cui se bea.
primul pahar se bea pentru cinstiţii cumetri mari
al doilea pahar se bea pentru mila lui Dumnezeu
al treilea pahar se bea pentru cinstiţii miri
al patrulea pahar se bea pentru alergătura dumneavoastră şi aşteptatul
nostru.
- al cincilea pahar se bea pentru jupânul gazdă din partea mirelui
- al şaselea pahar se bea pentru jupânul gazdă din partea miresei
- al şaptelea pahar se bea pentru cele două companii care s-au întâlnit

-

Strigarea cinstei începe cu naşii, părinţii, rudele apropiate, prietenii şi ceigradul de rudenie.
După strigătul cinstei, se serveşte masa, iar după masă în curtea casei se
joacă brâul pădurenesc de către nuntaşii mirelui. Era strânsă averea miresei şi
dată unor nuntaşi ai mirelui spre a fi dusă la casa lui, dar înainte de plecare, aceste „ţoale" ale miresei erau cântate de către nuntaşi astfel:
lalţi invitaţi după

Trandafir din colţul mesii
Cum mai plâng ochii miresei
Unul plânge unul nu
Că ştie ce-i urâtu
Unul plânge unul ba
Că ştie ce-i dragostea
Săracii hainele mele
Cât voi purta de cu jele
Că v-am făcut tot râzând
Şi voi purta tot plângând
la-ţi mireasă ziua bună
De la tată de la mumă
De la fraţi de la surori
De la grădina cu flori
De la flori de busuioc
https://biblioteca-digitala.ro
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De la feciorii din joc
De la.flori de liliac
De la fetele din sat
/a-ţi gândul de la feciori
Şi ţi-l pune la bărbat
Că cu el te-ai cununat
Cuvântul de rămas bun de la toţi ai casei şi de la cei apropiaţi coincide cu
momentul despărţirii de casa părintească şi pregătirea de plecare spre casa mirelui.
Ajunşi la casa mirelui nuntaşii miresei intrau în casă, aşezându-se la masă
şi se continua petrecerea până dimineaţa în zori. Cu mireasa plecau în acelaşi
timp patru zălogi (adică patru feciori apropiaţi ai miresei care o protejau pentru
a nu fi desculţată, ei trebuind să dea seamă cu încălţămintea acesteia).
La casa mirelui, noaptea se făcea jocul miresei pentru bani. care era început de către naşul mare şi desigur fiecare pe rând dintre cei care doreau să o
facă, p,!Jneau bani în funcţie de posibilităţi.
In timpul jocului, avea loc o serie de strigături care înveseleau atmosfera
precum:
leşi afară soacră

mare
aducem noră tare
Să-ţi ajute la ciubăr
Să te scuture de păr
Să-ţi ajute la găleată
Să te trântească de vatră
Că-fi

A doua zi dimineaţa, se înveseleşte mireasa, pregătită de naşa mirelui. Aceasta o piaptănă şi îi aşează pe cap o „ceapţă" peste ea „şiptari" (un fel de cunună), iar apoi cârpa lungă de culoare albă brodată cu şiptă (dantelă). De asemenea, mireasa purta o rochie de pănură, (sumnă), sau postav pe care era cusut cu
fire strălucitoare diferite modele (cârnele), precum şi rozete (străluceşte).
Pe la orele 10,00 dimineaţa, vin „cerfarii" (nuntaşii miresei), care sunt aş
teptaţi de gazda mirelui în curte. Aici arc loc un dialog între ci în sensul că nuntaşii îl întreabă pc gazdă dacă s-a întâmplat ceva, iar aceasta le-a aduce mireasa
îmbrăcată nevastă însoţită de zâlogi. După aceasta nuntaşii sunt din nou poftiţi în
casă unde se continuă petrecerea. La intrarea în casă pun iarăşi bani, în sens simbolic de cinste. Acum se strigă cinstea naşului mirelui şi a celorlalţi nuntaşi aparţinând acestuia. Nuntaşii miresei, sunt anunţaţi că trebuie să plece, după care se
joacă brâul pădurenesc în curte, iar aceştia se îndreaptă apoi spre casa miresei.
Nuntaşii mirelui rămân pe loc se omenesc, începe petrecerea până în zori
(marţi dimineaţa). Marţi pe la orele 13,00-14,00 se adună din nou li se dă de
mâncare, ţuică fiartă, ciorbă acră, plăcintă, gogoşi, şi astfel petrecerea durează
până noaptea sau până miercuri dimineaţa.
De remarcat că în trecut căsătoria la biserică se făcea mai rar în timpul cehttps://biblioteca-digitala.ro
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remonialului de nuntă, aceasta unna să aibe loc la o dată stabilită după nuntă. Sigur, nu se pune problema ca doi tineri să facă nuntă şi să nu se cunune la biserică, şi desigur la Notar la Primărie, întrucât, acestea făceau parte din acea ordine
socială întemeiată înadins în lumea satului, care nu abandona tradiţia şi biserica.
Am considerat că un asemenea demers îmbrăţişează ideea, de altfel acreditată în literatura de specialitate de unii exegeţi, potrivit căreia o imagine de ansamblu asupra acestui ceremonial nu se poate face fără o cunoaştere amănunţită
a fonnelor sale de manifestare. O asemenea idee, am acreditat-o şi noi, în speranţa că ea va putea ajuta cândva la sinteza vieţii spirituale din Pădurenii Hunedoarei, un tinut încărcat de istorie şi spiritualitate.

FOLKLORE FROM PĂDURENII HUNEDOAREI.
THE MARIAGE FROM CERNA'S VALLEY
SUMMARY

The theorctical approach exposcd in the hereby papcr has in vicw the nuptial ceremony from
two pcrspectivcs: as afestil•ity, attendcd by the entire community, dcfying the daily and intcgrating in a time of myth, and as a reconciliarion of the opposites.
This rescarch has been made possiblc by a compaign of cthnological rescarches on thc Valley
of Cerna in Pădurenii Hunedoara, where the geographical isolation and the people's susceptibility
to the ncw generatcs fonnes still lraditional of proceeding of the nuptial ccremony.
ln this spacc the wcdding has an cmotional load having place undcr the sign of a festivity, so
that thc man is dctached from thc daily life, from its ordinary, integratcd rhythm so the ,Jestivity
timc". ln such a sacred time the society and the individual recreat mutually.
From the inforrnation collected at the place we can say that the „nuptial ceremony" in spite of
all changes, of any nature has lasted, surpassing the value and complexity all thc other customs of
man and of familiy cycle.
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PEISAJUL ÎN PICTURA CLASICĂ RUSĂ 1

COR!'iEL CRĂCIUN

Cercetările noastre consacrate clasicismului în varianta lui plastică rusă au
fost stimulate, într-un mod benefic, de o afirmaţie a binecunoscutului istoric al
artei care a fost Mihail Alpatov. Spunea domnia sa, referindu-se la ansamblul
creaţiei europene a secolului al XVIII-iea, că: ,, ... Majoritatea artiştilor din secolul al XVlll-lea au fost însă lipsiţi de acel sentiment naiv şi sănătos al vieţii, pe
care-l cunoscuse epoca anterioară" 2 . Rândurile citate traduc, pe de o parte, faptul evident că semnatarul lor nu a fost un pasionat al fonm.ilei de creaţie clasicizantă, iar pe de alta, lasă să se strecoare efectele unei aderenţe ideologice militante.
Nu ne îndoim de onestitatea istoricului de artă care se situează pe o linie de conduită recunoscută în enciclopedii şi lucrări de sinteză, anume aceea a supremaţiei
artistice a secolului XVII. Este aproape supărător de tranşantă disocierea între
glorioasele personalităţi ale barocului - vezi cazurile Ţărilor de .Jos şi Spaniei, la
care se adăuga Franţa profilată pe structura instituţională academică - şi plasticienii Secolului Luminilor. Chiar dacă Franţa îţi creează o bună garnitură de pictori cu care domină, detaşat, secolul 3 - chiar dacă Anglia dă naştere unei veritabile „şcoli" portretistice4, impresia celui care foiletonează istoriografia artei
acestui secol este aceea că asistă la un declin din perspectivă globală. ln complexul cultural al acestui secol prin excelenţă raţionalist, arta apare oarecum stingheră şi incapabilă să ţină pasul cu inovat ia cc defineşte - ca un cuvânt de ordine
- celelalte domenii de manifestare ale creativităţii umane. Să fie arta atât de subordonată vieţii de la Curte, să fie ea obligată să se supună complicatelor proceduri instituite pentru celebrarea unui timp neproductiv social, dar atât de profitabil pentru o strategie a ascendenţei ierarhice?
Trebuie să-i dezamăgim pe cei care se aşteptau să ne lansăm în consideraţii speculative cu referire la cadrul atât" de generos pe care l-am schiţat ceva mai
sus. Intenţia noastră este - din această perspectivă - cu mult mai „cuminte", cu

I. Prezentul studiu continuă o scrie de interpretări începută cu Portretul în pic/lira clasică ruîn „Ars Transilvaniae", IV, 1994, p. 185-196.
.
2. Mihail Alpatov, Istoria ariei, voi. li -Arta Renaşterii şi a epocii moderne, Bucureşti, 1965,
cap. X intitulat ,,Ana din secolul al XVIII-iea în Fran/a şi în celelalte ţări europene", p. 305.
3. vezi in acest sens lucrarea celebră a fraţilor Edmond şi Jules de Goncourt, Arta franceză a
secolului al XVIII-iea, Bucureşti, 1979, cc cuprinde studii pertinente despre marii plasticieni ai
epocii; Watleau, Chardin, Boucher, La Tour, Fragonard, Greuze, Moreau şi Prudhon. ,
4.Vezi Allan Cunningham, Pictori englezi, Bucureşti, 1987, cu studiile dedicate lui William
Hogarth, Sir Joshua Reynolds şi Thomas Gainsborough.

să,
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mult mai aplecată spre analiza concretă a situaţiei unui spaţiu plastic relativ tânăr
la acea dală. Rusia secolului al XVIII-iea încerca o racordare la standardele Europei în intenţia - mai mult decât evidentă - de a se insinua în rândul Marilor
Puteri. Dacă ar fi să recunoaştem cu sportivitate realităţile epocii, Rusia reprezenta ca potenţialitate un univers invadant - o forţă de care celelalte state au luat
cunoştinţă şi erau obligate s-o respecte. Ceea ce lipsea era un plan bine întocmit,
cu bătaie lungă, în care să se îmbine innuentele externe cu punerea în evidentă
a capitalului uman rusesc. Omul proverbial a fost ţarul Petru I, iar programul lui
- excelent articulat - a dat de „lucru" mai multor generaţii, inclusiv celor de dată
recentă.

Odată pusă în mişcare, forţa recuperatorie, a colosului rusesc a început să
se evidenţieze pe scena europeană. Fireşte că, în aceste condiţii, aspectele culturale au jucat un rol suficient de important în economia politicii profesate la
Kremlin. Dacă c să ne referim strict Ia domeniul artistic, vom înregistra constituirea Academici de arte la Petersburg în anul 17575 - dublată de instituirea obiceiului de pregătire formativă la Roma 6 . Rezultatele nu se lasă prea mult aştep
tate şi ele încep să fie extrem de vizibile din a doua jumătate a secolului XVIII.
Chiar dacă genul portretistic va domina - cantitativ şi calitativ - 7, se poate detecta un interes tot mai vizibil pentru inspiraţia istorică, pentru motivul batalist 8 şi
pentru peisaj. Intenţia prezentului studiu este tocmai acea de a reface şi comenta traiectul respectivului gen în Rusia secolului al XVIII-iea.
Din considerente ideologice - atragem aici din nou atenţia asupra „programului" trasat de ţarul Petru cel Mare - se acordă un loc privilegiat compoziţiei
istorice în prima jumătate a secolului XVIII. Atât savantul enciclopedist Mihail
LOMONOSOV, care s-a făcut remarcat prin lucrările sale executate în tehnica
mozaicului 9, cât şi graficianul Alcksei ZUBOV 10 , acordă o deosebită importanţă
scenelor bataliste „concepute în scopul exaltării sentimentelor patriotice" 11 .
Chiar dacă acelaşi ZUBOV gravează peisaje ale Petersburgului, existenţa concretă a genului este redusă, poziţia de - fundal - lucru valabil pentru majoritatea
operelor pe care le înregistrăm în epocă. Până să-şi câştige un statut de sine stătă
tor, lucru evident în ultimul deceniu al secolului XVIII, peisajul joacă un rol secundar în compoziţii îs.lorice ori cu temă mitologică, respectiv în portretele protipendadei imperiale. ln cele ce urmează ne vom referi la cele două situaţii
amintite, insistând asupra celui de-al doilea caz - cu mult mai frecvent conturat
în iconografia perioadei.

5. Cf. Vasile Florea, O istorie a artei ruse, Bucureşti, 1979, p. 229
6. Vasile Florea. Pictura msă, Bucureşti, 1973, p. 121 cu referire la pictorul Ivan Nikitin considerat ca pionier al acestei fonnule de studiu.
7. lhidem, p. 13 I.
8. În acest context pot fi citate numele lui Ivan Akimov - vezi compozi(ia /~1toarcerea lui Sviatoslav de la Dunăre - şi Grigori Ugriumov - Intrarea triumfală în Pskov a lui Aleksandr Ne1·ski,
Cucerirea Kaza1111l11i şi /~cercarea puterii lui lan Usmar, ibidem, p. 130-131.
9. Lupta de la Poltava şi Luarea Azovului, cf. ibidem, p. 123.
10. Luarea Vâborgului şi Flota rusă întorcându-se din lupta cu suedezii, ibidem.
11. Ibidem.
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Un exemplu elocvent de încadrare în canoanele doctrinei clasicismului ni-l
lucrarea lui Anton LOSENKO intitulată „Despărţirea lui Hector de Andromaca"12. Atât tabloul executat în ulei, cât şi schiţa - cu mult mai liberă şi mai
dinamică - ambele datate în 1773 13 , demonstrează calităţile indiscutabile de
constructor ale pictorului. Dincolo de afectarea teatrală a personajelor de primplan, reţinem dispoziţia uneori glisantă a întregului şi „dialogul" permanent între
static şi dinamic. Dispunerea zig-zagată a grupurilor umane este preluată şi domolită de semicercurile arhitecturii monumentale antice, respectiv de cele două
turnuri ale compoziţiei din forma ei finită. Din acest punct dcvedcre, schiţa ne
rezervă surpriza unor veritabile trimiteri rembrandiene, atât în formă, ca şi în
conţinutul propriu-zis a se observa doar lumina ce cade pe coifurile soldaţilor).
În ciuda înmulţirii abordărilor bataliste la finele secolului XVIII 14 - oarecum nonnale în condiţiile războaielor napoloniene şi a 1ransfon11ărilor mentale
pe care le operează ele-, ne vom îndrepta atenţia spre portretistica care utilizează peisajul ca proiecţie de fundal. Jar pentru ca translaţia noastră să se realizeze
în cele mai bune condi\ii, vom lua un prim exemplu selectat dintr-o campanie
militară. Portretul generalului Fiodor Borovsky, în interpretarea pictorului Vladimir BOROVIKOVSKI din anul 1799 15 , are evidente tangenţe cu compoziţiile
bataliste menţionate. utilizând o punere în pagină care va face epocă - proiecţia
perspectivală fiind plasată în dreapta personajului portretizat -, artistul decupează silueta modelului construit într-o benefică antinomie interpretativă cu fundalul dinamic. Notele preromantice ce se degajă din întreaga construc\ie ideatică şi vizuală sunt menite să exacerbeze calităţile umane ale celui portretizat. figura uşor mirată a generalului, structurată pe un contrapost ce-i asigură o luminare avantajoasă, degajă calm şi fennitate. Dacă pentru caracterizarea personajului portretizat BOROVJKOVSKI face dovada unei minuţiozităţi absolute a detaliului - vezi tratarea uniformei şi a însemnelor aprecierii imperiale-, el se dovedeşte cu mult mai dezinvolt atunci când este vorba de „naraţiunea" din funda.
Grupul de călăreţi în plină cavalcadă ce se îndreaptă spre o posibilă cetate asediată îi ofera un excelent motiv de finalizare a unui impresionant apus de soare.
Cele două surse de lumină - cca din fundal, estompată de vârtejul desfăşurărilor
de forţe militare, şi cea din prim-plan menită ,,;ă sublinieze nobleţea aristocratului obişnuit să comande spre a modifica destine omeneşti, se completează sub un
unghi de incidenţă eroic, aproape patetic. Mişcarea semicirculară a braţului
stâng este preluată şi dinamizată de direcţia de înaintare a escadromului în galop.
„Poza" eroului este explicitată de acţiunea din fundal, ca şi cum am avea de-a
face cu existenţa unei legende a tabloului.
oferă

12. Ibidem, p. 129. Vezi analiza lucrării şi în albumul The 7i·eryako,· Ga/le1J' in Mosc011· Painling, Leningrad, 1979, textul de la reproducerea nr. 19
13. Schiţa este reprodusă în albumul la Galerie Treriakov ,Hoscou - Panorama de / 'art rnsse
el sovielique. Leningrad, 1983, ilustra)ia nr. 26. Date despre artist şi tablou la p. 332.
14. Vezi cazul citat al lui Grigori Ugriumov.
l 5. The R11ssia11 Muse11m - Painling, Leningrad, 1984, ilustra)ia nr. 24
16. Imagine şi text de analiză în albumul The Tre~rnkov Galle,)' in Moscow - Painling. Lcningrad. 1979, ilustraţia nr. 29
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O altă lucrare a aceluiaşi artist îl are ca protagonist pe prinţul A. B. Kurakin 16 .• Deşi intră, ca proiecţie temporală, în debutul secolului al XIX-iea, ca este
impregnată de suflul clasicist al perioadei şi respectă „canoanele" punerii în pagină corespunzătoare. Prinţul Kurakin este figurat într-o atitudine de poză specifică unui personaj atât de important în ierarhia oficială a curţii imperiale 17 . Dacă, în registrul superior din stânga, verticala prezentaţiei frontale a personajului
este dublată şi exacerbată de bustul sculptat, cu evidentele conotaţii de cuviinţă,
avem de-a face cu o dezechilibrare în cel din dreapta. Pentru a realiza un relativ
echilibru la intersecţia diagonalelor disccntrate ale compoziţiei - una pe linia inferioară a încălţămintei prinţului şi a bazei de susţinere a coloanei cu draperie,
cealaltă pe linia descrescătoare a capetelor bustului şi a personajului uman - şi a
focaliza unghiul de fugă perspectival, pictorul introduce acel decupaj de peisaj
ce reprezintă o clădire masivă cu două nivele. Orizontalitatea construcţiei din
peisaj se contrapune verticalităţii personajului portretizat, accentuând nota de sobreitate a întregului şi scoţând în evidenţă „greutatea" rangului celui în cauză. Departe de a fi echivocă, simbolistica de pictor evoluează pe trei registre complementare: natura statică compusă din masa cu instrumente de scris şi bustul citat;
portretul integral al prinţului Kurakin şi deschiderea peisagistică din dreapta.
Doi artişti de la finele secolului al XVIII-iea excelează în redarea portretistică a aristocraţiei ruseşti: Dimitri LEVITSKI şi Vladimir BOROVIKOVSKI.
Predilect, modelele feminine sunt introduse în compoziţii ce au fundal peisagistic, însă fiecare dintre pictorii citaţi dezvoltă o manieră proprie de rezolvare a
acestei probleme. Vom începe cu LEVITSKI, nu doar pe considerentul vârstei şi
a faptului că i-a fost profesor celuilalt plastician citat 18, ci fiindcă poziţia lui interpretativă este mult mai apropiată de moda serbărilor galante practicată de artiştii francezi ce au marcat evoluţia secolului XVIII 19 .
Este suficient să alăturăm unei opere realizate la jumătatea secolului de
Ivan VISNIAKOV - este vorba despre „Portretul lui Sarah-Eleanor Fermore" 20
- oricare dintre lucrările lui LEVITSKI pentru a sesiza progresul imens pe care-l
realizează arta rusă în mai puţin de trei decenii. Aura poetică ce se degajă din
imaginea tinerei imortalizate de VISNIAKOV - sporită într-o măsură considerabilă şi de deschiderea peisageră operată în arhitectonice construcţiei - nu poate
ascunde rigiditatea unei formule de aparat. Unele dintre personajele portretizate
de către LEVITSKI au o graţie căutată pe care numai scenele galante, dansante,
de provenienţă franceză o pot evidenţia. Aşa este ca_zul prezentaţiilor Ecaterinei
Nelidova ( 1773) 21 şi a Nataliei Borshova ( 1776) 22 . In primul caz, personajul feminin evoluează într-un peisaj ferm conturat, în cadrul căruia cerul ocupă un loc
17. Consilier şi vice-cancelar, ambasador extraordinar la Viena şi Paris între anii 1809-1812,
cf. La Galerie Pretiakov Moscou - Panorama de/ 'art russe et sovietiq11e, Leningrad, 1983, p. 330.
18. lhidem.
19. Vasile Florea, Pictura rnsă. Bucureşti, 1973, p. 134
20. The R11ssian M11sewn Leningrad, Moscova, 1987, p. 12 şi ilustraţia nr. 14
21. The R11ssian M11se11111 Leningrad - Paillling, Leningrad, 1979, ilustraţia nr. 19.
22. Ibidem. ilustraţia nr. 18.
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extrem de important. Nuanţele preţioase de roz şi ocru se pretează de minune
gestului delicat cu care personajul susţine un colţ vaporos al compleului în care
evoluează. Poziţia braţelor şi a picioarelor sugerează rotaţia unei figuri de dans
ori măcar intenţionalitatea gestului previzibil. ln cel de-al doilea caz citat, personajul anat cu un pictor uşor ridicat schiţează o reverenţă plină de graţie. Senzaţia
de plutire este accentuată de linia joasă a unui orizont îndepărtat, precum şi de
profilul unei scări de onoare ce sugerează - indubitabil - faptul că personajul se
deplasează pe suprafaţa amplă a unei terase de palat. Ca un veritabil regizor, pictorul îşi distribuie personajele feminine în diferite roluri - funcţie de importanţa
rangului, de vârsta protagonistelor şi de inspiraţia personală. Reprezentativ, în
acest sens, este dublul portret ce le înfăţişează pe Ecaterina Hruşciova şi pe prinţesa Ecaterin•a Hovanskaia 23 - datat 1773. Cele două personaje interpretează în
travesti o scenă dintr-o pastorală 24 , având drept fundal - ca o scenografie teatrală - un apus de soare şi o vegetaţie bogată, ce pennite un decupaj net. Lumina
care le scaldă pc cele două tinere este egală şi dramatizată.
Aşa cum asertează criticul de artă Vasile Florea, spre deosebire de situaţia
descifrată prin exemplele anterioare - eroinele lui BOROVIKOVSKI respiră
mai adânc atmosfera sentimentală la modă în finalul secolului XVIII 25 . Ca şi în
cazurile de portrete masculine pe care le-am analizat, constanta componistică îi
impune plasarea unui culoar peisagistic în dreapta personajelor sale. ,,Portretul
Mariei lvanovna Lopuhina" ( 1797) 26 poate fi considerat un veritabil prototip al
punerii în pagină pe care o operează BOROVIKOYSKI. Tânăra femeie din imaginea reţinută de pictor este înfăţişată într-o atitudine degajată, chiar uşor provocatoare prin acrul pasiv pe care-l afişează cu nonşalanţă. Contrapostul format de
tractul superior al corpului se continuă cu larga deschidere peisagistică din e~trema dreaptă a lucrării. Lumina vine de undeva din stânga sus, egală şi rece,
scoţând în evidenţă faţa, pieptul şi mâna stângă - cea pe care se sprijină personajul. În contrast, întreg registrul superior - situat deasupra capului - este intens
întunecat, tocmai penim a crea diferenţa necesară unei poze avantajoase. Se pot
distinge extrem de clar spicele de grâu ţi frunzişul copacului din imediata vecinătate a femeii portretizate, restul peisajului este redat în tonuri estompate, eterice27. Într-un mod cvasisimilar procedează şi în alte situaţii - spre exemplu
atunci când o portretizează pe Ecaterina Arsenieva 28 sau pe „Femeia necunoscută ce poartă o rochie albă şi turban" ( 1798) 29 . Dacă în primul tablou menţio
nat, Arsenieva este coafată cu un coif împletit din paie, imaginând astfel un fel

23. The R11.uia11 Muse1m1 leningrad, Moscova, 1987, ilustratia nr. 17. vezi
rusă, p. 134
24. Vasile Florea, O islarie a ariei ruse, Bucureşti, I 979, p. 267

şi

Vasile Florea,

Pictura

25. Ibidem

26. la Galerie Treliakav Mascau - Pcmarama de /'ari russe el savie1iq11e, Leningrad, 1983,
nr. 34 şi p. 330.
27. Vasile Florea, Piclllra rusă, Bucureşti, I 973. p. 135
28. The R11ssia11 Musem - Paiming. Leningrad, 1979, ilustratia nr. 27

ilustraţia

29. lhidem, ilustratia nr. 25.
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de Ceres de operetă 30 - iar lumina provine dintr-o sursă plasată în dreapta sus,
în cel de-al doilea peisajul din fundal ocupă un loc cu mult mai important decât
ne-am putea aştepta. Compoziţia este, în acest caz, uşor descentrată spre stânga
- deschiderea perspectivală absorbind diagonalele importante ale compoziţiei,
cea a mâinilor împreunate şi a capului ornat cu un turban plasat peste o coafură
atent elaborată, spre un previzibil şi dezirabil punct de fugă. În situa\ia descrisă,
BOROVIKOVSKI portretizează o femeie matură - chiar uşor trecută ca vârstă
- a cărei atitudine şi mod de a se îmbrăca distonează în ansamblu. Tonurile catifelate de roz din turban şi din textura şalului petrecut peste braţe s-ar potrivi întrun alt context. Schema compoziţională este identică: personajul prezentat frontal
până la nivelul braţelor împreunate pe marginea unei balustrade, fond puternic
întunecat în registrul superior şi pe extremitatea din stânga, deschidere perspectivală intens luminată în dreapta. Grija deosebită pentru detalii şi pentru respectarea datelor anatomice este pusă în evidenţă sub o sursă de iluminare uniformă.
Peisajul vcdută reprezintă o modalitate de exprimare suficient de uzitată
în cea de-a doua jumătate a secolului XVIII. Punctul de pornire în analiza noastră l-am fixat în strânsă legătură cu tabloul unui pictor anonim din cel de-al treilea sfert al secolului enunţat. Este vorba despre lucrarea intitulată: ,, Vederea fluviului Neva de la podul Ncvsky, între biserica Sf. Isaac şi şcoala de cadeţi" 31 .
Cazul de faţă şi cele următoare demonstrează influenţa benefică a anilor de studii italieni asupra reprezentanţilor tinerei şcoli de pictură ruseşti. Dorin\a de a
povesti - atât de proprie popoarelor stepei - îşi găseşte un extraordinar debuşeu
cultural în aceste opere de largă respiraţie, cc denotă un impresionant echilibru
între disciplina compoziţională, pasiunea pentru amănunt şi pitoresc, respectiv
pasiunea de a stăpâni tehnica peisajului acvatic. Fără a ne lansa prea mult în consideraţii de amănunt, putem totuşi avansa o idee - anume aceea a predominanţei
vedutelor cu element acvatic încorporat ce rezumă influenţa modelelor vene\iene
ce impun o veritabilă „modă" a finele secolului XVIII şi începutul celui de-al

XIX-iea.
Lucrarea pictorului anonim oferă, prin dimensiuni 32 şi conţinut, posibilitatea de a evalua puţin societatea rusească a timpului. În primul rând, ne impresionează extrem de pozitiv dinamismul comercial întrupat în numeroasele vase
ce navighează pe fluviu. Disciplina societăţii poate fi remarcată atât în domeniul
bunurilor imobiliare - vezi clădirile impozante cc împodobesc ambele maluri ale
fluviului -, cât şi în evoluţia personajelor umane - fie că este vorba de nobilii
care se plimbă, de soldaţii ce înaintează încolonaţi pc pod, sau de cărăuşii cc-şi
transportă marfa. Veduta se pretează şi unei analize din perspectiva petrecerii
existenţei cotidiene în societatea rusească din a doua jumătate a secolului XVIII.
Deşi planurile sociale se întretaie, prin forţa împrejurărilor, avem foarte
clar exprimată ideea de diferenţă calitativă care le separă. Pc podul susţinut de

30. Vasile Florea. Pictura rusă. Bucureşti, 1973, p. I 35
31. The Russian A1meum leningrad, Moscova, 1987. ilustraţia nr. 15
32.116cmx212cm.
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într-un sens şi în celălalt, echipaje elegante ce transportă înalte
personaje ce-şi fac plimbarea zilnică sau se deplasează în interesul serviciului pe
care-l prestează. Din extremitatea stângă înaintează coloana de soldaţi. Peisajul
uman este completat de personaje ce se plimbă pe jos, stau de vorbă ori încarcă
diferite mărfuri. Grija pcntrn amănunt ii „obligă" pe autor să vizualizeze - într-o
evidentă reducţie perspectivă - trăsuri şi personaje ce populează ambele maluri
ale fluviului Neva. O atenţi~ egal distribuită se acordă şi pasagerilor vaselor ce
evoluează pe oglinda apei. ln situaţia de faţă - ca în multe dintre compoziţiile
celebre ale olandezilor, spaţiul terestru este redus la treimea inferioară a compoziţiei, restul fiind ocupat de prezentaţia amplă a ecrului.
Fiodor ALEKSEEV este. indiscutabil, cel mai important autor de vedute
în mediul rusesc academic de la finele secolului XVIII. Anii de studiu petrecuţi
la Veneţia 33 • dotaţia sa naturală şi interesul aparte pentru lumea 1.:itaJină l-au
condus la rezultatele remarcabile pe care ne pennitem să le comentăm, pe scurt,
în paginile următoare. Deşi nedatată, lucrarea „vedere a catedralei Kazan din St.
Petcrsburg"34 ne ajută să rămânem în acelaşi mediu pitoresc pe care l-am descifrat în precedenta compoziţie. Centrul de interes este fixat şi prin liniile de fugă
asupra pieţei ample cc premerge catedralei. Tabloul înfăţişează o veritabilă scenă
de stradă la ora amiezii - cel puţin aşa ne îndreptăţeşte să credem lumina puternică ce cade asupra pieţei din dreapta sus. Un mic pod de piatră se arcuieşte peste
canalul prin care trece o ambarcaţiune. De la femeile ce spală rufe, privirea ne
este condusă spre grupurile cc se plimbă ori discută în extrema stângă a lucrării.
Curiozitatea - acest angrenaj intim cc condiţionează întrucâtva natura umană le împinge pe multe dintre personajele feminine ce locuiesc în clădirea cu două
nivele din extrema stângă să-şi părăsească starea de expectativă, insinuându-se
la ferestre ori pe balcon. Nu sunt de condamnat, având în vedere dinamismul vieţii din străzi şi din interiorul pieţei. Grupuri de oameni ce discută gesticulând,
trăsăturile ce plimbă personaje simandicoase, soldaţii încolonaţi, prăvălii şi tarabe de mărfuri atent puse în evidenţă, costumele intens colorate ale ţăranilor sau
ale spălătoreselor - totul justifica plă1.:erea Je a gusta spectacolul străzii. Catedrala în sine, concepută ca un imens templu antic cu ample deschideri laterale,
închide perspectiva unei pieţe ornamentată cu un simbol al creştinismului triumfător - conceput în maniera vechilor obeliscuri.
ALEKSEEV este îndrăgostit de imaginea capitalei imperiale pe care o
ilustrează în nenumărate exemple şi, în particular, de reprezentarea Nevci şi a
debarcaderelor ei 35 . O scenă relevantă în acest sens, aflată la un nivel apropiat prin conţinut - de cea deja prezentată, este una care reface „Vederea debarcaderului englezesc din insula Vasilicvski" 36 . Primul plan este ocupat de scena unei
33. Studii la Academia din Vcnc\ia cu Giuscppe Moreni, între anii 1773-1777, cf. la Galerie
Tre1yako1· Mascau - Panorama de I 'art russe el sovietique. Leningrad, 1983, p. 329.
34. The Russian Museum /.e11i11grad, Moscova, 1987, ilustratia nr. 20
35. The Tretiakou- Galle1:r i11 MosWII' - Pai111i11g, Leningrad, 1979, textul de la ilustratia nr.
27
36. The Ru.uia11 M11seum Le11i11grad - Pai111i11g. Leningrad, 1979, ilustratia nr. 21.
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căruţ~ încărcate cu mărfuri provenite din antrepozite sau cu fân, corăbiile ancorate la mal şi nelipsiţii soldaţi ~e defilează constituie un substrat „narativ" extrem de consistent al tabloului. ln registrul median surprindem o accentuată con-

trapond_ere între verticalele catargelor şi a clădirii din extrema stângă, respectiv
orizontale corpurilor corăbiilor şi grupul compact de clădiri ce ornează malul
opus al fluviului. În cazul acestei compoziţii, cerul ocupă ceva mai mult de jumătate din economia întregului, fără a se apropia de „canonul" olandez al deschiderii peisagistice. Autorul pare - în veduta de faţă - cu mult mai interesat să
povestească decât să viseze. Tot narative sunt şi imaginile debarcaderului Palatului imperial înregistrate din perspectiva fortăreţei Petru şi Pavel. Prima dintre
ele - ,,Cheiul Palatului văzut de la fortăreaţa Petru şi Pavel" ( 1794) 37 - pare concepută ca o posibilă scenă de gen. Personajele ce evoluează în umbra masivei
fortăreţe ne duc cu gândul la viitoarele realizări ale picturii franceze din a doua
jumătate a secolului XIX, incluzând aici modalităţile de interpretare proprii impresioniştilor. Soldatul care patrulează, nobilii ce pescuiesc, spălătoreasa ce-şi ia
apă într-o găleată, femeia aşezată care se joacă cu copilul sau vâslaşul vor reprezenta tot atâtea motive exploatate, cu rezultate infinit superioare, mai târziu.
ALEKSEEV se mulţumeşte să povestească, ferindu-se de tentaţia posibilelor
gratuităţi sau interpretări strict coloristice. Registrul median este ocupat de diagonala fluviului pe care navighează o plută şi două bărci. Fundalul este populat
de masivele clădiri ale Palatului, cheiul fiind animat de grupuri compacte de fiinţe umane şi de nelipsitele trăsuri. Artistul acordă extrem de multă atenţie cerului, elementul aerian ocupând aproape 2/3 din spaţiul total al lucrării. Această
proporţie asigură o evidentă fluidizare a mesajului ideatic al lucrării. Într-o piesă
datată 1799, pictorul modifică unghiul de vizualizare a celor două elemente
structive esenţiale - Palatul şi fortăreaţa - fără a obţine însă efecte mult diferite.
,.Vederea fortăreţei Petru şi Pavel şi a debarcaderului Palatului din St. Petersburg"38 prezintă o imagine frontală a construcţiei militare, cu accent pc scările
ce coboară până la nivelul apei şi podul de acces pe explanadă. Din această cauză - a „personajului" principal - lucrarea are o notă acuzată de masivitate, cu o
impunătoare configurare a elemenrului terestru, al puterii imperiale. Primul plan
este populat de fiinţe comune - de unde şi nota anecdotica evidentă (vezi aici
câinele) - în poziţii statice ori în preumblare, de evoluţia unor bărci cu rame. Unghiul de fugă.este concentrat asupra turlei unei biserici ce continuă corpul palatului Imperial spre deschiderea întrevăzută a unei pieţe. Cerul puternic degajat joacă
în acest caz, un rol de importanţă secundă în economia componistică a tabloului.
Finalul secolului XVlll înregistrează şi apariţia peisajului de sine stătător
prin opera unor artişti precum Fiodor MATVEEV şi Semion SCEDRIN. Primul
pictor citat traduce o stare de spirit puternic influenţată de studiile sale italiene.
Interesat de poezia ruinelor, a peisajelor eroice, epice, care înnobilează natura 39 ,
37. The Treryakow Gallery in Moscow - Painri11g, Leningrad, 1979, ilustra1ia nr. 27.
38. The Russian M11se11m Le11i11grad - Pai111i11g, Leningrad, 1984, ilustra1ia nr. 30.
39. Vasile Florea. Pic/lira rusă. Bucureşti, 1973, p. 138.
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MATVEEV figurează de foarte multe ori, în piesele sale, peisajul din împrejurimile Romei. Chiar dacă lucrarea pe care o supunem atenţiei este datată cândva
în primul deceniu al secolului XIX, spiritul în care a fost concepută aparţine, cu
evidenţă, clasicismului. S-a vehiculat - şi nu întâmplător, - numele lui Claude
Lorrain 40 în legătură cu opera plasticianului rus. ,,Vederea câmpiei Romei" 41 ne
oferă suficiente argumente in sprijinul acestei aserţiuni. Ampla deschidere peisageră cu proiecţie asupra unui fundal eteric, grupul de copaci din extremitatea
dreaptă care obturează spaţiul pentru a adânci nota de inefiabil mister a creaţiei
divine, construcţiile presărate în planul secund - ce beneficiază de o atenţie suficient de mare pentru a se decupa vizual - ne racordează la scara de valori a minunatului secol XVIII. Ceea ce este deosebit de interesant şi ne ajută să subliniem universalitatea mesajului plastic, se referă la faptul că MATVEE interpretează peisajul italian din perspectiva unuia care se identifică cu acesta. Deşi rus,
el simte şi se exprimă ca un potenţial italian - aşa cum a făcut-o francezul Claude
Lorrain pe durata îndelungatei sale vieţuiri romane.
Vasile PETROV este un pictor care se lasă sedus de construcţii peisagere
îndepărtate, exotice. Mai puţin cunoscut decât ilustrul său contemporan, el reuşeşte o interpretare extrem de interesantă în lucrarea „Vederea Tauridei" 42 - datată 1791. Prevestirea romantismului este uşor de decelat într-o compozişţie ce
respectă, formal, regulile clasicismului. Copacii, ruinele, cerul încărcat de nori
trandafirii, personajele - puţine la număr - ce populează acţiunii şi interrelaţiile
pe are le intuim că există între ele, totul prezintă frumoase şi evidente trimiteri
la revigorarea clasicistă a secolului anterior. Multiplele diagonale ale compoziţi
ei converg spre centrul de interes al tabloului, situat între trunchiul de copac pe
jumătate retezat din prim-plan şi ruina de pe malul opus al apei. Prezenţa umană
este redusă ca importanţă în acest peisaj ce respiră calmul unui apropiat apus de
soare.
Dacă Fiodor ALEXEEV este considerat ca fiind primul peisagist al frumuseţilor citadine43 , Semion ŞCEDRIN se afirmă- la finele secolului al XVllllea - ca „primul peisagist rus în toată puterea cuvântului" 44 . Prin ce anume se
susţine această afirmaţie atât de tranşantă? Beneficiar al unui îndelungat sejur de
pregătire în Franţa şi ltalia45 , profesor al Academiei de arte frumoase din St. Petersburg la clasele de peisaj şi gravură 46 , Semion ŞCEDRIN s-a format în cultul
abordării clasiciste a acestui gen pictural. Vederile sale sunt inspirate de împreju-

40. Ibidem.
41. The Radischev Art M11se11111 Saratov, Leningrad, 1985, ilustra\ia nr. 14
42. Ibidem, ilustratia nr. 15
43. Cf. Paul Constantin, Galeria Tretiakov, Bucureşti, 1957, p. 7
44. Vasile Florea, Pictura rusă, Bucureşti, I 973, p. 138
45. Studii la Academia din Paris cu F. Casanova, intre anii 1767-1769, şi în Italia intre anii
1769-17776, .:[ Lu Galerie Tre1iukov MCJ>"Coll - Punurumu de I 'uri msse el sovie1iq11e, Leningrad,
1983, p. 330.
46. Ibidem, a condus clasa de peisaj din anul 178 I până la moartea intervenită în anul I 804,
iar pe cea de gravură intre anii 1799-1804. _
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rimile capitalei imperiale pe care le dă cu simţ decorativ, cu sensibilitate lirică
reţinută şi cu grijă totuşi pentru respectarea amănuntelor topografice47 . Aşa cum
vom vedea şi din cele două exemple alese din creaţia sa, utilizează o schemă de
încadrare perspectivală în care adâncimea spaţiului este sugerată mai ales de folosirea unor puncte de fugă şi a culiselor de arbori din primul plan 48 . .,Podul lui
Petru la Gatcino, lângă piaţa conetabilului", este o pânză datată 1799-1801 49 ,
având destinaţia de a servi drept panou decorativ pentru palatul Mihail din St.
Petersburg. Lucrarea -- de mari dimensiuni - are o viguroasă prezentaţie verticală, cerută de arborii ce-i populează compoziţia şi de obeliscul din fundal spre
care conduce diagonala esenţială a tabloului. Acest imens parc natural din imediata vecinătate a capitalei oferă o bună şansă de reuşită componistică. Alături
de elementele naturale - acvatic şi dendricol, cele datorate intervenţiei umane
fac un pandant benefic cu prezenţa efectivă a fiinţelor, fie că este vorba de oameni sau animale. Anecdotica adusă pe ecranul tabloului de grupul de călăreţi
ce înaintează pe pod spre piaţă şi de grupul femeilor ce merg în sens opus, prezentaţia animalelor în repaus, din extremitatea dreaptă jos a compoziţiei, se pierd
- din fericire! - în oceanul de verdeaţă al peisajului. Fiinţa umană este redusă la
justele ei dimensiuni terestre în raport cu imensitate şi profunzimea naturii dominate de Divinitate.
Profunda influenţă a lui Pirancsi, în cazul unei piese grafice pe care-o
apreciem pentru evidentele ei calităţi, reiese din vizionarea compoziţiei „Peisaj
cu ruine" ( 1799)50 . Frecventând un mediu cel roman - impregnat de amintirea
antichităţii, Semion CŞEDRIN nu a putut rezista tentaţiei de a se angaja în interpretări de sorginte grafică. Dexteritatea unui duct ferm - însă familiarizat cu fluidizarea necesară unei prezentaţii de plinuri şi goluri - este excelent probată în
această piesă de top. Arcul imens - încărcat la propriu de o vegetaţie abundentă
- ne avertizează asupra potenţelor structivc gigantice ale timpurilor antice. Senzaţia că plonjăm într-o lume demult consumată este sporită de restul elementelor
arhitecturale - ne referim aici la fântâna cu cei doi sfincşi, la obeliscul, piramida şi templul din fundal - ce compun peisajul, ca şi la costumaţia fiinţelor umane ce evoluează în compoziţie. Elementele vegetale sunt redate cu o minuţie cvasievlavioasă. Natura invadantă din planul median ar putea sugera - în condiţiile
raportării la o istorie uşor mitizată - un dezirabil memento mori al civilizaţiei
umane. Amplitudinea deschiderilor arhitecturale este egalată şi depăşită de proiecţia mentală a regăsirii şi reinterpretării trecutului, a lecţiei de seninătate pe
care ci ne-o oferă perpetuu.
În compoziţiile istorice - luând ca punct de reper scenele bataliste - peisajul joacă un rol minor, fiind aproape sufocat de desfăşurarea de forţe şi strate-

47. Vasile Florea, Piclllra rusă, Bucureşti, 1973, p. 138
48. Idem, O istorie a artei ruse, Bucureşti, 1979, p. 271
49. Galerie Tretiakov Mosco11 - Panorama de/ 'art russe et SOl'ietique. Leningrad, 1983, ilustraţia nr. 35 şi p. 330
50. Ibidem, ilustraţia nr. 185 şi p. 354.
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gii umane ce interesează la unna-unnelor. Poziţia de fundal al unor proiecţii
mult prea generalizate ale individului nu arc darul să avantajeze progresul genului pcisagcr ca atare. Etapa superioară a penetraţiei în cercul restrâns al practicii
plastice este marcată de situaţia de însoţitor al portretelor particulare. Chiar dacă
este redus ca întindere şi plasament -- sugerând de cele mai multe ori că este vorba despre un decor de virtuozitate -, peisajul îşi face loc în conştiinţa plasticienilor, a publicului larg şi a ... comanditarilor. Rezultatul este deja previzibil: pasiunea pentru locul în care trăim se transferă asupra naturii pe care o populăm.
Pictorii, şi odată cu ei ceilalţi consumatori de frumos, descoperă - sau redescoperă -· faptul simplu şi tulburător că nu suntem singuri în acest ocean vegetal
care ne susţine şi ne nutreşte. Multi dintre gânditorii secolului XVIII au ocazia
de a transforma Divinitatea din lăcaşurile de cult în sânul naturii recâştigate.
Panteismul devine ceva mai mult decât o simplă filozofie salonardă, devine un
îndrumător al existenţei. Linia de conduită a romantismului este presimţită şi validată prin intem1cdiul unor creaţii fanion ale debutului de secol XIX. Rusia nu face
excepţie de la acest mers al evenimentelor, recuperează deosebit de repede handicapul timpului - aşa cum am realizat noi prin câteva personalităţi geniale la finele secolului XIX şi, organizat, în prima jumătate a celui următor - şi se plasează
pe un loc onorabil în concertul european al domeniului din jurul anului 1800.
Trecerea în revistă a evoluţiei peisajului în pictura clasică rusă a um1ărit
cele trei linii de conduită pe care Ic-am precizat ceva mai devreme: peisajul ca
fundal al compoziţiei istorice, al portretului şi ca gen de sine-stătător. Realizările
artiştilor interoga(i în prezentul studiu au avut menirea, mai presus de simplu
fapt de a ne familiariza cu un spaţiu geografic şi mental relativ apropiat, de a pune sub semnul întrebării aserţiunea istoricului de artă Mihail Alpatov. Acum, în
finalul lucrării, credem că suntem îndreptăţiţi să corijăm fraza prin înlocuirea
termenului lipsifi cu cel de dota(i, de capahili.
Cu acest prilej ne luăm permisiunea de a prelimina un viitor studiu referitor la pictura de gen în acelaşi spaţiu şi pe aceleaşi coordonate ale clasicismului.
Sperăm să ne bucurăm de o înţelegere similară din partea editorilor acestei reviste de prestigiu.

LE PAYSAGE DANS LA PEINTURE RUSSE CLASIQUE

Dans la dc11xic.:me rnoitic du X\"111-c sic.:dc se cons1imc !'Academic Jc lkaux-Arts a
Petersburg ( 1757) c1 s'ins1irnc l\1sagc de fa irc Ies crndcs cn Italia. Bien quc Ic geme du por1rai1 domincra - du poin1 de vuc quamitatit cu qualirarif - on pcut idcnti!icr un in1crcr plus
,·isihie pour l'inspiration historiquc. pour la notif des batailles ct pour Ic pav~agc. L'intcmion
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de cetce crude est c;ela de refaire et de commenccr Ic trajct du genre paysagiste dans la Russie
du XVIII-c sicclc.
La premiere hypostase - Ic paysage commc arricrc-plan d'unc composition d'inspiration
historique - est suivi dans une ocuvre du pcintre Anton LOSENKO qui s'intitule „Les
adieux d'Hector a Andromaque" ( 1773)
Plus interesantes et complexes sunt Ies rcflexions lics d'une deuxieme hyposcases - dans
laquelle le paysage apparaît comme l'arriere-plan d'un pomait. Les plus importants representants du domaine - Dmitri LEVITSKI et Vladimir BOROVIROVSKI - se presentent avec
des oeuvres du premiere classe, dans lesquelles on peut distinguer une veritable schema conscructif don 't ils ont respecte nr dans la majori te des situations.
Le paysage vedutte - /a croisieme hyposcase - designe une maniere d'expression assez
utilisce dans la deuxii:me moitie du XVIII-e siecle. Fiodor ALEXEEV est, sans doute, le plus
celebre plasticien qui travaille comme-rya dans l'ambiance russe - preuve Ies images de la capitale imperiale qui rcviennent frequcmcmcnt dans sa creation.
Le fin du XVII I-e siecle cnrcgistrc aussi l'apparition du paysagc a propremcnt parter donc la quarriemc hypo.mm: - par l'ocuvre des peintrcs Fiodor \1ATVEEV ct Scmion
SCEDRIN.
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STATUTUL EUROPEAN AL CENTRULUI ARTISTIC
BAIA MARE

NEGOIT Ă LĂPTOIU

Cu prilejul împlinirii unui veac (în 1996) <le la instituirea în ţinuturile
nord-vestice ale României, la Baia Mare, a unor fundamente de instructie artistică pentru pictorii dornici să creeze într-o deplină libertate a gândului şi 'simtirii,
valorificând atât disponibilităţile propriilor resurse, cât şi prospeţimea impulsului natural, s-au iniţiat o mulţime de acţiuni (simpozioane, expoziţii, publicaţii,
dezbateri), menite să definească specificul şi rezonanţele unui fenomen cultural
de anvergură europeană 1. Era firesc să se întâmple aşa pentru că acum la final
de veac şi de mileniu atitudinile partizane, pornite din raţiuni subiective, deveneau tot mai anacronice în raport cu deschiderile şi viziunile integratoare.
Asupra factorilor care au favorizat un proces instructiv şi creator de substanţă şi durată părerile nu sunt concordante. S-a invocat adesea nevoia deplasării
în zonă a pictorului - cu solid prestigiu didactic şi artistic - în epocă Simion Corbul-Holl6sy (un moldo-armean născut în 1857 Ia Sighetul Marmaţiei) căruia
Prefectura Comitalului Maramureş îi comandase în primăvara anului 1896 o amplă transpunere picturală a Cetăţii Hust. Nu liµ:,ită de crc<libilicate este şi intentia
unor oficiali din cercurile progresiste budapestanc care apreciind excelentele rezultate înregistrate de Holl6sy în cadrul Şcolii libere de pictură pe care o organizase şi conducea la Miinchen , din 1886, frecventată anual de zeci de cursanţi din
întreaga Europă, îi avansează invitaţia de a ctitori o academie de artă, întrucât
Şcoala de desen după modelul din Budapesta şi cea condusă de Lotz Kâroly care
pregăteau profesori de desen erau „părăsite de elevi fără excepţie, când îşi dă
deau seama că în ele nu se poate învăţa suficient"2. Din scrisoarea-program expediată de reputatul artist-profesor Ia Budapesta, în 5 decembrie 1894, aflăm dale esenţiale despre programul unei asemenea instituţii, total opusă convenţiilor
academizante. Faptul că ideea îl ispitea e dovedit şi de trimiterea la Baia Mare,
în vara anului 1895, a elevului său annean, Gavril Popp din Cluj, pentru a studia cadrul şi oportunităţile instalării acolo a unei academii libere. Credem însă că
motivaţia cea mai plauzibilă trebuie căutată în nevoia de evadare din capitala bavareză, scenă a unor acute dispute pe tema raportului profesor-discipol şi a eficacităţii normelor didactice. Tot mai convins de efectul benefic al studiului în contact direct cu natura - ca stimul pentru retină şi sensibilitate - întrezăreşte rosul

I. Îndeosebi Galeria Natională de la Budapesta şi Muzeul băimărean de ană au devenit prounor sinteze expozitionale şi monografii de înalt profesionalism.
2. Otto Mezei, Nagybanya, Budapesta, 1983, p. 27.

tagoniştii
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eliberator şi stimulativ al deplasării şcolii pc timp de vară în zona Maramureşu
lui natal. Iată cum rezumă artistul însuşi mobilul deciziei de transfer: ,, ... Recunosc că sunt un încăpăţânat: şi nu ştiam că am talent, dar eram ferm convins că
m-aş fi nenorocit împreună cu talentul meu cu tot dacă rămâneam la ceea cc putea oferi Miinchenul. Constatarea că trebuie să dispărem din Miinchen o tT1cuscm
mai de mult, împreună cu fratele meu Joska. El a şi plecai în Italia." 3
Această nevoie de a părăsi \1iinehenul exprima în termeni deschişi conflictul real dintre două mentalităţi. Una apaqinea cercurilor oficializate care se
opuneau cu îndârjire schimbării. conservatorismul lor fiind în dezacord cu evoluţia firească a vieţii sub toate aspectele. Cca de a doua tendintă era susţinută de
spiritele receptive la imperativele vremii care solicitau o radicalizare a iniţiati
velor menite a conferi societăţii avantajele unei dezvoltări în consonanţă cu exigenţele modernităţii. Deci cât mai multă libertate în exprimare valorificându-se
cât mai complet posibil resursele individuale. Sosise momentul secesiunilor declanşate pc arii europene extinse: în Franta atitudinea grupului de la Pont Aven,
1989-1899 (,,Les nabis" = profeţii în ebraică), .. Mir iskustva" (Lumea artei,
Moscova, 1890), .. Miinchener Sezession" ( 1892), centrul artistic de la Baia Mare
( 1896), Societatea tinerilor artişti români „Ileana" (Bucureşti. 1897); .,Wicner
Sczcssion" ( 1897) .,Berlin Sezcssion" ( 1898), ,,Tinerimea artistică" (Bucureşti,
1901 ).

Abia la începutul anului 1896 devine certă hotănhea lui Hollosy, ,,maestrul maeştrilor", de a veni la Baia Mare pe timp de vară cu elevii şi discipolii ce
gravitau în jurul său la Miinchcn. amănunt ce declanşează euforia localnicilor
care întrezăreau perspectivele culturale ale oraşului: .,ln ultimul număr al acestui ziar - printre noutăţi - a străbătut ca un fulger ştirea succintă. dar de marc importanţă, că Simion Hollosy, compatriotul nostru, figură proeminentă a picturii
moderne, cunoscut în toată lumea, intenţionează si1-şi mute şcoala de pictură de
la Miinchcn în urbea noastră'' 4 . Primăria oraşului Baia Mare decide, în şedinţa
din 29 aprilie 1896, suportarca cheltuielilor impuse de construcţia unui atelier
din lemn în parcul oraşului, de fapt un şopron nepretenţios, încropit rapid, unde
s-a lucrat pc timp ploios p,înă în 1911. Primele ateliere cu pereţi de zidărie s-au
dat în folosinţă în 190 I. iar sala marc pentru şcoală şi expoziţii. plus patru ateliere elegante s-au finalizat în intervalul 1910-1912.
Nu trebuie minimalizat nici aportul pledoariei atât pc lângă Hollosy. cât şi
în faţa autorităţilor locale a doi pictori originari din Baia Mare: Rcti Istvan
( 1872-1945) şi Thorma Janos ( 1870-1937). martori ai armonioasei convieţuiri
multietnice din zonă. Lor li se adaugă lvanyi GrUnwald Bela ( 1867-1940) care
în mediul munchcnez a fost unul dintre cei mai activi promotori ai transferului

3. Felvincki Takâts Zolt,in, /Io/I,,.,._.- Simon. apud Raoul Şorban. O l'ia{,i de ,ll'li-'I i111re ,\lii11c'1e11 şi Maramureş. Bucureşti. 1986, p.70. carte fundamentală pentru clarilicarca întemeietorului
şi anii de începui al Centrului artistic Baia Marc.
4. dr. Vir.ig B.:la, Fes1,Jiskola Nagrb,i11_ni11. în ...Vagrbti11ra (;s l'ideke" Raia Mare. 9 februarie
1896. in,·itfmd municiralitatca să dovedească multă solicitudine.
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de instrucţie estivală în oaza de frumusc\e maramureşeană. Cu grad difcrcntiat
de compctcntf1 şi eficacitate toţi patru profesori s-au preocupat de modelarea
în intervalul 1896 -- 190 I - a celor dornici de perfectarea vocaţiei lor artistice.
Aşadar, la prestanţa de necontestat a maestrului Jo116sy s-a adăugat şi ambiţia
mai tinerilor săi colegi care posedau profund cunoştinţe de specialitate, culese în
timpul unor prelungite şi fructuoase popasuri de instrucţie şi documentare. petrecute la Mi.inchcn şi Paris.
Din 29 aprilie şi până în 6 mai 1896 sosesc la Baia Mare, în grupuri succesive, 11 artişti şi 37 de studenţi, care până în septembrie vor experimenta şi crea
in conformitate cu atmosfera de deplină libertate întronată de Simion CorbulHollosy, cel care încă din 1894. în scrisoarea-program trimisă Ministerului Instrucţiei Publice işi mărturisesc franc afinităţile cu orientările şcolii franceze ce
vizau educarea „în sensul lucidităţii şi vieţii spirituale [ ... ]. Afară. sub cerul liber, in peisaj. tinerii elevi-artişti vor ajunge la înţelegerea deplină a liniei ca clement constructiv. a culorii şi a perspectivei"5.
O privire atentă asupra identităţii şi apartenenţei culturale a membrilor
miinchcnczi ai şcolii lui Hollosy şi a artiştilor colonişti asociaţi acestuia. reliefează edificator structura lor multietnică. fapt care imprimă de la început fenomenului artistic băimărean un caracter şi statut eminamente european. Unii exegeţi n-au ezitat să-i acrediteze chiar o amprentă intcrnatională, dată fiind prezenţa la Baia Marc chiar din primii ani a doi americani. a unui australian şi a unui
englez din India. Să nu uitfun însă că ei veneau pc filieră Mi.inchen. deci erau
aclimatizaţi cu factura continentală a artei. plus că au activat mult după aceea in
Europa. Datorăm analizele şi concluziile cele mai pertinente, credibile. referitoare la inaugurarea. maturizarea şi ridicarea la evoluate cote valorice a Centrului artistic Baia Mare, criticului şi istoricului de artă Tiberiu Alexa care timp de
două decenii a parcurs un număr impresionant de surse bibliografice, arhive, colcc\ii muzeale şi particulare din \ară şi străinătate, oferind pc parcurs tiparului rezultatul pasionantei sale cercetări, cel mai consistent şi esenţial studiu fiind inserat în volumul editat cu prilejul sărbătoririi centenarului. unde se pronun\ă răs
picat asupra „proporţiilor cosmopolite, europene, a începutului colonismului
băimărcan" 6 . Normal, ponderea au avut-o coloniştii temporari: 357 în intervalul
1896-190 I. Dintre ei 22 proveneau din Austria, 44 din Gcmrnnia. 26 din Polonia, 9 din Rusia, 20 din Transilvania, 14 din Ucraina. 69 din Ungaria şi câte 1-5
din Basarabia, Cehia, Elveţia, România, Slovacia. Spania. SUA. Australia, Danemarca. Seria pictorilor rezidenţi tot mai numeroşi de la un an la an este inaugurată de un pictor de marcă Ferenczy Karoly ( 1862-191 7). neîndoielnic unul
din cei mai influenţi artişti în structurarea fizionomiei moderne a artei din Ungaria la începutul veacului XX, unnat curând de lvanyi Gri.inwald Bela care se
căsătorise cu pictoriţa Irina Bit ( 1899), fiica protopopului greco-catolic român
din localitate.
5. \'CZi nota 2.
6. Tiberiu Alexa. Traian :'vloldovan, Mihai
ia Mare, 1996. nota 39, p. 45.

Muscă,

Ce111ml arli.~/ic· Baia Mare. /896-/996, Ba-
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Voind să probeze calitatea învăţământului artistic, propovăduit şi asimilat
în lunile de instrucţie (iunie-septembrie) la Baia Mare, se iniţiază expoziţii publice anuale: I 897-1900, unnate de selecţii semnificative prezentate şi-n capitala
ungară. Reacţiile au fost dintre cele mai favorabile, dovadă fiind şi atitudinea
Ministerului Instrucţiunii Publice de a subvenţiona şcoala timp de patru ani (până în 1900 inclusiv), în luarea deciziei contând mult sincera simpatie a ministrului Iuliu Vlasici faţă de Hollosy. Coroborând însemnările din presa vremii şi listele cu premianţii aleşi de profesorii-îndrumători rămânem puternic marcaţi de
rezonanţa ulterioară a unor nume de artişti, reprezentativi pentru mişcarea culturală din ţările lor de obârşie. Din raţiune de spaţiu ne vom rezuma a aminti pe
Mstilav Dobujinsky, fondator şi apoi conducător al societăţii „Mir iskustva"
(Rusia); Konrad Krzyzanovki Benedikt Kubinski şi Edmund Okun (Polonia); Jakob Nusbaum, Konrad von Kardoff şi Alexander Liebmann (Germania); Max
Buri (Elveţia); Josef Engelhart şi Richard Gerstl (Austria); Artu Verona, Acs Ferenc, Moisei Kogan (România); Fratisck Dvofak (Cehia); Viktor Belanyi şi Elemer Hradil (Slovacia); Glatz Oskar, Csok Istvan, Rudnay Gyula, Zemplenyi Tivadar (Ungaria); Caesar Herrer (Spania) şi mulţi alţii.
Din 1898, deci în al treilea an al tot mai fructuoaselor sejururi băimărene
ale elevilor şcolii lui lfollosy şi simpatizanţilor acestuia (care în intervalul octombrie-mai activau la Miinchen) încep să se contureze conflicte între maestru
şi discipoli în frunte cu Teti şi Thonna. Motivele erau diverse ca şi speculaţiile
pc tema lor. La declanşarea crizei n-au contat atât diferenţele de opţiune estetică
dintre generaţii (Hollosy având în această privinţă o postură mai evoluată), ci
mai ales spiritul veleitar al celor cc vizau preluarea conducerii şi imprimarea
unei conduite mai concesive în fata receptivităţii publice. Pornind pe firul evenimentelor istoricul de artă maghiar Otto Mezci considera că: ,,Adevăratul motiv
al divergenţei [ ... ] trebuie căutat în modul diferit de a concepe rolul uman şi social al artei, despre gustul public şi modul de conducerc." 7 Saturat de intrigi şi
obstrucţii de tot felul, după practica din vara lui 190 I Hollosy renunţă la serviciile oferite Hăii Mari continuându-şi gern:rm,ul zel pedagogic în popasuri estivale petrecute la Fonyod-Balaton, Hunedoara, Sighet, Gilău-Cluj şi îndeosebi la
Teceu (nu departe de Sighetu! natal, unde se şi stinge din viaţă, în 1918). Un refugiu echivalent cu o pierdere, gândind la consecinţele lui în plan cultural. Prin
dispariţia sursei miinchencze Budapesta devine principalul furnizor de colonişti
temporari. O mutaţie cu urmări deloc favorabile în ce priveşte diversitatea şi vocaţia artistică a participanţilor.
Disensiunile din cadrul şcolii aveau să deruteze Ministerul care în cursul
anului 190 I întârzie cu acordarea subvenţiei. Meditând asupra unor surse reale
de venit patru din pictorii locali: Ferenczy Karoly, lvanyi Griinwald Bela, Reti
Istvan şi Thonna Janos perfectează structura şi programul unei noi forme organizatorice care să faciliteze continuarea instruqici artistice. Astfel, în vara lui
1902, pun bazele Şcolii libere de pictură, instituţie cu caracter privat, prima cu
7. Otto Mezci, op.cit.. p. 84.
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asemenea specializare în zonă. Acceptând să profeseze în învăţământul budapestan, mai întâi la şcoala de desen după model ( din 1905) şi apoi la nou înfiinţata
şcoală superioară de arte frumoase (din 1908) Ferenczy Kâroly se preocupă cu
toată seriozitatea de trierea talentelor care unnau să primească burse pentru Baia
Mare, fiind ajutat din 1913 şi de Reti, cooptat şi el ca profesor la şcoala superioară. Statisticile arată o creştere continuă a fluxului: de la 36 în momentul inaugural ( 1902) la 115 în anul declanşării războiului, 1914. Satisfăcuţi de rezultat, cu
atmosferă tipică de „Barbizon maramureşan" cum va fi catalogat adesea climatul artistic băimărean, mulţi revin şi activează în afara şcolii ca pictori liber profesionişti. asistând chiar şi la formarea unei clientele de tablouri. Mulţi din cei
atraşi de mirajul artei proveneau, fie din mediul local (Maticska Jeno, Krize san
Janos, Mikola Andrâs}, fie din împrejurimi sau importante oraşe transilvane:
Alexandru Duma şi Gavril Popp (Cluj), Andrei Littecki (Satu Marc), Ana Dorschlag (Sibiu) s.a. Studiul atent al biografiei unor tneri care latemau experienţa
băimăreană cu prelungite pelerinaje europene (cu preferinţă pentru Mtinchen şi
Paris) îi arată ataşaţi de tendinţele novatoare în artă. Mulţi vor figura în expoziţii ale avangardei europene, îndeosebi la Saloanele independenţilor francezi.
Astfel, Czobcl Bela debutează la Paris, în 1905, alături de fovişti, Pcrlroll Csaba
Vilmos expune la Salonul de toamnă din 1907, păstrându-se timp de patru ani în
anturajul lui Henri Matisse. Boromisza Tibor, la un an de la stabilirea la Baia
Marc ( 1904) frecventa Academia „Colarosi" din Paris, aspirând puternic din fervoarea climatului parisian. Dar cel mai mare câştig al mediului artistic băimă
rean se înregistrează prin fixarea aici, în 1906, al lui Alexandru Ziffer (dând curs
chemării lui Czobel). Spirit ardent şi prolific stăruise îndelung în faţa pânzelor
create de corifeii artei modeme: Cezanne, Van Gogh, Gauguin, fiind acceptat la
saloanele independenţilor de la Paris (I 906, 1907, 1910, 1911 ), precum şi în expoziţii reprezentative deschise în Budapesta (1908, 1909, 1913). Originalitatea
viziunii şi rafinamentul configurărilor plastice recomandate de picturile integrate
în expoziţia (Sczession", 1914, îl încurajează pc un cronicar al evenimentului să
conchidă sugestiv: ,.Cel mai de scamă talent coloristic din întreaga cxpozi1ic este
Ziffer. Abia aici, printre lucrările pictate la atât de diferite tensiuni ne putem da
scama câtă vigoare au culorile lui şi totuşi cât sunt de subtile. Cât de simplu îi
este desenul şi cu toate acestea cât de expresive îi sunt formele" 8 .
Aproape fără excepţie întreaga pleiadă a tinerilor interesaţi de acel puls al
creaţiei aflat în acord cu imperativele estetice ale vremii, fumizate îndeosebi de
şcoala franceză, gravita în jurul profesorului lvânyi Grtinwald Bela, dascăl cultivat şi mobil datorită căruia la Baia Mare după plecarea lui Hollosy şi până în
1909 se experimentau soluţii viabile, sincrone în bună parte cu cele vehiculate la
Paris, aderente post-impresionismului, ardcn\ei foviste, elegan!ei stilistice ori savorii sentimentale ale Art-Nouvcau-ului. Astfel de preocupări s-au abătut de la
molcoma derulare a unor viziuni intimiste, care sub acoperirea respectării disciplinei formale intenţionau să transpună în manieră naturalistă sau impresionistă

8.

Ştefan

Borghida, Alexa11d111 Zi(Jer,

Bucureşti,

1968, p. 14.

https://biblioteca-digitala.ro

136

Negoiţă lăptoi11

6

specificitatea geografiei locale, pe planul cuplului profesorul Rcti-Rhonna. Diferenţa de opinii va antrena - ca şi în cazul cu Hol6sy - disensiuni şi vehemenţe,
încheiate prin părăsirea de către lvanyi Griinwald şi simpatizanţilor săi a ambianţei băimărene (în 1909), întemeind o nouă colonie la Kecskemet (Ungaria).
În ideea solidarizării spiritelor şi a protecţiei vocaţiei artistice se redactează ( în 1911) statuetele „Societăţii pictorilor din Baia Marc" (aprobate în
1913 ), mizându-se pe consolidarea sentimentului comunitar în temeiul universalităţii ariei. Dar orgoliile nu se sting uşor. Disputa dintre tendinţele conservatoare
(susţinute de cei care-şi vedeau subminate prerogativele didactice, pigmentate cu
severităţi academice) în vizibil contrast cu libera manifestare a temperamentului
şi inspiraţiei întreţinută de tânăra generaţie avea să izbucnească virulent în toiul
pregătirilor pentru sărbătorirea unui deceniu de la înfiinţarea Şcolii libere de pictură, când se perfectează şi o expoziJic aniversara ( 1912). Cu discernământ şi lină intuiţie, doi tineri, Boromisza Tibor şi Fclvincki Takats Zoltan au comentat pc
larg în presa acelor ani antebelici parametrii diferiţi de înţelegere şi manifestare
afinnaţi la nivelul generaţiilor, considerând în ultimă analiză confruntările ca o
necesitate în clarificarea opţiunilor şi a progresului artistic.
După încheierea ostilităţilor pe câmpurile de luptă ale primului război
mondial şi instaurarea păcii prin Tratatul de la Trianon Europa capătă o configuraţie mult apropiată de raţiunile istoriei. Baia Mare împreună cu întreaga provincie transilvană sunt scoase de sub jurisdicţia imperială austro-ungară şi trec sub
autoritatea statului român unitar. Centrului artistic i se respectă reputaţia, municipalitatea acordându-i în continuare subvenţii şi facilităţi, iar din 1919 Mi~1isterul Cultelor şi Artelor din România acordă burse de studii la Baia Marc studenţilor merituoşi din cadrul academiilor de artă din ţară: Bucureşti, Chişinău,
Cluj, laşi. Vine rândul Bucureştiului să preia iniţiativa şi să determine ponderea
participanţilor la practicile de specialitate din sezonul estival. de o lună (august).
Conştient „de influenţa culturală excepţională pc care şcoala de pictură de
la Baia Marc ar putea-o exercita asupra artei româneşti dacă i s-ar aduce câteva
îmbunătăJiri"', reputatul profesor al şcolii bucureştene de arte frumoase Ipolit
Strâmbu ( 1971-1934), însoţindu-şi studenţii în verile anilor 19 I 9-1921 concepe
„un remarcabil proiect de reorganizare pe baze internaţionale a coloniei artistice
băimărene, pornind de la spiritul cultural al modelului multietnic iniţial pe care-l
promovase Simion Corbul-Holl6sy între 1896-190 t " 9, avându-se în vedere poziţia favorabilă a oraşului în apropierea graniţelor a ~'.ltru state: Ungaria, Cehoslovacia, Polonia şi Rusia. Chiar dacă Ministerul - solicitat de alte urgente - nu
a dat curs generoasei iniţiative, o parte din idei sunt preluate şi valorificate în
fundamentarea statului nou înfiinţatei tabere de vară din pitoreasca staţiune marină: Ba Ieie ( 1923 ), organizată în bună măsură după modelul băimărean. Asemenea profesorului Strâmbu, atât Şerban Ştefan Dimitrescu ( 1886-1933 ), director
al Şcolii de arte frumoase din laşi, cât şi Alexandru Popp ( 1868-1949), director
9. Tiberiu Alexa, lpolit Strâ111h11 - 1111 proiect i11edit de n.'orga11i=are şi de=\'Olrare a Ce11trnl
anistic Baia Mare·· în .. Marmafia ·· Baia Mare, 1979-1981. p. 528-570.
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al celei din Cluj participă alături de studenţi la fructuoasele exerciţii în plein-air
şi la prelungitele dialoguri pe teme de învăţământ artistic şi destin creator ( 1926,
1927). Din păcate consecinţele dureroase ale crizei economice declanşate în plan
european, în 1929, n-au ocolit nici România şi de aceea Ministrul Cultelor retrage subvenţiile pentru bursele de studiu. ( 1930). an după care scade masiv cota
frecvenţei coloniştilor temporari: de la 75 în 1930 la 41 în 1931 şi numai 12 în
1940. Pentru a releva însă puternica afluenţă din deceniul trei mai consemnăm
două date: în 1925 au frecventat şcoala liberă de pictură 145 cursanţi. şi 118 în
1928. Întâlnirile dintre studenţii diverselor academii s-au dovedit extrem de
utile, încurajându-se reciproc în abordări originale, scutite de convenţii. Ni s-au
confesat şi au recunoscut fertilitatea unor benefice înrâuriri: Petre Abrudan, Nicolae Brana, Mihai Cămăruţ, Alexandru Ciucurencu, Ion Irimescu, Jncze Janos
Des, Al. Mohy, Letiţia Muntean, Szervătiusz, dar o conlin11ă şi creaţia lui Octav
Angheluţă, Mihaela Eleuteriade, Costache Agafiţei. Iosif Fekete. Tasso Marchini şi mul\i alţii. Erau exponenţii unei viguroase generaţii care în varii spaţii româneşti au operat soluţionări plastice rezistente în timp.
Semnificative pentru definirea pulsului spiritual al Centrului artistic Baia
Mare în perioada interbelică se desprind încă două aspecte: numărul relativ mare
şi constanţa coloniştilor permanenţi (în jur de 30), alături de perfectarea unor expoziţii anuale încurajând ierarhizări la nivelul breslei şi în conştiinţa publică. Sugestive sinteze expoziţionale au fost itinerate prin importante centre de cultură
ale ţării: Cluj, Oradea, Arad, Timişoara, Satu Mare, Braşov în 1939 ajungând şi
la Bucureşti. După întoarcerea definitivă ( 1918) din Germania a lui Ziffer (pe
unde peregrinase timp de patru ani), anul 1920 consemnează stabilirea lui Eugen
Pascu (după ce activase şi se impusese în cadrul activismului din capitala ungară), Nagy Oskar şi Iosif Klein, alăturându-se fraţilor Ferenczy, lui Thonna,
Gheorghe Florian (care evadează la Paris în 1927). David Jandi, Krizsăn Janos.
Csikos Antonia, Ratz Peter, Mikola Andnis. În fiecare vară veneau de la Oradea
Hugo Mund şi soţia sa Guzella Domotor (până în 1930 când pleacă în Argentina), configuraţia multietnică fiind completată cu polonezul Jan Husovski (apă
rut în cadrul Coloniei în 1916), evreii Martin Katz. Oliver Pittner, Carol Scheip,
Vasile Weith, românii Petre Abrudan (băimărean între 1932-194 7), Lidia Agricola (din 1929), Gheorghe Manu (din 1934) sau Geza Vida (din 1933), rusul Sebastian Schakirov, pentru ca din 1937 să facă excelentă impresie în expoziţii
acuarelele Lilei Gassert Uica şi sculpturile danezului Peer Merloe. Sejururi cu
intennitenţe au efectuat şi clujenii Szolnay Sandor ( 1922-1927). Tasso Marchini
(1926-1930, 1932-1933), maramureşanul Traian Bilţiu-Dăncuş (1921-1926,
pentru ca între 1930-1940 să activeze la Sighetu Marmaţiei), braşoveanul Hans
Mattis Teutsch (1927-1931 ). sătmărenii Paul Erdos şi Pirk Janos. sculptorul
Szervătiusz Jeno (bun prieten cu Abrudan), dejeanul Epaminonda Bocea. O aşa
de variată factură a obârşiilor şi implicarea lor în manifestări expoziţionale ale
avangardei din România şi Europa (numele cele mai sonore fiind ale lui Hans
Mattis Teutsch, Pascu, Ziffer. Mund, Jandi, Klein, l\agy Oskar. Taso Marchini,
Peer Merloe) vor imprima limbajului plastic modernitate şi vigoare, experimenhttps://biblioteca-digitala.ro
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originalitate în cheie expresionistă, fovistă, constructivistă,
sau neoclasicistă pe filieră „Neue achlihkeit" (,,Noua obiectivitate''). Despre un timbru modern şi european al atitudinii şi expresiei, despre
un suflu specific al băimărenilor în contextul unor sinteze expoziţionale cu putem ic impact în epocă, precum Saloanele artei ardelene deschise la Cluj în 1921
şi 1930, scriu toţi cronicarii evenimentelor. Treptat are loc şi o diversificare a
tehnicilor şi modalităţilor de configurare. Graţie lui Hugo Mund, Eugen Pascu,
Kovacs Geza, Carol Scheip Vasile Kazar şi Geza Vida, grafica primeşte statut de
sine stătător, desenele în tuş şi cărbune, litografiile, lino şi xilogravurile de o
acută vervă a inciziilor şi disputelor alb-negru vor anima paginaţia expoziţiilor
sau înfăţişarea multor publicaţii. Lui Eugen Pascu şi Ferenczy Beni prin anii '20,
apoi prin viguroasa apariţie a lui Geza Vida, Szervatiusz Jeno, Gheorghe Manu
şi Peer Merloe şi-n sfera sculpturii~ se înregistrează soluţionări fonnale tensionate, de amplă rezonanţă spirituală. In ambele domenii (grafică şi sculptură, ca şi
în cadrul picturii de altfel) la nivelul inspiraţiei apar fcnn şi constant teme cu răs
frângeri şi implicaţii sociale, semn de simpatie şi solidaritate a artiştilor cu destinul umanităţii.
Din cele câteva enumerări şi argumente se poate constata conturul şi dimensiunea majoră a faptelor de spirit desăvârşite în ambianţa băimăreană. Iată
de ce ţine de firescul lucrurilor ca Baia Mare să fie gazda primului Congres al
artiştilor plastici din Ardeal şi Banat, desfăşurând în 14-15 iunie 1936. În Apelul
redactat, de Aurel Popp, Horma Janos şi Epaminonda Bocea (publicat în română, maghiară şi gennană) se considera stringent necesară „remedierea situaţiei
dăunătoare intereselor artistice, de ordin general şi personal" prin „unirea forţelor[ ... ] într-un Sindicat al artelor frumoase" 10. Au răspuns invitaţiei 67 colegi de breaslă din cei 150 înştiinţaţi, dar hotărârile lor de înfiinţare a unui Sindicat, a societăţii „Amicii artelor" şi a unei cooperative a ·-artiştilor, în absenţa
sprijinului material, au rămas în faza de proiect. Pentru artiştii locali exista o
consolare: din 1935 se organizase pe baze noi şcoala liberă de arte frumoase, iar
din 1937 se fundamentează pe principii mai democratice „Societatea artiştilor
plastici din Baia Mare".
Caz similar, valabil pentru centrele culturale ale ţării, în 1945 la Baia Mare ia fiinţă „Sindicatul artiştilor, scriitorilor şi ziariştilor (preşedinte Petre Abrudan), iar în 1951 se pun bazele Filialei băimărene a Uniunii Artiştilor Plastici.
Cum prin legea învăţământului din 1948 statul român preia toate prerogativele
privind educaţia în genere, un an mai târziu încetează activitatea şcolii libere de
pictură (care avea caracter privat) instrucţia la nivel mediu desfăşurându-se fără
întrerupere, până astă?i, în licee de profil. La nucleul artiştilor mai vârstnici care
lucrau, unii chiar şi locuiau în vechile ateliere, după 1956 absolvenţi ai Institutelor de artă din Bucureşti şi Cluj sunt repartizaţi aici, împrospătând climatul băi
mărean. Maeştrilor Balia Jozsef (pictură), Paul Erdos (grafică) şi Geza Vida
(sculptură) li se alătură treptat pictorii Alexandru Şainelic, Agoston Veso, Mirtându-se cu patos
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I O. Apel căire arrişlii plaslici din Ardeal şi Banal. Satu Mare - Baia Mare, 15 mai 1936.
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Traian Hrişcă, Nicolae Apostol, Ilie Cămărăşan, Mihai Olos, Madarăssy
sculptorii Traian Moldovan şi Tărăs Gab6r, graficienii Bitay Zoltăn,
Friederich Walter şi mulţi alţii, ridicând Ia 49 în 1972 numărul artiştilor care imprimă expoziţiilor anuale ale Filialei fizionomic distinctă, printr-o ingenioasă interferare a substratului tradiţional cu esenţele modernităţii. După numai un deceniu se dublează numărul plasticienilor profesionişti, cu studii academice (97 în
1982), majoritatea fiind tineri antrenaţi spre domenii tot mai solicitate de cerinţele dezvoltării industriale şi urbane: artele decorative şi design.
De viabilitatea şi modernitatea progresului creator continuativ din centrul
artistic Baia Marc s-au convins şi I-au comentat pe larg martorii unor evenimente
aniversare ( 1966, 1971, 1976) când s-au organizat expoziţii, sesiuni ştiinţifice,
dezbateri cu prestigioasă participare de specialişti din întreaga ţară, culminând
cu momentul sărbătoririi centenare (când a participat şi o masivă delegaţie de istorici şi critici de artă din Ungaria, buni cunoscători ai fenomenului). La inspiraţia şi iniţiativa sculptorului Traian Moldovan (consilier la Inspectoratul de cultură al judeţului Maramureş) din 1992 figurează o tabără internaţională de pictură,
consemnându-se an de an valoroase prezenţe sosite din Anglia, Olanda, Germania, Italia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Suedia şi bineînţeles România, semn că arta a fost şi rămâne una din modalităţile cele mai eficace de cunoaştere şi apropiere între popoare şi civilizaţii.
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PERIOADA ORĂDEANĂ ÎN CREA TIA PICTORULUI
CORIOLAN MUNTEANU (i935-1940)

i'iEGOIŢ Ă LĂPTOIU

Pe măsura curgerii vremii date esenţiale privind viaţa spirituală din importante centre culturale ale ţării tind să se răsfire în neantul uitării. Orice întârziere
în culegerea acestor date diminuează şansa dimensionării exacte a specificităţii
unui timp şi climat din cauza dispariţiei atât a creatorilor, cât şi a martorilor care
au asistat la derularea unor importante evenimente. lată de cc considerăm că revine specialiştilor din muzee şi institutele de cercetare ale academiei nobila misie de a proceda la depistarea, catalogarea şi valorificarea tuturor surselor în mă
sură să confere contur cât mai aproape de adevăr asupra a ceea ce se integrează
în sfera moştenirilor semnificative, viabile. În sprijinul unui asemenea deziderat
se înscrie şi studiul nostru privind etapa orădeană, extrem de fertilă pentru începuturile activităţii pictorului Coriolan Munteanu ( 1935-1940). Întregită cu popasul sibian ( 1940-1945) este perioada când s-au desăvârşit cele mai sugestive lucrări de inspiraţie laică din creaţia unui artist care în ultimele decenii ale vieţii
va acorda prioritate preocupărilor de artă monumentală, destinate unor lăcaşe cu
funcţie ecleziastică.

Era născut la 17 iunie 1905 în Lunca Arieşului, judeţul Alba, în familia
unui preot decis să lumineze nu numai din faţa altarului, ci şi din postura de dascăl-învftţător pe cei ce convieţuiau în răsfirate sate de pe versantul nord-estic al
Apusenilor. Crescuţi în elevat mediu cărturăresc, atât Coriolan, cât şi cele două
surori, aveau să-şi desăvârşească vocaţie în profesii de apreciată rezonanţă şi finalitate. După absolvirea liceului din Turda (l 923) va frecventa un an Politehnica din Timişoara ( 1924/1925), dar va întrerupe studiile din dorinţa de a sprijini
material şcolarizarea surorilor sale, angajându-se funcţionar la Curtea de Apel
din Cluj. depunând şi examene (fără frecvenţă) la facultatea de Drept, până în
anul IV. Cum în oraş de la sfârşitul anului 1925 se deschide şcoala de arte frumoase, devine cursant - în toamna lui 1930 - al acestei prime instituţii cu profil
academic în domeniu din spaţiul intracarpatic, beneficiind de docta îndrumare în
primul an a profesorului Calul Bogdan, iar în anul unnător a profesorului Aurel
Ciupe. Statutul incert al şcolii clujene în condiţiile crizei economice acute pc
care o traversa \ara, îl determină să se transfere la Iaşi, unde - pe baza probelor
de specialitate - c promovat direct în anul IV. Va studia un an sub exigenţa supraveghere a profesorului - rector Ştefan Dumitrescu, fiind preluat de Nicolae
Tonitza care-i conduce şi examenul de licenţă. Posedând o solidă cultură plastică (manifestând reală pasiune pentru disciplinele teoretice şi istoria artei) depă
şeşte fără dificultate cerinţele testului de capacitate din 1935, precum şi pe cele
https://biblioteca-digitala.ro
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ale juriului de la Salonul Oficial, debutând cu o subtilă ipostază hibernală a capitalei moldave. Deja în 1934 devine şi autorul frescei ce decorează interiorul bisericii din Vidolm, de pe Valea Arieşului.
Dornic să profeseze în învăţământ, optează (după un scurt popas la Zalău)
pentru catedra vacantă (desen şi caligrafie) de la şcoala normală din Oradea, predând totodată şi la prestigiosul liceu ,;Emanuil Gojdu" din localitate.
În momentul statornicirii sale la Oradea, tânărul pictor profesor avea să
constate freamătul fertil al intelectualităţii locale, dornică de informare, cunoaş
tere şi comunicare. Viu era şi interesul pentru artă întreţinut de vigoarea unor talente cu laborioasă activitate artistică, dovedită încă din 1921 prin masiva lor
participare la primul Salon al artei ardelene: ,,Collegium Artificial Transylvanicorum", deschis la Cluj în februarie 1921: Mauriciu Barat, Koszegy Maria,
Alfred Macalik, Odon Mikes, Hugo Mund, Eugen Pozsany, Ernst Tibor şi că din
aceeaşi vreme data Reuniunea Culturală a Cenaclului artistic „Cele Trei Crişuri", datorată iniţiativei entuziasmului Gheorghe Bacaloglu (cel care înfiinţase
şi revista, în 1920). În 1922 apărea în ediţie bilingvă (română, maghiară) ,,Aurora literară, artistică, teatrală, socială". Fiinţau, de asemenea, şcolii libere de pictură una fiind condusă între 1930-1937 de Alfred Macalik. Aveau loc şi importante evenimente expoziţionale, graţie unor sugestive personale, organizate .de
sibianul Camil Vlad, clujeanul Szolnay Şandor sau orădenii Leon Alex, Bâlogh
Istvan, Ruzicskay Gyorgy, Anisia Grozda. În 1938 se înfiinţează aici chiar şi o
,,Societate a artelor frumoase".
Încă din faza studenţiei clujene Coriolan Munteanu îşi afirmase pasiunea
pentru lectură, cunoştinţele din domeniul istoriei artei atrăgându-i simpatia profesorului Coriolan Petranu (care-i fumiza cărţi, albume) şi a colegilor surprinşi
de intuiţia clară a valorilor şi de forţa interpretării, într-un limbaj elevat, academic, fapt confirmat nouă de contemporanii acelor momente: Virgil Fulicea, Constantin Dinu Ilea, Letiţia Muntean, Ion Vlasiu. Uşurinţa comunicării ideilor şi-a
creat statut privilegiat şi-n compania scriitorilor din tânăra generaţie care-i cău
tau compania: Ion Th. Ilea, Olga Caba, P. Copilu-Chiatară, Mihai Beniuc, Emil
Giurgiuca, Willi Beneş, Eduard Pamfil, Ion Vlasiu. Volumul de debut al vigurosului Ion Th. Ilea „Inventar rural" ( 1931) va primi un plus de interes şi expresivitate graţie ilustraţiilor desăvârşite de Coriolan Munteanu în lino-gravură, întrun stil frust, simplificat, mizând pe metaforă şi sugestie. Inciziile în palcă erau
prompte, prelungi, determinând pregnanţa şi supleţea formelor ce căpătau logice
desfăşurării şi coerente ritmuri. Din sfera realizărilor asociate apariţiilor editoriale mai amintim coperta la volumul „Umbre" ( 1940) a poetului I. Herlea şi
ilustraţiile pentru „Vacanţa unui sentimental" (jurnalul unei călătorii în Anglia)
de Olga Caba.
Ajuns la Oradea va împleti armonios preocupările de natură didactică cu
cele de informare şi dialog cu intelectualitatea urbei ce se dorea în acord cu exigenţele spiritului european. Uşurinţa deplasării în timpul vacanţelor în mari centre culturale occidentale le-a permis cunoaşterea - sub raportul limbajului - a
unor modalităţi de expresie valabile, dar mai ales le-a încurajat efortul spre sonhttps://biblioteca-digitala.ro
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darea şi valorificarea unor norme de viaţă în spaţiul românesc orânduite şi consumate. Preocupat de destinul propriei creatii va exersa în contact cu realitatea
imediată, desăvârşind în desen sau culoare portrete, compoziţii, peisaje. Constant figurativă, imaginea înregistra ductul sinuos al liniei prelungi ce delimita
cu siguranţă formele, conferindu-le o anume robusteţe şi o dinamică fluentă, logică şi sugestivă. În schiţe alerte (utilizând cărbunele şi tuşul) va imortaliza freamătul străzii, atmosfera dintr-o cafenea, instantaneul unui chip, nonşalanţa şi savoarea unui trup feminin surprins în diverse ipostaze. Când va apela la culoare
(ulei, tempera) modalitătile de configurare vor cunoaşte mai puţină degajare,
esenţial fiind aici o anume sobreitate a gamelor, coeziunea şi densitatea planurilor saturate de materie, cu vagi şi discrete nuanţări. Dozajul era în funcţie de subiect. În portretizările masculine (vezi Profesorul Titus Roşu, Portretul tatălui,
Un prieten ş.a.) sau în compoziţii (la piaţă, Interior, Animaţie, Spre casă, La
cules) se poate vorbi chiar de o austeritate a acordurilor ce amintesc de surdina
şi matităţile frescei medievale. În schimb, când inspiraţia aducea în câmpul reprezentării climatului natural, a unui pretext feminin sau a unei naturi statice cu
obiecte ce încurajau contrastul tonal pensulaţia se înviorează, devine mai agitată
şi senină, atingând uneori chiar exuberanţa. Gândind după aspectul rafinat al interferenţelor cromatice ce încuraja o dulce reverie, după somptuozitatea unor
componente ce animau spaţiul şi mai ales după supla euritmie a conturelor continuative, în sfera limbajului se insinuau clar ecouri ale Art-Nouveau-ului. În ansamblu, viziunea îi era marcată şi de o discretă tendinţă de clasicizare, de lucidă
intervenţie în argumentatia liniei şi culorii, semn al aderentei şi la spiritul „Noii
obiectivităţii", cultivată frecvent în mediul artistic din spatiul transilvan în perioada interbelică.
Cu o selectie din lucrările realizate în intervalul 1934-1936 organizează
expoziţii personale la Cluj şi apoi la Oradea, la sediul „Casei Naţionale". Cele
64 de exponate au reţinut atenţia „prin vibraţia caldă a coloritului", prin existenţa
unor „planuri simplificate" care oglindeau „crâmpie de lume într-o atmosferă
crepusculară". O Natură statică cu liliac tratată în „mici pete de culoare" lăsa
impresia unei „sinteze de culori calde". Dintre desene erau remarcate Birjarii,
Cosaşii, La sapă, care „toate prezintă o linie simţită, spontană, o compoziţie cu
un puternic dinamism interior"!_
Efortul constant spre găsirea unui „drum personal de exprimare" pe care
i-l recomandau şi cronicarii vremii" 2 începe treptat să dea rezultate. Desprinderea de obişnuinţa soluţiilor însuşite prin intermediul distinşilor săi maeştri - a lui
Tonitza îndeosebi - îi va fi facilitată de contactul pe timp de vară cu realităţile
încărcate de legendă şi pitoresc ale Munţilor Apuseni. Configuraţia spaţiului,
factura structurilor arhitectonice, alături de dârzenia şi hărnicia motilor se metamorfozează în echivalenţe plastice sugestive, încărcate de forţă emotivă. Peisaj

I. S {Emil Sabău), Expozi/ia pictorului Coriolan Munteanu, în Patria, Cluj, 3 iulie 1936.
2. V. Bcncş. Coriolan Munteanu, în Pagini literare, Turda, 1936. p. 275; Raoul Şorban, Expozi/ia Coriolan Mu111ean11, în Gând românesc, Cluj, 1936, p. 245.
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Sălciua - 1938, Peisaj din Câmpeni - 1938 (expus
la Salonul Oficial din Bucureşti), suita de peisaje de pe Valea Aricşului (două
integrate în sinteza artei ardelene deschisă la Cluj, în 1939) sau Case la poalele
munfilor - 1940 mărturisesc puternica înviorare a paletei, iar sub raport compoziţional utilizarea perspectivei aeriene, ce încuraja reprezentarea unor ample panorame. Un verde multiplu nuanţat inundă generos spaţiul fiind întrerupt pc alocuri de sonoritatea unor bunuri grave ce marchează prezenţa unor suple şi ingenioase mărturii arhitectonice de factură rustică. Prezenţa umană se inserează
când discret, pentru a nu tulbura atmosfera vibrantă, tonică, a peisajului, când viguros dacă logica invocaţiei tematice o cerc, îndeosebi în surprinderea unor scene de muncă sau animaţia de la târguri. Cu niciun prilej nu cedează tentaţiei narative sau folclorizantc, păstrându-se în datele unui cert profesionalism. O dovedeşte şi atunci când apelează la tehnica tranşantă a inciziilor nervoase în placa
de linoleum, desăvârşind un ciclu de imagini cu plaiuri moţeşti, animate de mersul lin al carelor, cailor şi ciubărarilor, într-un anevoios urcuş pe sinuoase drumuri şi cărări ce suie spre zarea cea îndepărtată, fixată sus pe o orizontală de albastru curat, insimându-se ca o vagă undă de speranţă.
N-au lipsit din sfera inspiraţiei nici transpunerile încurajate de luminile şi
transparenţele Crişului Repede sau uncie ipostazieri ale urbanisticii orădene, generoase în furnizarea de motive cu aspect decorativ şi rezonanţe poetice. Aici
predomină cromatic acordurile calde de ocruri şi brunuri-cărămizii, interferate
cu alerte pensulaţii în griuri şi alburi catifelate. Dacă în abordările de inspiraţie
montană culoarea savuroasă, densă, primea şi funcţie constructivă în confirgurarc, în transpunerile urbane utilizează frecvent şi delimitările prelungi, mizând
deci şi pe efectul ritmului linear, manifestare a componentei cerebrale. Atent la
propoqii nu exagerează cu dozările, păstrând un armonios raport între afect şi raţiune. Suflul liric este omniprezent, atât în peisaje, cât şi în portretizările feminine, etalând vestimentaţie de epocă, senine surâsuri ori discrete melancolii. Multe
exemplare i-au fost comandate şi cumpărate de protipendada orădeană, pasiune
pentru artă dovedind îndeosebi evreii care le-au şi înstrăinat cu ocazia plecării
lor definitive din ţară.
Dovadă că la Oradea Coriolan Munteanu s-a bucurat de respect şi apreciere, câştigându-şi chiar o anume notorietate, o arată şi solicitările venite din partea
episcopului ortodox Ciorogaru pentru pictarea a trei biserici în zonă: Alparia,
Aştileu lângă Aleşd şi Săldăbaj. Răspunsul este pozitiv ornamentând cu frescă
(între 1938-1940) interioarele celor trei cochete lăcaşe de cult, găsind soluţii
adecvate, originale, moştenirii post-bizantine. A preferat solidaritatea formelor,
cu fennc delimitări de contururi energice şi mase ample de culoare unitară, care
au incurajat afirmarea unei pregnante monumentalităţi. Cu timpul pasiunea pentru asemenea comenzi se amplifică ajungând la un binemeritat prestigiu între cei
care profesau un asemenea gen de artă în deceniile care au unnat. Drept urmare
nu este deloc surprinzător că atunci când în 1951 Comisia de pictură bisericească
de pc lângă patriarhia Română lansează nişte instrucţiuni privitoare la angajarea
de lucrări, oferind şi un tabel nominal cu „pictorii şi zugravii bisericeşti autori-

din Podeni- 1934, Case la
şi
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zaţi de Sfănta Patriarhie", numele său să figureze la „pictorii cu calificativul
foarte bine care au dreptul să angajeze lucrări de pictură la toate bisericile dinţa
ră"3, alături de Titel Benea, Leon Biju, Ion Musceleanu, Nicolae Popa sau
Gheorghe Vânătoru.
Aşadar, popasul orădean s-a dovedit pentru profesorul şi pictorul Coriolan
Munteanu fertil şi încurajator în fonnarea şi apoi desăvârşirea unui solid şi particular profil intelectual.

3. *"•, /11struC{i1111i, cdirura lns1i1utului Biblic
1951, p. 10.
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LIMBAJ BAROC ÎN PICTURA
CAPELEI PALATULUI EPISCOPAL ROMANO-CATOLIC
DIN ORADEA

AGAT A CIIIFOR

Îf1 planul artei religioase barocul a reflectat coordonatele doctrinare ale catolicismului reafirmate în contextul confnmtărilor cu protestanţii în perioada
Conciliului de la Trcnto. Răspunsul autorităţilor papale la contestaţiile Refonnei
s-a concretizat în reabilitarea tradiţiei, a sacramentelor, afinnarea cultului şi intercesiunii sfinţilor, venerarea relicvelor şi importanţa deosebită a cultului marial. 1
Împotriva spiritului iconoclast şi raţionalist al Refonnei adepţii catolicismului au promovat o artă care se adresa prioritar sensibilităţii credincioşilor,
care legitima funcţia liturgică a imaginii. importanţa revelaţiei şi realitatea miracolului. Conferind artei un conţinut mistic, Contrarefonna a dus la îmbogă\irea
repertoriului iconografic al catolicismului cu scene de extaz, devoţiune, implorare, martirii menite să creeze o atmosferă de mister şi să provoace reacţia emoţională a privitorului.
Un aspect particular al reprezentărilor religioase îl constituie compoziţiile
plafonantc care decorează cupolele sau tavanele bisericilor şi capelelor. În conformitate cu programul Contrarefonnei ele conţin glorificări ale lui Iisus, ale
Mariei. scene de apoteoză, alegorii ale misionarismului catolic. 2
Marca invenţie a barocului în domeniul picturii monumentale o constituie tehnicile în trompe/ 'oei/ care au produs compoziţii iluzioniste ce sugerează o
desprindere de cadrul arhitectural. Procedeele, dominate de imagistica bolţii cereşti se integrează în compoziţiile deschise având drept scop integrarea privitomlui în sfera spaţială psihologică creată de opera de artă. 3 Tematica utilizată (pictarea de îngeri plutind printre nori, scene de apoteoză) reflectă opţiunea artiştilor
pentru sugerarea unui spaţiu fictiv care exprimă o deschidere spre transcendent.
Frescele care decorează capela palatului episcopal din Oradea alături de
reprezentările de pe cupola catedralei romano-catolice şi cea a capelei misericordienilor se înscriu în categoria compoziţiilor plafonantc tipic baroce dominate de
tema spaţiului celest.

I. V.L. Tapic. Barocul, Bucureşti, Editura Ş1iinţilică, 1969, p. 47.
2. G. Kclcnyi. A harak miil'eszele, Budapcsl, Corvina Kiado, 1985, p. 324.
3. J.R. Martin. Barocul. Bucureşti. Edilura Meridiane. 1982, p. 109.
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Frescele capelei sunt atribuite artistului bavarez Johann Nepomuk Schopf.
la Praga în 1735, este fiul pictorului bavarez Johann Adam Schopf care
a lucrat aici în perioada 1724-1742. S-a format ca pictor pe lângă tatăl său la Praga, iar ulterior şi-a completat studiile în Bavaria, la Munchen şi în Italia. În 1765
este numit pictor al curţii princiare bavareze. În Transilvania este menţionat în
1772 în legătură cu realizarea unor picturi de altar la catedrala romano-catolică
din Timişoara. Episcopul Oradiei Adam Patachich îi încredinţează în 1776 atât
pictarea frescei de pe cupola catedralei romano-catolice din Oradea, cât şi decorarea capelei palatului episcopal. 4
Ambianţa sud-gennană în care s-a format autorul este tributară il':;lzionismului în domeniul picturilor plafonante preluate prin filieră italiană. ln acest
sens este semnificativ contactul direct al artiştilor cu mediul artistic italian şi mai
ales chemarea la Viena a pictorului Andrea Pozzo 1642-1709). Membru al Companiei lui Iisus, acesta a avut un rol important în decorarea bisericilor ordinului
în spiritul militantismului iezuit. Lucrarea sa Perspectiva pictorum el architectorum, tradusă în germană încă din 1706 a servit drept manual reprezentărilor
iluzioniste din spaţiul austriac şi german deschizând direcţia de dezvoltare a picturii monumentale baroce. 5 Creaţia lui J. N. Schopfa fost influenţată atât de lucrările realizate la Viena de Andrea Pozzo (biserica Universităţii, palatul Lichtenstein) cât şi de şcoala munchcneză de pictură. 6
Pictura pereţilor arc un caracter predominant decorativ cuprinzând reprezentări ale evangheliştilor cu simbolurile lor specifice. Personajele drapate sunt
plasate pc postamente pictate alcătuite din baze de coloane decorate cu ghirlande
şi volute şi încadrate de arcade false. Acestea creează un motiv unitar, reluând
pictural motivul arcadelor reale care delimitează ferestrele rectangulare ale sălii.
Funcţia decorativă a acestui registru este relevată de folosirea unei tonalităţi cromatice uniforme, bazate pc alternanţa tonurilor de galben, alb şi cenuşiu.
Personajele sunt surmontate de benzi decorative alcătuite din ghirlande,
cartuşe şi console pictate care se continuă pe plafonul capelei unde decoraţia se
transformă într-un cadru arhitectonic prin care se întrevede de bolta cerească.
Pictura tavanului oferă printr-un colorit rafinat o perspectivă a spaţiului
celest. Cu toate că spaţiile de formă dreptunghiulară sunt mai improprii decât cupolele, autorul foloseşte întregul repertoriu al procedeelor baroce de creare a iluziei spaţiale. În capela palatului la crearea iluziei de adâncime spaţială contribuie
pictarea de elemente arhitecturale care prin golurile create sugerează o prelungire a spaţiului (arcade, coloane, bolţi). Aceste procedee tipic iluzioniste sunt folosite pentru a reliefa pictura centrală a altarului şi contribuie la impresia de elansare a bolţii cereşti.
Născut

4. K. Garas. Magyarorszagi fesleszel a XVIII .mizadban, Budapest, Akademiai kiado,
1955,p.46
5. G. Kelenyi. op. cil., p. 142
6. I. Godca, Al. Avram. Mo1111men1e islorice din Ţara Crişuri/or. Sibiu, Editura Meridiane,
1975,p.37
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Ele confinnă însuşirea tehnicilor picturale iluzioniste care au dominat pictura bavareză avându-i ca precursori pe Hans Georg Asam şi Johann Anton Gumpp. 7
Compoziţia centrală, dominată de o mişcare învolburată oferă o imagine
a ierarhiei celeste. Ea reprezintă îngeri plutind printre nori într-o atitudine de devoţiune. Compoziţia este dominată de o mişcare multiaxială, redarea personajelor văzute în racou1si, ţinând seama de schimbarea unghiului de vedere al privitorului. Dispunerea aleatorie a personajelor, drapajul avântat al faldurilor şi plasarea norilor sunt subordonate creării senzaţiei de plutire spaţială. Se poate remarca micşorarea treptată a personajelor, estomparea tonurilor şi a contururilor pe
măsura apropierii de centrul compoziţiei unde formele evanescente ale norilor şi
îngerilor sugerează intensitatea comuniunii cu divinitatea. (Fig. I) Trecerea de la
planul terestru la cel celest, divin, se realizează printr-o alegorie a bisericii pe care
este proiectat un înger cu sabie simbolizând militantismul catolic. (Fig. 2)
Spre marginile cqmpoziţiei, într-o cromatică dominată de folosirea culorilor calde sunt pictate mici scene avându-l în centru pe Iisus reprezentat în mijlocul oilor, alegorie a credincioşilor, respectiv chemarea apostolului Petru. Deasupra picturii centrale a altarului doi îngeri plutind într-o atitudine plină de mişcare
preluată de drapajul faldurilor încadrează un cartuş cu reprezentarea lui Iisus
purtând pe umeri oaia rătăcită simbolizând păcătosul convertit.
Aceeaşi conlucrare a procedeelor arhitectonice, decorative şi cromatice se
realizează pentru a evidenţia pictura centrală a altarului. Astfel reţine atenţia cadrul arhitectonic subliniat plastic care flanchează pictura. Alcătuit din pilaştri
anelaţi, cu baza din marmură policromă, acesta este prevăzut cu un antablament
puternic profilat în retrageri treptate. Părţile inferioare ale pilaştrilor, capitelurile
corintice şi elementele coronamentului sunt poleite. Coronamentul central încheiat în arc semicircular este alcătuit din îngeri şi ghirlande care flanchează o
compoziţie cuprinzând raze şi capele de îngeri ce încadrează motivul Etimasiei.
Elementele picturale care încadrează pictura altarului creează iluzia de
adâncire a spaţiului şi reiau motivele sculptate în relief ale cadrului arhitectonic
cu care formează o unitate compoziliorială.
Pictura de şevalet de mari dimensiuni a altarului este tot creaţia lui J. N.
Schopf şi are ca temă „Stăntul Carlo Borromeo rugându-se în timpul unei epidemii de ciumă".
Analizând epidemiile de ciumă din Occident ca episoade de panică colectivă Jean Delumeau evidenţiază atmosfera de fervoare religioasă generată de acestea, concretizată în procesiuni şi penitente colective precum şi popularitatea
deosebită a sfinţilor protectori împotriva flagelului. Devotamentul Stăntului
Carlo Borromeo în timpul epidemiilor de ciumă de la Milano din 1575 şi 1630
alături de credinţa maselor în posibilitatea miracolului şi intercesiunea stăntului
explică promovarea oficială a cultului său de papalitate şi iezuiţi. 8
7. A. Gotz. Pictura germană în secolul al XVII-iea.

Bucureşti.

Editura Meridiane, 1982, p.

150.
8. J. Delumeau, Frica în Occide/11 (sec. XIV - XVIII). O cetate
Editura Meridiane, 1986, p. 238.
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Figura sfântului se detaşează în prim plan spre centrul compoziţiei. Înveş
mântat într-o mantie roşie, sfântul este reprezentat îngenuncheat şi cu mâinile
împreunate în altitudine de rugăciune. În preajma sa se află biblia, pălăria de cardinal şi craniul, simboluri ale credinţei, misionarismului, respectiv vremelniciei
conditiei umane.
· În stânga tabloului tot în prim plan este reprezentat un personaj victimă a
ciumei, îmbrăcat în veşminte sărăcăcioase de o tonalitate sumbră, care asistă la
meditaţia sfântului într-o atitudine de implorare. Un fascicul de lumină aurie
care porneşte din registrul superior din dreapta tabloului pune în relief figura
sfântului, statuia cu corpul răstignit al lui Iisus şi mai ales chipurile îngerilor plutind printre nori reprezentaţi într-o atitudine de devoţiune.
Pentru a reda cca de-a treia dimensiune autorul recurge atât la perspectiva cromatică cât şi la micşorarea personajelor. În fundal într-un plan secund, prin
deschiderea unei arcade se întrevăd oameni îngrămădiţi purtând cadavrele victimelor epidemiei. Acest registru care pare învăluit în ceaţă sugerează atmosfera
de confuzie, dezolare şi surprinde realitatea crudă a momentului. (Fig. 3).
Compoziţional, tabloul combină două planuri existenţiale: terestru, reprezentat prin oamenii confruntaţi cu realitatea nemiloasă a epidemiei şi celest, dominat de apariţia miraculoasă a îngerilor care adoră pe Iisus. Legătura celor două
planuri se realizează prin intennediul sfântului al cărui chip transfigurat şi înconjurat de o lumină difuză reflectă comuniunea spirituală cu divinitatea. Sensul întregii reprezentări picturale este implorarea graţiei divine redată în ipostazele angelică şi umană. Privindu-l pe sfânt, victima are revelaţia divinaţiei. Eticismul
întregii compoziţii stând sub semnul catolicismului se axează pe ideea de penitentă, <;!e suferin!ă prin care se accede la graţia divină.
ln concluzie suma semnificaţiilor teologice se concretizează într-un limbaj baroc variat, într-o viziune integratoare, organică. Din punct de vedere stilistic capela ilustrează procedee compoziţionale create sau utilizate cu predilecţie
în epoca de afinnare a barocului: compoziţia plafonantă în trompe I 'oei/, folosirea luminii ca şi cadru al apariţiilor miraculoase, dinamismul compoziţional. Se
poate constata asocierea procedeelor arhitecturale, cromatice şi decorative pentru a asigura unitatea compoziţiei.
Pictura capelei reflectă un repertoriu iconografic propriu spiritualităţii
Contrareformei: tema penitenţei ca modalitate privilegiată de a experimenta graţia divină, credinţa în miracol şi intercesiunea sfinţilor, tema spaţiului celest ca
epifanie a sacrului, reprezentările cu caracter alegoric ale pietăţii şi misionarismului catolic. Ele transpun privitorul într-o existenţă spirituală şi creează o atmosferă de mister proprie trăirii religioase din perioada de reînnoire a catolicismului.
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LANGAGE BAROQUE DANS LA
PEINTURE DE LA CHAPELLE DU PALAIS EPISCOPAL
ROMANO-CATHOLIQUE D'ORADEA

Resume
L'etude se propose d'imerpretcr le langagc baroque et Ies implications de la
Contre-Reforme dans la peinture de la chapellc du Palais Episcopal romano-catholique
d'Oradea.
L'auteur fait l'invcmaire des thcmes et des techniques artistiques distinctifs du
baroquc en ccablissanc que l'originalite de la pcinture residc dans la reunion des influences
sud-gcrmaines et icalienncs.
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BISERICA ROMÂNĂ DIN IERUSALIM

CRISTIA:--1 MUNTEAN

Istoric

şi arhitectură

A încerca să transpui în cuvinte întreaga istorie a unui aşezământ religios,
înainte de toate, o încercare temerară, pentru că eşti pus în faţa unei
întregi istorii ce duce cu ca mulţime de mărturii, scrise sau nu.
Biserica română din Ierusalim s-a născut din râvna creştinilor români,
care au purtat în afara hotarelor ţării credinţa părinţilor noştri. Ea desfăşoară aici
o întreită activitate: este reprezentanţa oficială a Patriarhiei Române pe lângă
Patriarhia de Ierusalim şi palcstina, este centm monahal şi are misiunea de asistenţă religioasă pentru românii aşezaţi în Ţara Sfântă şi pentru pelerinii ce o vizitează an de an. 1
Cu toate că arc o istorie relativ nouă, la început de secol XX, documentele
care o atestă sunt păstrate, după mărturia actualului Superior, Arhimandritul Ieronim Creţu, în arhivele Patriarhiei Române neexistând nici o mărturie demnă de
luat în consideraţie. Această lipsă sau neglijenţă duce la fel de fel de păreri, mai
mult sau mai puţin întemeiate. despre originea şi rolul acestei biserici în cetatea
lemsalimului.
Singura lucrare mai concretă care face referire la Biserica Română din Ierusalim este cea a Prea Sfinţitului Irineu Pop, fost superior al acestei biserici
timp de aproape doi ani. Sfinţia sa, în cartea „Aşezăminte româneşti de la Ierusalim şi Iordan" redă, în limita documentelor de care a putut dispune, istoria aşe
zământului, cu frumoase completări cc fac pe cititor să înţeleagă ochiul fin al
eruditului monah. Deşi multe danii au primit locurile sfinte încă din secolul al
XVI-iea de la voievozi, ierarhi sau pelerini, Biserica Ortodoxă Română nu avea
în Ţara Sfântă nici o biserică în care să se înalţe rugăciuni şi slujbe în graiul credincioşilor ei. Sfârşitul secolului al XIX-iea este piatra de început când s-a pus
problema înfiinţării unor aşezăminte româneşti la care un loc de frunte îl ocupa
cel de la Ierusalim, capitala spirituală a creştinilor, a evreilor şi a musulmanilor
reprezintă,

deopotrivă. 2

Profesorul Teodor Burada este renumitul om de

turi admirabile în acest scop

cultură

înţelegând importanţa locaşului

ce a depus efornu numai ca loc de

I. Ep. Vicar Irineu Pop, Aşezăminte româneşri de la Ierusalim şi Jordan, Ed. Sf. Arhiepiscopii
a Vadului, Feleacului şi Clujului, 1994, p. 6-7.
2. T. Kollek ... , Jerusalime. viile sacre d'humanite. quarante siecle d'exisrence, Paris, 1968.
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ci şi ca loc de întâlnire şi comunicare a credincioşilor români. Ideea s-a
în anul 1906 după vizita profesorului Burada la Ierusalim, unde „făcu cunoştinţă cu mai mulţi preoţi şi călugări români din România, precum şi cu un număr de români ce locuiesc acolo" 3 iar aceştia, ,,i-au arătat cu jale şi cu sufletul
amărât că toate naţiunile creştine au biserici şi chilii pentru închinători, dar românii nu au"4
· Profesorul înaintează memorii la forurile oficiale, propunând zidirea unor
biserici româneşti la Ierusalim. La 3 octombrie 1906 „pelerinul" moldovean a
autentificat la Tribunalul din Iaşi actul de „constituire în comitet" în baza căruia
a obţinut de la Sfăntul Sinod aprobarea de adunare a banilor prin colectă publică
în vederea cumpărării terenului viitoarei biserici. În 1908 s-a închiriat la Ierusalim o casă ce servea ca pa raci is românesc iar la 21 martie 19 l 2 s-a însemnat
locul pentru a pum: temelia acestui lăcaş sfânt, de mult dorit de români. O fotografic îl înfăţişează pe Teodor Burada cu lopata în mână încadrat de ierodiaconul
Savatie Popa de la Mănăstirea Neamţ şi Fotie Oprea, preot originar din Dobrogea. Aceasta se găseşte azi în arhivele primăriei din Ierusalim cu o parte din documentele de atestare a lăcaşului. Din păcate construcţia nu a avansat aşa cum
se preconizase, fapt care 1-a determinat pe preşedinte să cedeze Casei Bisericii
întreaga arhivă a aşezământului predându-i toate lucrările.
În anul l 9 I4, un al doilea comitet de iniţiativă în frunte cu Regina Elisabeta, având printre membrii pe arhitectul Nicoale Ghica-Bucureşti, Teodor Burada şi arhimandritul Dionisie-Stareţul Mănăstirii Sinaia - au început lucrările
cu dorinţa de a construi chiar în apropierea Sfăntului Mormânt lăcaş de închinare
pentru români. Comisia a plecat la Ierusalim pentru a obţine hotărârea sinodală
a Patriarhiei Apostolice, şi pentru a studia problema la faţa locului. Profesorul
Dragomir Demetrcscu şi arhimandritul Dionisie, au prezentat Patriarhului Damian epistola Mitropolitului Primat Konon. La 28 aprilie 1914 Sfăntul Sinod al Bisericii Ierusalimului a aprobat în unanimitate zidirea Bisericii Române, patriarhul oferindu-se să sfinţească locul. Însuşi guvernatorul afinna: ,,Noi ne bucurăm
de venirea românilor aici. Noi salutăm cu entuziasm ridicarea unui aşezământ hiscricesc a românilor aici, că suntem prieteni" 5. Statul român a subvenţionat construcţia cu 200.000 lei în speranţa că încheie lucrările în 1916. Totuşi, războiul
a împiedicat finalizarea construcţiei la termenul fixat" 6 .
În anul 1927, patriarhul Miron Cristea (1925-1939), a făcut o vizită Patriarhiei Ierusalimului cu care prilej a cunoscut şi sfintele locuri din Palestina.
Atunci s-a hotărât construirea şi a unei biserici la marginea râului Iordan, pe lângă cea de la Ierusalim.
Pentru întocmirea planurilor celor două biserici patriarhia Română a trimis la Ieru~alim în anul 1933 pe arhitectul Ionescu Berechet, iar lucrările au fost
născut

3.
4.
5.
6.

Vezi Evenimentul, laşi. nr. 214. din 7 noiembrie 1906, după lrineu Pop, op. cit., p 51.
Ibidem.
Vezi Documente, Arhivele Primăriei Ierusalim.
Beza Marcu, Urme româneşti în Răsăriflll Ortodox, Bucureşti, 1935.
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încredinţate, prin concurs, arhitectului arab Antony Baramchi din Ierusalim. Punerea pietrei fundamentale s-a făcut pentru ambele biserici la 28 martie 1935, de
o delegaţie bisericească venită cu prilejul sărbătorilor Sfintelor Paşti, în frunte cu
Episcopul Lucian Triteanul al Romanului şi delegat personal al PatriarJmlui Miron, Episcopul Cosma al Dunării de Jos şi Episcopul Gherontie al Tomisului.
Evenimentul a fost marcat de prezenţa la Locurile Sfinte a unui număr impresionant de 150 prieteni care au participat şi ei la întregul ceremonial, mai ales la
Sfănta Înviere. 7
Începute în anul 1935 lucrările bisericii şi ale căminului românesc din Ie.rusalim s-au terminat în 1938. Suma de circa 7 milioane lei, la care s-a urcat preţul lucrărilor ambelor biserici, a fost alocată de statul român şi Patriarhia Română, la ~are s-au adăugat şi contribuţiile mulţilor credincioşi români. 8
ln urma evenimentelor petrecute în Europa şi Orientul Apropiat, începând
cu anul 1940, Patriarhia Română a întrerupt vremelnic legătura cu bisericile de
aici, pe care Ic administrase doar de patru ani. Începând cu anul 1963 s-au reluat
lucrările de îmbunătăţire şi reparare a Bisericii Române. Atunci, lucrările de reparaţie, a celor două turnuri, au fost făcute sub îndrumarea fiului lui Antony Baramchi, pc nume Gheorghe. Astfel a fost pictată biserica, catapeteasma a fost
complet recondiţionată cu piese sculptate şi icoane executate în atelierele Patriarhiei alături de stranele, candelabrul şi uşile de la intrare. 9 Lucrările de restaurare, conduse de Arhimandritul Lucian Florea, au fost terminate în anul
1975. Sfinţirea bisericii s-a făcut la 28 mai 1975 de către o delegaţie a Bisericii
Ortodoxe Române condusă de Prea Fericitul patriarh Justinian Marina ce răs
pundea în acest fel, vizitei făcută de Patriarhul Benedict al Ierusalimului în anul
1968. Biserica poartă hramul Sfăntului Mare Mucenic Gheorghe şi a fost sfinţită
în cadrul sfintei liturghii săvârşite de Î.P.S. Teoctist Mitropolitul Olteniei, actua. lui patriarh şi de P.S. Episcop Vasile Coman al Oradiei iar din partea Patriarhiei
Ierusalimului de Î.P.S. Stefanos Mitropolit de Gaza.
La sfărşitul anului 1989, în incinta sfăntului aşezământ s-a organizat o mică colecţie de obiecte tradiţionale româneşti prin strădania superiorului de atunci lrineu Pop, azi episcop, şi a profesorului Victor Simion din Bucureşti. Colecţia, care însuma multe obiecte rare a fost mutată, parţial, după 1992, într-unul din
saloanele de primire, holul de la intrarea oficială fiind azi împodobit cu frumoase
picturi, în tehnica tempera, ce înfăţişează panteonul sfinţilor români canonizaţi
de Biserica noastră în 1950 şi 1992.
De-a lungul vremii, mulţimea evenimentelor şi a oamenilor au schimbat,
puţin câte puţin înfăţişarea Aşezământului împodobindu-l sau refăcându-i o parte din frumuseţile pierdute. Aşa se explică faptul că fiecare Superior ce a stat o
vreme la Ierusalim şi-a lăsat numele încrustat nu numai pe „răbojul" atâtor documente ci şi pe zidurile Aşezământului sau în inimile celor ce au avut fericirea să-i

7. Vezi lrineu Pop
8. Ibidem.
9. Ibidem, p. 55.

Bistriţeanul,

op. cit., p. 54.
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cunoască. Ultimele „retuşuri" picturale s-au numit: trapeza, în care micul cin
monahal îşi satisface nevoia zilnică de hrană şi biblioteca, punct de cultură şi
spiritualizare prin lecturarea unor cărţi duhovniceşti. Ele au fost realizate în vremea arhimandritului Icronim Creţu, actualul superior.
Biserica din Ierusalim, ca de altfel întregul complex românesc ce serveşte
ca Reprezentantă a Patriarhiei Române la Ierusalim, este amplasată în partea de
nord-vest a vechii cetăţi, în cartieml „Mea-Şearim" în traducere „Cartierul celor
o sută de porţi".
Păşind pragul acestei ctitorii româneşti, care se adaugă multor ctitorii fă
cute de înaintaşii noştri peste hotarele ţării, te izbeşte fonna de cetate închisă, a,
'întregului complex, în care este amplasai şi catuliconul. De fapt el e închis, în
mijlocul complexului, amintind, la scară mai mică şi într-o formă diferită, de
mănăstirile domneşti ce-şi au biserica înscrisă între ziduri, înconjurând-o. Călă
torind prin Ţara Sfântă, pelerinul poate întâlni această fonnă de biserică tipică
pentm creştinii de aici fie că sunt arabi. greci sau români. Chiar în Ierusalim,
într-unul din cartierele arabe mărginaşe. pe drumul dintre Ierusalim şi Ierihon se
poate vedea o Biserică creştină construită după modelul celei româneşti. Se poate vorbi. în acest context, de o arhitectură tipică pentru bisericile de aici influenţate nu numai de stil cât mai ales de condiţiile sociale.
La Ierusalim, catoliconul este fixat în interiorul aşezământului ca o parte
componentă delimitată doar de zidurile chiliilor. Planul este dreptunghiular şi
simplu. fără abside laterale. şi delimitează un spaţiu interior destul de mic faţă
de nevoile actuale, asemănător celui din vechile paradise voievodale, de la mă
năstirile sau curţile domneşti.
Pentru a înţelege contextul acestui tip arhitectural în Cetatea Ierusalimului
trebuie să spunem că sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XXlea a adus renaşterea nu numai a stilului naţional în arhitectura civilă, prin arhitecţi ca Ion Mincu, ci şi a celui bizantin, românesc în arhitectura noastră bisericească, datorită arhitecţilor şi istoricilor de artă grupaţi în jurul fostei „comisiuni a monumentelor istorice" (Nicolae Iorga, Gheorghe Cerchez, N. Ghica-Budeşti). Sub conducerea lor se ridică din temelii sau din ruine şi se restaurează în
fonnele lor originale monumente de preţ ale vechii noastre arte bisericeşti ca:
Sfântul Nicolae din Curtea de Argeş, Mihai vodă şi Curtea Veche din Bucureşti,
o marc parte din bisericile moldoveneşti ale lui Ştefan şi multe altele. În acelaşi
timp sub îndrumarea unor arhitecţi ca Petre Antonescu, Nicolae Ionescu-Berechet şi a altora se clădesc biserici catedrale şi parohiale monumentale, care revin
la fonnele clasice bizantine sau reproduc monumentele cele mai izbutite ale stilului naţional muntenesc brâncovenesc ori moldovenesc. 10
În acest context refonnator şi renascenist se încadrează şi construcţia bisericii româneşti de la Ierusalim. Împletind ostilitatea construcţiei cu odihna picturii, arhitectura întregii biserici este inspirată din cele mai reprezentative reali-

,.

10. Prof. Ene Branişte, liturgica generală, Editura lnsitutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti. 1992.
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zări

ale epocii brâncoveneşti prin împrumutarea coloanelor cu capiteluri şi
sculpturilor în piatră care se pot vedea mai ales în partea frontală a bisericii. Cele
două turle - cupola - clopotniţa - care se înalţă deasupra Căminului, predomină
întreg ansamblul înscriindu-l în rândul celorlalte lăcaşuri de rugăciune aflate în
preajma vechii cetăţi şi a Sfântului Monnânt.
Pentru a arăta profunda simbioză a elementelor brâncoveneşti cu cele
moldoveneşti, în anul 1965 pictorii Gheorghe Popescu şi Niculina Dona din
Bucureşti au pictai interiorul capelei cu o pictură în registrele celebrelor mănăs
tiri

moldoveneşti,

cu multe scene încadrate în

spaţii

restrânse. Aceste picturi sunt

deosebit de expresive şi unice în rcgiunc. 11
La Mănăstirea Sfântul Gheorghe din pustiul Hozcva, acolo unde se allă
moaştele celui mai recent sfânt român, Sfântul Iacob se pot observa în al doilea
paraclis, scene încadrate asemănător cu cele din biserica română. Nu putem concluziona. din lipsă de documente, că paraclisul românesc preia vreo intluenţă de
la această mănăstire. totuşi, facem această precizare că s-ar putea să nu le li fost
necunoscută pictura acestei mănăstiri pictorilor care au împodobit capela românească. Pictura executată în tehnica .,fresco"' este înnobilată adesea cu foiţă de
aur. întâlnită în majoritatea bisericilor din Ierusalim. iar întreg ansamblul pictural te face să Le gândeşti la o adevărată Capelă Sixtină orientală. Chiar un album
de ediţie franceză. cc prezintă fnunuseţile bisericilor creştine din Ţara Sfântă. aminteşte capela română sub denumirea de „Capelă Orientală".
Cupola Pantocratorului. pandantivii, arcele mari, pereţii de nord şi de sud
cuprinde rcprczcntfiri inspirate din ciclul hristologic - al vieţii şi patimilor lui
Iisus - redate. în mare parte pe un fond albăstrui verzui, sau mai bine spus un
verde voievodal, scenele de pc pereţii laterali ai bisericii, ca de altfel şi în altar.
sunt încadrate asemeni celor de la bisericile moldoveneşti, prin chemare de un
roşu cărămiziu (vezi Mănăstirea Gura Humomlui din Moldova).
Respectând canoanele artei bizantine. pictorii au adăugat aici şi acea notă
de somptuozitate pe care o regăsim în numeroasele ctitorii brâncoveneşti. Pe de
o parte costume ornate cu ample motive decorative. sugerând grelele catifele veneţiene. pc de altă parte chenare ample cu un rol pur decorativ, dominând îndeosebi motivul palmei stilizate. aşa cum se întâlnesc în ctitoriilor brâncoveneşti amintite.12
De remarcat că în friza interioară în care sunt reprezentaţi martirii, mucenicii şi părinţi ai bisericii. pictorii au introdus o serie de personaje din ambianţa
vie!ii ortodoxe româneşti. Este vorba de Sfântul Ioan de la Suceava. Cuviosul
Nicodim. ctitorul Tismanci, Sfântul Dimitrie Basarabov, rcdati aici tocmai pentru a sublinia o dată în plus apartenenţa acestui lăcaş la tradiţia ortodoxiei româneşti. Pentru a întări parcă această dorinţă. pictorii o înveşmântează pe împără
teasa Elena într-un costum inspirat din cel popular (o frumoasă ic cu mânecile
brodate. amintind aici de reprezentarea Domniţei Ruxandra din pictura de la
11.
12.

Ep. Vicar lrincu Pop. op. cit .. p. 57
//,idem. p. 60.
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Curtea de Argeş a zugravului Dobromir din vremea lui Neagoe Basarab), în timp
ce Sfănta Filofteia poartă un veritabil costum tărănesc cu ie şi fotă. Tot potrivit
unei vechi traditii, pe peretele vestic, în dreapta intrării, este reprezentat ctitorul
- patriarhul Iustinian - care a încununat opera începută de doi înaintaşi ai săi,
patriarhii Miron Cristea şi Nicodim Munteanu.
De aceeaşi bună traditie sunt legate şi celelalte elemente ale interiorului.
Iconostasul, spre exemplu, este bogat împodobit cu motive decorative vegetale
care ne amintesc de strălucitele exemplare aflate la Mănăstirile Hurezu, Govora,
Ia Biserica Doamnei din Bucureşti, Ia Mănăstirea Sinaia sau la Biserica Sfăntul
Nicolae din Şchcii Braşovului. Vreji, frunze şi flori dispuse după complicate şi
rafinate trasee, colonete în torsadă, traditionala reprezentare a arborelui lui lesei,
toate realizate în relief adânc, pentru a capta luminile şi umbrele, amintesc prin
decorative folosite şi prin modul de execu\ie, de aceeaşi strălucită tradiţie a artei
brâncoveneşti cu influentă rococo de un marc efect artistic. 13
Icoanele din cele trei registre ale iconostasului (al apostolilor, al praznicelor şi icoanele împărăteşti) contribuie şi ele, prin coloritul viu şi fondul aurit, la
redarea unei imagini unice. În anul 1995-1996 iconostasul a fost repoleit de monahul Nicolae de la Curtea de Argeş. Icoanele iconostasului sunt pictate, în original, de pictorul Ioan Kebcr. pentru a păstra linia impusă de iconostas, stranele laterale sunt realizate şi ele în atelierele mănăstireşti. Intrând în capelă ele Iasă impresia unui coridor ce te poartă spre Lumina Învierii din sfăntul altar. Vitraliile
altarului şi ele de construcţie recentă aduc o luminozitate ce impune prin simplitate şi supleţe.
Holul de Ia intrarea principală, a devenit astăzi pronaos, prin pictarea lui
de către pictorii Liviu Dumbravă şi Dumitru Pascari în anul 1994, superior fiind
atunci episcopul de astăzi Ioan Selejan. Deşi pictat în tehnica tempera şi fără vigoarea de exprimare a capelei propriu-zise pronaosul aduce în prim plan sfinţii
români. Îi găsim aici pe sfinţii martiri şi mărturisitori Constantin Brâncoveanu
cu fiii şi sfetnicul lanache, Ştefan cel Mare, Sfântul Cuvios Antnie de la Iezerul
Vâlcea, Sfăntul Ierarh Ghelasie de la Remeţi, Sfăntul Ierarh Leontie de la Ră
dăuţi, Antim Ivireanul şi mulţi alţii.
Iar pentru a reda o imagine completă, pc peretele de apus al iconostasului,
acolo unde de obicei se află uşa de ieşire din biserică, găsim pictat conturul României întregite, cu toate provinciile aflate sub ocupaţie şi azi: Basarabia, Bucovina şi Cadrilaterul, peste care tronează imaginea Sfintei Fecioare Maria cu
Pruncul în braţe, binecuvântând ţara peste care este ocrotitoare. Sugestivele sunt
şi versurile eminesciene ce dau întregii imagini ideea de forţă:

Ce-fi doresc eu ţie
Dulce Românie,
Ţara mea de glorii,

13. Cândca Virgil
1982.

şi

C. Simioncscu, Pre=en/e rnlturale româneşti, voi I şi li,

https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti,

I 979-

7

Biserica română din Ierusalim

163

Ţara

mea de dor,
nervoase
Arma de tărie,
la trecutu-ţi mare
Mare viito,:
Braţele

Deşi are o istoric relativ recentă, Biserica Română din Ierusalim rămâne
punctul de întâlnire a spiritualităţii româneşti într-un spaţiu dincolo de timp şi luminează prin întreaga prezentă nevoia duhovnicească a celor ce se simt legaţi de
neamul lor prin credinţă.

Programul iconografic
Pictura bisericilor ortodoxe nu este doar un simplu mijloc de decorare a
sfinte pentru încântarea ochilor şi satisfacerea estetică a privitorilor,
ci constituie o întreagă „teologie în imagini" pentru a cărei corectă înţelegere
sunt necesare cunoştinţe de dogmă creştină, de Sfântă Scriptură, de exegeză, de
cult şi istorie bisericească. ,,Picturile dau glas monumentelor. Ele cristalizează
idei, simţiri şi via\ă, reprezintă documente şi izvoare de istorie. Iconografia ne
introduce în lumea de artă a trecutului nostru" 14 •
Bisericile ortodoxe nu sunt pictate la întâmplare ci după o anumită rânduială. Există un sistem sau tipic iconografic care arată pictorilor bisericeşti ce fel
de scene se pot picta în fiecare din compartimentele interioare şi, după caz, exterioare, în aşa fel ca întregul ansamblu unitar şi logic să dea imaginea reală a unei
teologii ecleziologice.15
În ortodoxie icoana are un sens religios profund, ea nu e un simplu obiect
de artă. Prin compoziţiile lor iconografice pictorii bisericilor bizantine caută să
traducă vizual cugetarea bisericească, ideile teologice, sentimentele de evlavie
ale clericilor şi credincioşilor. 16
După secolul IX, adică în perioada post iconoclastă, s-au pus bazele unei
noi ere a artei religioase, care se caracterizează în iconografie prin formarea unui
tipic iconografic, mai mult sau mai puţin fix, ce va deveni obligatoriu pentru toţi
pictorii şi ale cărui reguli vor fi înscrise şi în erminiile sau călăuzele „zugravilor
bizantini" 17 .
locaşurilor

14. I. D. Ş1efănescu, Iconografia ariei biza11li11e şi a pic/urii feudale româneşri. Bucureşti,
1973, p. 9.
15. Vezi Dionisie de Fuma, Carie de piclllră, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.
16. Vezi Pr. prof. Ene Branişte, Teologia icoanelor, în rcv. Srudii Teologice, nr. 3-4/1952, pp
170-202; Paul Evdokimov, L'arr de l'icone. Theologie de la beaule, Paris, 1970 şi L. Uspenski, la
theologie de l'icone dans l'Eglise orthodoxe, Paris, 1970.
17. Vezi Dionisie de Fuma, Erminia picturii bizallline, cdi!ie îngrijită de C. Săndulescu-Ver
na, Timişoara, 1979.
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Principiul general sau ideea directoare care stă la baza acestui program
iconografic este concepţia teologică. Cheie aceste concep\ii teologice ne-au dai-o
marii mistagogi sau cxegcti ai cultului ortodox dintre care cei mai semnificativi
rf11nân: Sfântul Maxim Mărturisitorul, teologul de seamă al secolului VII, Sfăn
lul Gherman, patriarhul Constantinopolului şi Arhiepiscopul Simion al Tesalonicului în secolul XV. Distribuirea picturii în ansamblul iconografic este determinată de funcţia specială a liecărei părti a bisericii în cult şi trebuie să fie în
strânsă legătură cu arhitectura locului. Principiul acesta, care stă la baza programului iconografic a fost fonnulat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
astfel: ,.Cultul ortodox, având semnifica1ic determinată şi precisă şi răspunzând
la un scop bine ştiut, icoanele şi tablourile de pictură în biserici trebuie să ocupe
locul anumit spre a fi în armonic cu ideea specială, avută la întocmirea cultului
şi la alcătuirea planului pentru ciudireo biserieilor"l8_
Biserica - lăcaş trebuie să ne dea, în ansamblul ei arhitectonic şi pictural,
o viziune sau imagine sensibilă a bisericii cereşti, a „ecrului pc pământ", cum
spunea Sfăntul Ghcrman al Constantinopolului. atât prin arhitectura ei cât mai
ales prin modul cum este distribuită pictural pc suprafa\a pcre\ilor ce caută să ne
sugereze în chip plastic rânduiala, ierarhia sau ordinea ideală care domneşte în
acest univers creştin. 19
În acest context, Biserica Română din Ierusalim se încadrează în planul
general al tipicului iconografic prezentând şi unele particularităli ce nu influen\ează programul iconografic formulat de Sfântul Sinod. 20 Dacă arhitectura este
inspirată din cele mai reprezentative realizări ale epocii brâncoveneşti, pictura
aduce în ansamblu modelul vestitelor mănăstiri moldoveneşti, cu scene multe,
încadrate în chenare de un roşu cărămiziu. Deşi dă impresia unui ansamblu pictural încărcat, bogat in imagini. ele m1 lasă senzaţia de oboseală ci aduc vigoarea
expresivă a pictorului. Spa\iul este folosit la maxim. Influenta orientală se întrezăreşte in minuţiozitatea detaliilor şi în bogăţia elementelor decorative ale brâielor de pictură cc delimitează scenele. La aceasta se adaugă şi bogătia variată a
veşmintelor, cu grija de a umple fiecare spaţiu ce ar putea rămâne nefolosit. Întregul ansamblu adâncit într-un fundal odihnitor „verziu-voievodal", aduce in
sufletul privitorului un răgaz de pace şi medita\ie interioară. Puţine biserici îti lasă această impresie mai ales in Ţara Sfântă. Ca dimensiune interioară biserica română din Ierusalim se aseamănă cu cca pictată de fraţii Moroşanu la Nazaret: Biserica Izvorului Maicii Domnului. La această expresie de minuţiozitate orientală
contribuie, în bună măsură şi iconostasul prin acea expresivitate sculpturală şi
minuţiozitate a detaliilor icoanelor cc se adâncesc în planul general reflectat de
I K. Artic. VII al Rcg11lame1111tl11i pe111rn :11gră1'irea bisericilor, publicat in rcv. 8.0.8„ octombrie 1912, pp. 703- 709.
19. V.:zi Ch. Diehl. Ma1111el c/'arl hi:a111i11e. voi I şi li. Paris. 1926. Dr. Elic M. Cristea. lco110f!.rafia, sibiu. 1905 şi Dr. Sever Mureşanu. !co11vf!.rafia creşli11,i, Bucureşti, 1893.
20. Vezi V. Grecu. Ctir/i de piclllrti hisericea.,·cti hi:alllină, Ccmăuli, 1936. Iconugr{!/ill. Ana
de a :11grăvi 1emplele şi icoanele bisericc•şfi, manuscris cu o precuvântare, descris şi adnotat de
Ghenadic al Râmnicului, Bucureşti. I 891, Reg11lm11c•11111I... , alcătuit de Sfiîntul Sinod al B.O.R.
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sculptură. o adevărată broderie a artei româneşti cu influenţă rococo. Altarul, partea cea mai tainică şi sfântă a lăcaşului divin, este locul unde se săvârşeşte jertfa
sfântă a Liturghiei şi unde stă numai clerul sau „ceata sfinţilor slujitori ai tainelor."
Sfinţenia şi caractcrnl lui tainic c sporit. în bisericile ortodoxe, de catapeteasmă,
care îl fereşte de privirile credincioşilor. oprindu-i să pătrundă înăuntru.
Două categorii de scene şi personaje sfinte vom găsi ilustrate în iconogra-

fia allarului:
I. Scene istorice sau simbolice în legătură cu jertfa sfântă care se săvâr
aici:
2. Figuri de mari ierarhi şi clerici. autori de liturghii şi diaconi. De fapt
toate subiectele care împodobesc bolta şi pereţii altarului se referă la jertfa liturgică, fom,ând astfel un ansamblu de o marc unitate tcologică. 21
În vechile biserici, pictate înainte de fonnarea programului iconografic
actual. iconografia altarului era dominată de chipul Mântuitorului, care trona în
absida altarului cum se vede în uncie biserici din Capadochia şi Sicilia. 22
Biserica română din Ierusalim unnează tradiţionalul program iconografic
al „Erminiei zugravilor". Pc bolta altarului (semicalota absidei) este pictată Maica Domnului ca împărăteasă a cerurilor - Platitera -- adică cca mai înaltă, care
tronează la hotarul dintre ierarhia cerească şi cea pământească, ca mijlocitoare
între cer şi pământ. verigă de legătură între Dumnezeu şi oameni. Prezenţa chipului Maicii Domnului în iconografia altarului se explică şi prin faptul că Sfânta
Fecioară a stat. după Tradiţie. în Sfânta Sfintelor din templul până la vârsta de
12 ani şi pentru că a fost numită deseori în iconografia bisericească „rai cuvântător'' sau spiritual (Axionul „De tine se bucură"), Sfântul Altar întruchipând Raiul. Este totodată o personificare a bisericii însăşi ca mijlocitoare pentru lume.
De fapt ce este cu totul deosebit în programul iconografic al altarului Bisericii
româneşti din Ierusalim se transpune într-un adevărat brâu de scene din viaţa
Maicii Domnului ce încadrează semicalota absidei. pe bolta altarului, Sfânta Fecioară este înfăţişată stând pe tron ca împărăteasă a cerurilor. aşa cum a văzut-o
mai înainte proorocul David, în versetul pe care preotul îl rosteşte la slujba de
pregătire a darurilor (Proscomidia): .. De faţă a stătut_ împărăteasa de-a dreapta
Ta, în haină aurită îmbrăcată şi prea înfrumusetată". lntreg fundalul este auriu.
Maica Domnului purtând o îmbrăcăminte de culoare roşje având braţele deschise şi pruncul Hristos pe genunchi care binecuvântează. ln preajma tronului, dea dreapta Maicii Domnului sunt Sfântul Ierarh Nicolae şi Arhanghelul Mihail puterea lui Dumnezeu, iar de-a stânga Sfântul Ierarh Grigore Teologul şi Arhanghelul Gavriil, în veşminte bogat împodobite. Atitudinea de prosternare în faţa
tronului Sfintei Fecioare este redată prin pozitia trupurilor, uşor înclinate şi a capetelor ce privesc spre Maica Domnului în semn de milostivire. Sfântul Ierarh
Nicolae poartă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, iar Sfântul Grigore un hrisov pe
şeşte

21. Cf. Pr. prof. Ene Branişte. op. cit., p. 452.
22. I.O. Ştefănescu. L'Evolution de la pic111re religieuse au Bucovina elen Moldavie, depuis
Ies origi11es jousqu'a XIX siecle, Nouvcllcs Rechcrchcs. Etudc iconographique, Paris, 1929, p. 81.
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care este începută o rugăciune: ,.Duhule cel sfănt, carele întru sfinţi le odihneşti,
cela ce cu glasul întreit sfănt eşti cântat de serafimi, de te-ai pus păstor peste turma de oi". Sfinţii Arhangheli mijlocesc alături de sfinţii ierarhi pentru ca Maica
Domnului să mijlocească şi ea, la rândul ei, pe lângă fiul său.
Deasupra Maicii Domnului, trei îngeri veghează liniştea Fecioarei cu
Pruncul, ca o adevărată cunună ce exprimă cununa primită de Maica Domnului
prin jertfă.
Întreg tabloul te transpune în intervalul a două stări: de odihnă şi jertfă,
măreţia cuminte ce odihneşte întru sfinţi. Arhanghelii poartă şi ei hrisoave luminate de cuvintele unor rugăciuni. De fapt întreg altarul este dominat de profunde
rugăciuni cuprinse pe hrisoavele ce le poartă în mâini sfinţii ierarhi. La întreaga
bogăţie de rugăciuni se adaugă şi cele două cc marchează al doilea brâu din arcul
absidei altarului pe care începe tamburul cupolei. Nu putem să nu le redăm expresivitatea şi frumuseţea: ,,Cu aceste fericite puteri şi noi strigăm şi zicem Stă
pâne, Stăpâne iubitorul de oameni"; ,,Cel ce blagosloveşti pe cei ce Te binecuvântează Doamne şi sfinţeşti pc cei cc nădăjduiesc întru Tine.
Alegerea Sfăntului Ierarh Nicoale şi a Sfântului Grigore Teologul nu este
întâmplătoare. Ea vine să ne arate că smerenia ş râvna noastră spre cele bine-plă
cute lui Dumnezeu sunt condiţiile esenţiale ale mijlocirii Maicii Domnului pentru noi.
Lipsa de spaţii ample care să redea scene grandioase face ca organizarea
acestora să aibe o definire originală. Scenele suni mici, încadrate în chenare ce
aduc aminte de frumoasele şi migăloasele picturi ale mănăstirilor moldoveneşti.
Este uimitoare această îmbinare de stil arhitectonic brâncovenesc cu stil pictural moldovenesc. Ele împletesc la Ierusalim epopeea întregului neam românesc.
Dacă, în general, erminia picturii prevede, pentru sfăntul altar, unele scene
care au fost redate şi aici, deosebirea, care îi dă un aer cu totul aparte, am considera-o ciclul mariologic, ce lărgeşte imaginea Maicii Domnului ca împărăteasă a cerului şi ocrotitoare a lumii. Scenele au denumiri sugestive şi pline de adânc izvor
teologic: ,,Vălul umbririi, Înţelegerea cea neîn.ţeleasă, Vifor de gânduri" etc.
Ciclul mariologic este completat chiar la baza cupolei cu un rând de ierarhi ai Bisericii lui Hristos cc mijlocesc de-a pururi pe lângă Maica Domnului
către Milostivul Dumnezeu. Dintre ei amintim pe Sfântul Chirii al Ierusalimului,
stâlp al catehismului universal prin catehezele sale atât de profunde.
Chiar deasupra iconostasului, pe arcada exterioară a cupolei, sunt trei
imagini veterotestamcntarc ce marchează veşnica purtare de grijă a Sfintei
Treimi asupra creaţiei sale şi în mod deosebit asupra omului: ,.Stejarul de la
Mamvri, facerea corabiei lui Noe, arderea Sodomei şi a Gomorei".
Omul atent poate sesiza bogăţia de texte care înconjoară pe mulţi din ierarhii pictaţi fie spre baza cupolei fie spre baza absidei. hrisoavele lor sunt pline
de rugăciuni şi de învăţături de credinţă ale Bisericii: Sfăntul Haralambie: .,Mulţumimu-ţi Ţie, împărate nevăzute care prin a Ta nemăsurată înţelepciune ... ",
Sfântul Spiridon „lncă îţi aducem Ţie prea cuvântătoarea cea fără de sânge dumnezeiască slujba aceasta", Sfântul Vasile cel Mare „Păzeşte foarte frumuseţea suhttps://biblioteca-digitala.ro
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fletului că pe aceasta are a o cere Dreptul Judecător", Sfântul Grigore Dialogul:
,,De te-ai pus păstor peste turma de oi cuvântătoare fii drept, smerit, blând ... "
Una din scenele care urmează întocmai „Erminia zugravilor" este numită
„Cortul Mărturiei", ce se continuă, pe acelaşi nivel, cu o altă scenă „Ospătul
mântuirii", dar, deşi poartă nume diferit, este parte integrantă a primei scene.
Cortul Mărturiei sau Tabernacolul este simbolul sau preînchipuirea Sfintei
Mese sau a Altarului Legii Noi, la care slujeşte Hristos însuşi prin mâinile şi limba preoţilor slujitori. Scena e inspirată din textul Epistolei către Evrei a Sfântului
Pavel, ce ne explică în capitolele IX şi X, legătura dintre Vechiul şi Noul Testament. Prezenta acestei scene în iconografia altarului este de altfel în legătură şi
cu Maica Domnului, care, în iconografia bisericească a fost adesea numită „cort,
tabernacol, sicriu cuvântător" etc.
Tipul iconografic clasic al acestei biserici ii găsim în Biserica Domnească
din Curtea de Argeş. Şi scena din Biserica Română a Ierusalimului păstrează
aceeaşi idee dar planurile sunt dispuse un pic diferit din cauza particularităţii absidei altarului ce nu a permis extinderea pc spaţii largi.
Prima scenă înfăţişează altarul Cortului Mărturiei sub forma unei mese în
interiorul templului iudaic. Acoperitoarea din faţă a mesei poartă Ia mijloc chipul Maicii Domnului într-un medalion. Pe masă se văd: sfeşnicul cu şapte braţe,
chivotul în care se păstrau tablele legii şi o amforă cu mană (hrană a poporului
evreu în perioada trecerii prin pustiu spre ţara promisă) sub formă de pâinişoare.
Masa e încadrată în dreapta de Moise, în stânga de Aaron, înfăţişaţi cădind, de
aceea, uneori, această scenă poartă numele de „Liturghia lui Aaron".
Scena a doua „Ospăţul mântuirii" continuă prima scenă şi înfăţişează un
şir: cele doisprezece seminţii ale lui Israel purtând fiecare pe braţe sau pe umeri
daruri şi ofrande: amfore uriaşe şi chivote de aur, îmbrăcaţi în veşminte străluci
toare.
„Împărtăşirea Sfinţilor Apostoli" sau „Cina cea de taină" sau „Liturghia
arhierească" este o altă scenă influenţată de erminie şi-l înfăţişează pe Mân1uito1ul ca Mare Preot sau Arhiereu. El s1ujeşte în faţa Sfintei Mese, aşezată sub
un baldachin frângând şi împărţind apostolilor Trupul Său, fiind asistat de un înger. Scena are ca temei Cina cea de taină la care Mântuitorul a înfiinţat Sfânta
Euharistie iar tema ei a fost luată din comentariul Sfântului Chirii al Alexandriei
la Epistola către Evrei, după cum afirmă părintele profesor Ene Branişte. 23 Tema
este cunoscută încă din I 48 I. 24 Ea se potriveşte bisericilor mănăstireşti şi mai
ales catedralelor chiriarhale, în care se slujeşte în sobor, cu sau fără arhiereu.
Scenele care încadrează aceste teme ocupă partea de răsărit a ferestrei absidei altarului - iată încă o asemănare cu bisericile moldoveneşti.
Tot în partea de răsărit sub scena a doua ce-i reprezintă pe Apostoli, putem
vedea o scenă care apare mai rar în Sfântul Altar: ,,Cinstita spălare a picioarelor"
şi-L înfăţişează pe Hristos cu un ştergar în mână iar apostolii stând desculţi şi ne23. Vezi Ene Branişte, cap. Pictura bisericească din Liturgica generală, p. 457.
24. Vezi broderiile de la Putna şi Salonic.
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dumeri\i de atitudinea învă\ătorului lor ce Ic dă cea mai înaltă pildă de smerenie
spunându-Ic: .,Cel ce vrea să fie mai mare între voi să fie tuturor slugă". Zona
inferioară a peretelui hemiciclului, urn1ând modelul majorităţii bisericilor noastre româneşti, înfăţişează un ciclu de ierarhi înveşmântaţi în odăjdii purtând în
mâini fie hrisoave, cu texte din care am mai amintit, fie Evanghelii, Cuvântul lui
Dumnezeu. Acest şir de ierarhi este încheiat de doi arhidiaconi. Cel mai popular
este Sfântul Arhidiacon Ştefan, întâiul martir creştin, care este zugrăvit şi aici:
particularitatea reprezentând-o, zicem noi, Sfântul Arhidiacon Lavrcntie. Din şi
rul ierarhilor i-am putea enumera, alături de binecunoscuţii dascăli: Ioan Gură de
Aur, Vasile cel Marc sau Atanasie al Alexandrici, pe românii Iosif de la Partoş
sau Calinic de la Cemica, ce întregesc impresionanta panoplie a ierarhilor binecredincioşi.

Aprofundând caracterul de jertfă al sfântului altar mai apar două scene vetcrotestamentarc: .,Jerta lui Cain şi Abel" şi „Jertfo lui Avraam" deschizând perspectiva Vechiului Testament ca legătură cu Noul Testament.
Iconostasul este donat de Patriarhul Elie Miron Cristea în anul 1938 şi este
repoleit în 1994. Se poate citi o parte din inscripţia ce a fost făcută la acea vreme:
., ... Î. P.S. Patriarh al României Dr. Miron Cristea, s-a făcut această tâmplă în
atelierul Sf. Măn. Căldăruşani de Protosinghelul Jeronim Balinfoniu, anul 1938,
arhitect Dem. Ionescu Berechet poleior Dumitru Rădulescu". El păstrează elementele tradiţionale ale Erminiei picturii prin încadrarea registrelor. Se detaşea
ză migala şi frumuseţea icoanelor ce împodobesc iconostasul aurit al lemnului
cc deschide perspectiva măreţiei cerului pe pământ.
Deasupra naosului bisericii se înaltă turla cea mare, numită şi „Pantocratorul" după figura care constituie clementul principal al Bisericii Ortodoxe, îndeosebi al bisericilor construite în plan de cmce greacă, spre această turlă convergând toate liniile arhitectonice şi îndreptându-se toate privirile credincioşilor
din sfântul lăcaş. Ea reuneşte, oarecum, într-o unitate arhitectonică, tot interiorul
bisericii înălţându-l în sus, spre cer. Cu timpul cupola a fost din ce în ce mai mult
înălţată spre cer prin intermediul tamburului cilindric sau prismatic pierzând din
mărime, suprafaţă şi micşorându-se din ce în ce mai mult. Ea reprezintă imaginea cerului ce se „bolteşte" deasupra pământului. Iconografia ei înfăţişează pe
locuitorii cerului, adică biserica cerească: pe Dumnezeu şi sfinţii îngeri, curtenii
Săi, apoi pe aceea care sunt temeliile bisericii creştine şi membrii cei mai de
frunte: proorocii, care au prevestit-o şi care l-au prevestit pe Hristos, apostolii
care au fost colaboratorii Lui în viaţa pământească şi evangheliştii care ne-au lă
sat în scris viată şi învăţăturile lui.
În vârfui turlei, pe bolta sferică este pictat Pantocratorul, adică chipul lui
Dumnezeu Atotţiitorul de lip oriental: un Hristos cu fata hnmă, cu ochii negri,
barbă neagră, trăsăturile feţei fine dar severe, privirea serioasă dar blândă. Faptul
că e pictat doar bust, ţinând într-o mână Evanghelia iar cu cealaltă binecuvântând, arată prin aceasta că noi nu cunoaştem decât în parte cele ale lui Dumnezeu. Chipul e zugrăvit într-un medalion circular ocolit de un brâu cu culorile tricolorului românesc. Mâna dreaptă cu care binecuvântează este într-o poziţie inhttps://biblioteca-digitala.ro
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comodă iar culoarea veşmântului este fondul pe care îl întâlnim pictat în întreaga turlă. Modelul Pantocratorului, din Biserica Română din Ierusalim, poate fi
identificat şi cu cel din Biserica Învierii a Sfântului Mormânt.
Pereţii tamburului, imediat sub Pantocrator, sunt împărţiţi în patru zone
orizontale circulare fiecare reprezentând câte o scenă sau chipuri sfinte.
Zona superioară, imediat sub Pantocrator cc ocupă îngerii, serafimii şi hemvimii. împărţiti în cele nouă cete tradiţionale ale ierarhiei îngereşti ca la Pseudo-Dionisie Areopagitul; cetele înconjoară cele două figuri centrale ale tabloului: Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul. Zona imediat unnătoare încadrează, între ferestrele turlei, chipurile sfinţilor prooroci într-o atitudine de
mişcare, cu feţele înclinate spre registrul superior, lăsând impresia rugăciunii.
Registrul inferior al tamburului este ocupat de clasica scenă a „Liturghiei
cereşti" sau ,.Dumnezeiasca Liturghie" cc reprezintă slujba săvârşită în ceruri de
către Mântuitorul nostru, ca marc Arhiereu, înconjurat de îngeri, prcoti şi diaconi. Tema aceasta ilustrează rânduiala Vohodului Mare din Liturghia ortodoxă,
adică ieşirea cu cinstitele Daruri care închipuiesc Sfântul Trup şi Sânge al Domnului. Ea ilustrează şi cortegiul funebru din slujba Prohodului din Vinerea Patimilor. Mântuitorul e înfăţişat de două ori: la stânga şi la dreapta Sfintei Mese; de
o parte binecuvântează plecarea procesiunii, de cealaltă o primeşte. Îngeri-diaconi poartă în mâini sau pc capetele lor discul acoperit cu văl brodat, Îngeri-preoţi îi unnează înveşmântaţi în patrafire şi feloane, ţinând în mâini potire acoperite cu văluri brodate. Alţi îngeri poartă Sfântul Aer. Toţi merg în pas macstuos
dând o impresie măreaţă.
Pandantivii sunt pictaţi cu cei patru Evangheleşti împreună cu simbolurile
ce-i reprezintă după viziunea din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul: Matei cu
un înger. Marcu cu Icu, Luca cu viţelul, Ioan cu un vultur. Plasarea Sfinţilor
Evanghelişti pe pandantivi simbolizează Biserica lui Hristos cc se sprijină pe
Evanghelia Lui.
Suprafaţa de jos a arcurilor (intradosul) este zugrăvit în cele patru laturi
ale sale cu scene din Vechiul Testament aşa cum am amintit în descrierea Sfântului Altar. Dacă intradosul Sfântului Altar cuprindea scena Filoxeniei, a corabiei lui Noe şi cea a distrugerii Sodomei şi Gomorci, celelalte reprezintă scene
din viaţa lui Moise care conduce poporul evreu spre Ţara Făgăduinţei, şi din viaţa lui Isaac, Iosif, Iacov, Proorocul Ilie şi împăratul David.
Dintre bisericile monumentale pictate sub influenţa curentului de revenire
la programul bizantin putem aminti, alături de cea din Ierusalim pe cca din
Ghencea (Bucureşti), pictată de aceeaşi pictori: Gheorghe Popescu ajutat de
Nuni Dona. 25
Naosul, rezervat credincioşilor, reprezintă după concepţia exegeţilor sfintei liturghii Biserica pământească, de aceea programul iconografic este foarte va-

25. Vezi I.O. Ştefănescu, Monumeme de arfă religioasâ din Bucureşti, în rev. Glasul Bisericii,
nr. 3/1957, p. 171 apud Ene Branişte, liturgica generală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al B.O.R., Bucureşti, 1992, p. 479.

https://biblioteca-digitala.ro

Cristian Muntean

170

riat

şi

contribuie la

cunoaşterea vieţii

Mântuitorului Hristos

14
şi

a istoriei Bisericii

creştine.

Specific acestei biserici din Ierusalim este lipsa absidelor laterale ce-i cono anume supleţe. Totuşi, această lipsă este suplinită, oarecum, de pictură, ce
urmează programul iconografic prin cele două scene ce domină spaţiile absidelor: la nord „Coborârea la Iad" iar la sud „Naşterea Domnului".
Din lipsă de spaţiu şi pentru a reda mai multe scene din viaţa şi activitatea
mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, sub cele două scene mari, de o
parte şi de alta, sunt redate câte şase scene ce evidenţiază misiunea şi scopul
,,Fiului Omului" pe pământ.
Astfel sub „Coborârea la Iad" vom putea vedea scene sugestive amintind
de alte momente cc au precedat sau au succedat marele eveniment al învierii
Domnului: ,,Rugăciunea din grădina Ghetzimani", ,,Răstignirea Domnului",
,,Mironosiţele la mormânt", ,,Petru şi Ioan la mormânt", ,,Cina de la Emaus",
,,Pipăirea Tomei".
Tot astfel este însoţită şi scena „Naşterii": ,,Fuga în Egipt", ,,Botezul
Domnului", ,,Pescuirea minunată", Iisus Hristos şi Samarineanca", ,,Schimbarea
la faţă" sau „Intrarea în Ierusalim", amintindu-ne, totodată, marile momente din
istoria mântuirii. Scenele lasă impresia de migală artistică, de frumuseţe cromatică şi expresivitate.
Din nevoia de împăcare a lipsei de spaţiu cu acest curent de revenire la
programul bizantin, au apărut între sfinţii ce alcătuiesc baza brâului naosului două scene importante: la nord Sfinţii împăraţi şi „întocmai cu Apostolii" Constantin cel Mare şi mama sa Elena ţinând în mâinile lor Sfănta Cruce a Mântuitorului Hristos. La sud scena Deisis având în centrul ei pe Mântuitorul Hristos
pe tron în veşminte aurite străjuit de Fecioara Maria şi Sfăntul Ioan Botezătorul
ce mijlocesc împreună pentru rugăciunile noastre. ,,Ştim că tatăl e drept, că Fiul
e imparţial, dar poate că între dreptatea Tatălui şi imparţialitatea Fiului se va interpune, mântuitoare, lacrima Maicii Domnului" avea să comenteze Arhiepiscopul Bartolomeu al Clujului, foarte inspirat această scenă Deisis. Brâul începe la
nord cu Fecioara Maria în braţele maicii sale Ana iar la sud cu dreptul Simeon
continuat de alţi sfinţi în picioare mărturisind frumuseţea Bisericii între luptă şi
biruinţă. Putem să-i amintim pe cei legaţi în chip deosebit de ţara noastră: Sfănta
Mucenică Filoftea de la Argeş, Sfăntul Ioan de la Suceava, Sfăntul Cuvios Nicodim de la Tismana sau Dimitrie Basarabov. Specifică zonei geografice de unde
sunt amintiţi este vestimentaţia, care poartă pecetea inconfundabilă a portului
feră

naţional.

Lipsa spaţiului face ca scena „Adormirii Maicii Domnului" pe suprafaţa
de jos a cafasului, să fie încadrată de două scene ce aduc în lumină puterea dumnezeiască dincolo de timp şi spaţiu. Este pictată după modelul construcţiilor ce
se văd şi azi pe Muntele Sion, în apropierea locului ei de adormire, înconjurată
de câţiva apostoli şi apropiaţi ai ei, în cadrul imaginii fiind reprezentat Hristos
ţinând-o în braţe pe Maria copilă înconjurat de îngeri şi arătând alegerea ei prea
minunată. Podul cafasului o reprezintă pe Maica Domnului în gest de orantă înhttps://biblioteca-digitala.ro
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Sfinţii:

Ioan Damaschin, Cosma, Teofan, Iosif Melodul, Pimen,
Eudochia şi Irina.
Expresivitatea şi ideea de capelă voievodală este redată de „friza votivă" în
care c pictat ctitorul bisericii româneşti din Ierusalim: patriarhul Iustinian Marina.
Centrul întregului complex pictural din aşa numitul pronaos îl constituie,
după cum am amintit, harta României Mari având în centru pe Maica Domnului
cu pruncul în braţe.
Programul iconografic al Bisericii Române din Ierusalim păstrează tradiţia bizantină a secolelor XVIII-XIX prin cunoscutul „curent de revenire" la
programul bizantin dând întregului complex o notă de distincţie şi eleganţo.
Ioan

de

română

Scăratul,

Viaţa liturgică şi

simbolistica

lăcaşului

Capitolul de faţă are menirea de a trasa câteva linii fundamentale în înţe
legerea expresiei liturgice în care se încadrează întreaga biserică. Departe de a
prezenta un caracter particular al Bisericii Române din Ierusalim subiectul în
cauză, deschide perspectiva cultică în profundă simbioză cu lăcaşul sfânt.
Bisericile ortodoxe de astăzi păstrează neschimbat, indiferent de planul şi
formele arhitectonice, împărţirea interioară tradiţională, a vechilor biserici creş
tine în cele trei compartimente: altar, naos şi pronaos. Funcţia sau întrebuinţarea
liturgică a fiecăreia dintre ele, în ansamblul lăcaşului de cult, era riguros determinată încă de la început: altarul încăperea cea mai dinăuntru, locul clerului slujitor, naosul locul credincioşilor, pronaosul" ,,anticamera hisericii", locul catehumenilor adică al celor chemaţi să intre în sânul ei.
La Biserica Română din Ierusalim, rolul pronaosului a fost luat de salonul
care adăpostea un mic muzeu, înainte de a intra în capela propriu-zisă.
Dacă în Vechiul Testament funcţia religioasă a lăcaşului de cult era legată
mai mult de pământ şi de nevoile terestre ale poporului ales, în teologia creştină
intervine o nuanţă nouă în interpretarea simbolică a lăcaşului divin anume aceea
de întruchipare materială văzută a slavei divine din ceruri şi a frumuseţii spirituale a Bisericii celei triumfătoare.
O primă schiţare a simbolismului bisericii - lăcaş şi a funcţiei sacre în viata noastră religioasă, o găsim în cuvântarea, plină de avânt poetic, pe care istoricul Euscb~u de Cezareea o ţinc la sfinţirea bisericii construită de episcopul Pauliu din Tyr. Intre altele, el este printre primii care afirmă că Biserica „marele templu pc care Cuvântul etern l-a zidit în lume" este tăcută după modelul templului
celui mai presus de lume, pentru ca Părintele Ceresc să primească acolo cultul
care I se cuvine, şi ea reflectă „frumusetea Ierusalimului ceresc, a muntelui Sionului, a cetăţii lui Dumnezeu care este în cer" unde „cete nenumărate de îngeri
şi de prunci creştini cântă lauda stăpânului lor." 26

26. Eusebiu, Istoria bisericii, !rad.

românescă

de Iosif Gheorghian,
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Ideile în legătură cu simbolismul Sfântului lăcaş Ic vor dezvolta mai târziu, marii mistagogi sau tâlcuitori ai cultului ortodox, dintre care cei mai de seamă sunt: Sfântul Maxim Mărturisitorul, mareic teolog bizantin al secolului VII,
Sfântul Ghennan Patriarhul Constantinopolului secolul VIII, Arhiepiscopul Simion al Tesalonicului şi Sfântul Chirii al Ierusalimului.
Desigur, nu sunt sigurii care pun în apreciere dimensiunea ecleziologică a
Sfintei Biserici. Cunoscutul teolog Paul Evdokimov redă în cuvinte puţine frumuseţea biruitoare a Sfintei Biserici: ,,Biserica este imaginea văzută şi unitară a
cosmosului. a întregii lumi văzute şi nevăzute, strânsă în jurul lui Dumnezeu,
creatorul şi providcntiatorul ci. aşa cum va fi mai ales la sfârşitul veacurilor, deci
o imagine a împărăţiei lui Dumnezeu (a Ierusalimului celui ceresc), spre care Biserica universală călăuzeşte mersul lumii în istoric. Această concepţie ortodoxă,
despre ceea cc este biserica, dcterminf1 şi spiritul cultului ei, precum şi organizarea bisericii văzute, formele arhitecturii ci. pictura şi sculptura care o decorează, precum şi întreaga artă sacră, care c_ menită şi ţâşneşte să încadreze în misterul liturgic, iar în afara serviciului divin să creeze atmosfera de aşteptare a acestuia, pe care icoanele o întreţin prin prezenta continuă a personajelor sfinte zugi..'ivite pe ele."
Biserica este deci locul unde se întâlneşte ecrul cu pământul, acea scară a
lui lacov cc înlesneşte comuniunea divinului cu umanul, pe treptele căruia îngerii
şi sfinţii coboară pe pământ. iar oamenii se urcă la cer, unindu-se într-un singur cor
de mărire a lui Dumnezeu. Biserica lăcaş trebuie să ne dea, în ansamblul ci arhitectonic şi pictural o viziune sau imagine sensibilă a bisericii cereşti, a „cerului pe
pământ", cum zice patriarhul Ghennan al Constantinopolului sau cum li se sugerează într-una din cântările Triodului adresate Maicii Domnului: ,,În Biserica Slavei tale stând, în cer ni se pare că stăm, Născătoare de Dumnezeu"27 .
Altarul este încăperea interioară dinspre răsărit cea mai sfântă, destinată
clericilor slujitori spre săvârşirea Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine ale Bisericii lui Dumnezeu. El corespunde Sfintei Sfintelor din locaşul de cult al Vechiului
Testament, inima întregului edificiu sfânt. Este locul de jertfă şi simbolizează
Golgota, locul pe care s-a adus o singură dată jertfa sângeroasă Mântuitorul Iisus
Hristos.
Sfinţenia încăperii altarului provine în primul rând de la faptul că în mijlocul ei se află obiectul cel mai sfânt din întreaga biserică: Stănta Masă. Pe ea se
aşează Darurile de Jertfă la slujba Sfintei Liturghii şi de aceea ea simbolizează
şi ieslea şi monnântul Mântuitorului şi Cina cea de taină la care Domnul a întemeiat Sfânta Euharistie. Aşa le explică şi Episcopul Teodor de Andida în Comentariul său liturgic: ,.Sfânta şi dumnezeiasca masă are şi înţelesul foişorului
de deasupra casei, aşternut, este denumită şi iesle şi se mai cheamă şi monnânt
a lui Hristos Domnul nostru"2 8 .
27.

P. Evdochimov, l 'ortodoxie, p. 216.
28. Teorod de Andida, Comel1/ar liturgic, lraducere de I. G. Bulat, în rev. B.O.R., NR. 34/1971, pp. 300-322.
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Pc sfânta masă stă aşezat obiectul cel mai de pre\, fără de care nu se poate
nici o sfăntă slujbă în sfântul altar, mai ales Stănta Liturghie. Acesta se
numeşte Antimis şi e o bucată de pânză care cuprinde la un colţ, cusute într-un
mic buzunărel. moaşte de sfinţi. Anlimisul simbolizează Monnântul Mântuitorului precum şi giulgiul iar ilitonul, în care stă învelit antimisul, închipuie nu
numai giulgiul ci şi mahrama cu care a fost înfăşurat capul Domnului la punerea
Lui în mom1ânt.
Iconostasul este denumirea dată acelui zid despărţitor făcut din cărămidă,
lemn. metal, piatră sau marmură, acoperit de icoane, care desparte cele două încăperi principale ale interiorului bisericilor ortodoxe. Denumirea românească de
Tâmplă derivă după unii de la grecescul şi latinescul tcmplum (loc sfinţit) iar după alţii de la templa (formă din latina populară, în loc de tempora - parte a feţei
omeneşti - devenită în româna tâmplă) 29 .
Naosul este locul în care stau credincioşii care participă la sfintele slujbe.
Denumirea simbolică de naos sau corabie s-au dat acestei încăperi pentru că în
vechime ea, fiind partea cea mai marc a bisericii, era considerată ca însăşi biserica în care credincioşii se refugiază spre a se salva din furtunile şi valurile vieţii.
Deasupra naosului se înalţă de obicei turla cea mare. Ierusalimul ceresc arată în
chip just interacţiunea cercului şi a pătratului (Apocalipsă 21, 16): .,Navă eshatologică. naosul surmontat de fonna sferică a cupolei sintetizează unirea cercului şi a pătratului, măsură şi cifră a cerului şi a împărăţiei" 30 .
Locul pc care-i zidit altarul şi c fixat iconostasul se numeşte solec. La Biserica Română din Ierusalim solcca e foarte aproape de iconostas nelăsând un spaţiu
real şi foarte vizibil. Fnunoase sunt cuvintele prin care patriarhul Sofronie al Ierusalimului descria acest spaţiu: ,,Locul cel mai înalt dinaintea catapetesmei este spre
închipuirea fluviului de foc, care desparte pe păcătoşi de drepţi, după cum spune
Sfântul Apostol Pavel: ,,Fapta fiecăruia focul o va încerca" (I Cor. 3, 15). În naos se
oficiază slujbele tainelor şi ierurgiilor mai importante ca: nunta, maslul, sfinţirea
apei, tedeum-uri la diverse date şi ocazii, înmormântarea clericilor, parastase etc.
A treia încăpere, pronaosul, t:sle încăperea de la intrare unde stăteau la
începutul creştinismului catehumenii şi penitenţii, ea nu există în Biserica Română din Ierusalim decât într-o fonnă improvizată. Împărţirea de odinioară în
pronaos intern şi extern (atrium) nu se mai păstrează din punct de vedere arhitectonic decât la uncie biserici moldoveneşti din secolul XVI şi XII care, în afară
de pronaosul propriu-zis (interior) au şi un pronaos exterior închis având intrarea
prin latura de nord ori cca de sud (Voroncţ, Putna, Suceviţa).
Particularitatea aşezământului românesc este susţinută de poziţionarea
„cafasului" estrada înălţată a corului. Ea este construită în naosul capelei, deşi
este nefolosită având doar un rol decorativ.
săvârşi

29. S. Salavillc. liturgies Orientales. Notio11.1· genemles. Elements pricipaux, Paris, 1932. p.
103 (crede că grecescul u:µ1ti..u poate fi o deriva(ie de la t1:µ1to (a tăia) arătând o separatic intre
altar şi naos ori chiar intre clerici şi credincioşi).
30. P. Evdochimov. l'art ele /'ico11e. Teologie de la heaute. Paris, p. 125.
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Viaţă liturgică îmbină aici tipicul bisericilor de enorie cu tipicul călugă
resc. Având necesităţi administrative programul de rugăciune cuprinde dol_:!ă
părţi ale zilei: dimineaţa şi seara la care se mai adaugă zilele de sărbătoare. In
fiecare sâmbătă şi duminică se face sfânta liturghie pentru mulţimea de muncitori români care au venit aici pentru o viaţă mai bună. Numărul maicilor care în·grijesc bunul mers al aşezământului este relativ mic, faţă de nevoile actuale, fiecare având roluri precise. Sunt conduse de un preot călugăr cu rang de arhimandrit ce întreţine legăturile oficiale ale Patriarhiei Române cu patriarhia Ierusalimului şi cu celelalte Biserici şi Reprezentanţe. Desigur nu este cazul să mai
amintim ce semnificaţie cuprinde un astfel de lăcaş în ansamblul locurilor sfinte
din Israel. Această firavă „prezentă liturgică" la Ierusalim aduce Patriarhiei Române nu doar un prestigiu de prezenţă ci şi o recunoaştere a forţei liturghisitoare
a unui popor ce-şi caută prin credinţă mântuirea.
A vizita azi Aşezământul românesc de la Ierusalim înseamnă, înainte de
toate a te îmbogăţi spiritual descoperind rodnicia unei palme de pământ românesc în pustiul devastator a modernităţii care ne subjugă.

THE ROMANIAN CHURCH OF JERUSALEM
SUMMARY
Strnctured in three distinctive chapters, the study about Romanian Orthodox Church ofJcrnsalcm
brings into the presen! times the role and the importance of this place in the romanian diaspora
context.
The first chapter, ,,History and architecture" introduces us in the historycal athmosphcrc that
determined the building of the church; the secund chaptcr, .,Liturgica! lifc and thc cclcsial
~ymhnlistic" hrings newclcmcnts ahout thc roman ian cnmunity and thc integrat ion injcwish society.
This snidy is a guide forthose who like the romani an art and culturc bcyond thc fro111icrs.
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ICOANE PE STICLĂ-CREAŢII ALE MEŞTERILOR ZUGRAVI
TRANSILVĂNENI EXISTENTE ÎN MUZEUL DIN DEVA

DOINA IONESCU

Conservată şi păstrată

la loc de cinste alături de celelalte piese de artă
de icoane pe sticlă întregeşte prin valoarea sa artistică, istorică
şi docl!mentară, patrimoniul nostru judeţean.
Intreg ansamblul de icoane este reprezentativ picturii pe sticlă din Transilvania, cuprinzând aproape toate centrele unde s-a practicat acest fenomen de artă
românească. Ramură inedită a artei populare, aflată la graniţa cu arta cultă prin
materialele folosite pentru execuţie (culori industriale, foiţă de aur), soră cu pictura de şevalet de la care a împrumutat maniera de lucru, pictura pe sticlă practicată de meşterii ţărani transilvăneni exprimă totuşi mentalitatea şi sensibilitatea
colectivităţii satului românesc. Ineditul şi farmecul acestei creaţii individuale a
meşterului popular reiese din structura sa compoziţională, expresivitatea desenului simplificat, cromatica vie şi armonioasă, gestica şi vestimentaţia personajelor, portretistica, decorul şi arhitectonica.
Tematica icoanelor existente în colecţia noastră repetă tematica specifică
icoanelor pe sticlă, meşterii iconari ilustrând temele fundamentale ale mitologici
creştine, prescrise de ermini şi transpuse în folclorul religios. Scenele şi personajele biblice au fost transpuse cu spontaneitate în peisajul şi veşmântul satului ardelenesc. După ciclul cristologie, care ocupă un loc primordial în imaginile icoanelor noastre, sunt reprezentate portretele Maicii Domnului şi scenele din viaţa
sa, portrete de sfinţi patronimiei, sfinţi protectori ai vieţii şi avutului ţăranilor,
sfinţi aducători de noroc şi belşug. Aceste imagini se repetă des, dar fiecare reprezentare este unică şi inedită prin maniera în care este redată scena în sine, prin
stilul compoziţional, simplificarea detaliilor, ductul liniei expresive şi acurateţea
desenului, cu totul original.
Din colecţia noastră de icoane pe sticlă, majoritatea aparţin atelierelor niculene. Din păcate meşterii iconari din Nicula nu şi-au semnat icoanele, de aici şi imposibilitatea de a Ic atribui unui nume. În tratarea mereu a aceloraşi teme, particularităţile constituie nota personală a iconarilor, subordonându-ss_ unei unităţi de
concepţie artistică ce caracterizează întreaga producţie a Niculei. In afara modelelor comune, iconarii sunt constrânşi de fonnatul mic, penniţându-le folosirea unui
număr limitat de personaje. Trăsătura comună a icoanelor din această zonă este
maxima simplificare a fonnelor, desenul limitându-se la linii esenţiale. Unii iconari au folosit pentru contur pene de gâscă sau peniţe, liniile apărând egale. Alţii
au desenat cu pensula, obţinând linii de grosime inegală, îngroşarea sau subţierea
plastică, colecţia
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constituind un procedeu de valoraţie. Tensiunea dramatică a icoanelor niculenc rezultă mai ales din cromatica folosită în redarea imaginii. Paleta este alcătuită din
tonuri sobre. Acordul roşu-alb-negru este dominant tuturor icoanelor de Nicula.
Roşul revine veşmintelor, albul este destinat feţelor şi mâinilor, negrul încadrează
feţele şi desenează întreg ansamblul. Fundalul rămâne liber, acoperit de elemente
decorative. Suprafeţele mari sunt pictate în culori închise, albastru în nuanţe bleugri sau albastru Prusia. ccruleum sau ocru, imitând foiţa de aur. Referitor la portretistica icoanelor niculene, meşterul iconar va folosi elemente disperate de portret,
pe care ci le încheagă în chipurile sfinţilor săi. Iconarul se dovedeşte a fi un fin observator al lumii cc-I înconjoară, cu precădere al consătenilor săi ale căror gesturi
şi veşminte Ic sull)rinde şi le redă în compoziţiile sale.
Tema cca mai des întâlnită la icoanele niculene aflate în colecţia noastră,
este „Răstignirea lui Iisus". fiind unul din subiectele favorite din această zonă.
Scena reprezintă imaginea lui Iisus răstignit pe cruce (în plan central), flancat de
obicei de două personaje, fie de Sf. Maria şi Maria Magdalena, fie de Sfinţii Clin şi Elena. Desprindem din aceste imagini forţa primară, instinctivă de a surprinde cu câteva linii, uneori nesigure, sentimentele şi stările sufleteşti ale personajelor. Trupul lipsit de viaţă al lui Iisus. depăşeşte decorativismul cu care ne-au
obişnuit iconarii niculeni. Lipsiţi de surse de inspiraţie, meşterii reuşesc să redea
trăsăturile ce caracterizează moartea (trupul inert, costelativ, cu accentuarea expresionistă a coastelor şi uşor contorsionat de durerea la care a fost supus, ochii
închişi, arcadele şi colţurile gurii căzute, mâinile şi picioarele atârnând).
La majoritatea icoanelor. fondul rămas liber este inundat de motive vegetale şi florale. Paleta cromatică se rezumă la culorile primare, roşu, galben, albastru şi negru. Scena răstignirii degajă o forţă expresivă deosebită. Dramatismul scenei este bine reliefat atât prin redarea trupului desfigurat al lui Iisus crucificat cât şi de figurile personajelor pline de suferinţă şi durere.
Des întâlnit în colecţia noastră este chipul Maicii Domnului, în mai multe
variante şi tratări. Nota de blândeţe maternă, firesc umană o găsim în simplitatea
tratării meşterului niculean, fără pretenţii artistice, dar cu mult bun simţ şi dragoste pentru mama tuturor mamelor şi patroana Mariilor fie ea veselă strângându-şi pruncul la piept fie tristă, plină de durere. Dispunerea şi gestica mâinilor
Mariei cât şi a pruncului. sunt de o expresivitate rară. În spaţiul rămas liber sunt
redate forme vegetale şi norale. Chipul Mariei îl întâlnim şi îndurerat, plângându-l pe Iisus, în tema tragică „Maica Domnului îndurerată". Aici portretul Mariei
este plin de suferinţă, cu ochii plecaţi cucernic şi mâinile împreunate, strânse la
piept rugându-se, sau frângându-şi-le de durere, având alături o miniatură a crucii
supliciului. Cu această temă, întâlnim două tipuri de reprezentare: cele care aparţin
perioadei de înflorire a picturii pe sticlă, în care scena durerii Maicii Domnului este
clară, plină de expresivitate, fondul este tratat cu simplitate şi acurateţe şi cele care
aparţin perioadei de declin a picturii pe sticlă, când elementele florale invadează
nu numai fondul, ci apar şi pe vestimentaţie, dramatismul scenei risipindu-se. Tonurile nu mai sunt în acord, ceea ce duce la o separare a suprafeţelor.
Des întâlnită în icoanele niculene din colecţia noastră este şi imaginea Sf.
https://biblioteca-digitala.ro
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Paraschiva a cărei expresie gravă, tristă, este bine redată. De multe ori în unele
imagini executate în perioada de declin a picturii pe sticlă, această temă are un
pronunţat caracter laic, datorită elementelor de costum ţărănesc local în care este
înveşmântat personajul feminin. Vestimentaţia şi elementele florale, dau o viziune decorativă imaginii. anulând mult din severitatea expresiei personajul feminin. Culoarea predominantă este roşul în contrast cu alb, ocru şi puţin verde. Desenul este îngrijit, linia conturului este expresivă.
Scena „Buna Vestire" este preferată de iconarii niculeni şi o regăsim şi în
imaginile icoanelor noastre. Deşi aqiunca se petrece într-un decor convenţional,
imaginea povesteşte episodul Bunei Vestiri: îngerul i se arată Mariei. Spaţiul ră
mas liber între personaje este decorat cu motive florale. Ţinuta personajelor în
majoritatea imaginilor, este destul de rigidă, desenul este simplificat, iar coloritul este viu şi contrastant. Atenţia deosebită acordată decorului, încearcă să suplinească schematismul scenei.
Detinem de asemenea câteva icoane de Nicula cu tema „Masa Raiului".
Într-o rcp~czentarc grnfică ingenioasă şi în acelaşi timp ciudată, masa este simbolizată printr-un romb central pe care se sprijină alte patru romburi, în care sunt înscrişi participanţii la ospăţul ceresc: Maria cu pruncul. Iisus. Sf. Nicolae şi Sf. Paraschiva. Rombul central include un motiv floral, uneori un ornament geometric. În
spaţiile rămase libere sunt prezente de asemenea elemente florale şi geometrice.
Scena ,.Botezul lui Iisus" este şi ca întâlnită în imaginile icoanelor noastre. Cu toate că este compusă doar din trei personaje. scena botezului este sugestivă. Trupul nud al lui Iisus este redat în plan central, puţin aplecat înainte, întrun gest de devoţiune, pentru a primi botezul lui Ioan. Îngerul ce asistă la scenă
ţine în mâini un veşmânt bogat, este pregătit să învelească pe cel botezat, priveş
te concentrat evoluţia actului, aşteptând sfârşitul ritualului. Tatăl este amplasat
într-un decor sugestiv, nelipsind redarea undelor apei Iordanului.
Întâlnim în colecţia noastră şi imaginea Sf. Gheorghe, care s-a bucurat de
cea mai mare căuta!c, fiind nelipsit din casele ţăranilor, păzind sănătatea vitelor
şi recolta adunata. In cadrul minuscul al ,coanei niculene. este redusă lupta că
lăreţului cu balaurul din Berytos. Faţă de distribuţia completă a episodului, lipseşte fata de împărat, castelul. împăratul şi împărăteasa, îngerul cu coroana victoriei, prezente în imaginile altor centre. În icoanele noastre, chipul personajului
pare mai mult absent la acţiunea temerară. neexprimând încordarea sau satisfacţia învingătorului. Calul pare de jucărie, cu toate că în multe cazuri este redat
într-o poziţie dinamică. În unele imagini sfântul militar are de învins doar o gură
căscată în direcţia suliţei sale, balaurul nemaiîncăpând Jn cadrul icoanei. În spaţiul rămas liber sunt redate motive florale şi vegetale. ln această liberă şi naivă
reprezentare a scenei, iconarii au folosit tonuri nuanţate, contrastând cu alb-griul
calului şi cu strălucirea aureolei.
Păstrăm de asemenea câteva imagini cu portretul sfântului Niculae. În general este reprezentat singur. în plan central. în vestimentaţie de arhiereu. Desenul este expresiv. portretul sfântului este redat fie frontal sau din semiprofil,
fiind de o expresivitate deosebită. Gestica mâinilor este sugestivă, în stânga, perhttps://biblioteca-digitala.ro
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sonajul ţine Evanghelia şi cu dreapta binecuvântează.
Una din particularităţile distincte ale meşterilor niculeni, este formatul
mic al icoanelor, folosit până la mijlocul secolului al XIX-iea. Aceste dimensiuni mici nu permiteau decât redarea unui număr de personaje chiar şi în scenele
care prin tradiţie s-ar cuveni să cuprindă un număr mare de figuri. Trăsătura comună a icoanelor niculene este simplificarea şi esenţializarea subiectului propus.
Chipul sau corpul nud sunt reduse la esenţipl. De asemenea elementele vegetale
şi florale ·sunt cel mai bine stilizate, muli mai simplificate decât, de pildă, elementele arhitecturale. Această esenţializare şi simplificare a fonnelor cât şi scă
pările inevitabile unei execuţii rapide, a dus la un maximum de expresivitate, la
o inegalabilă putere de sugestie, care este accentuată tocmai prin înlăturarea
oricărui detaliu nesemnificativ. În culoare, până la mijlocul secolului al XIX-iea,
iconarii s-au rezumat la opt culori de bază. Meşterii lucrau în tonuri pure, nu foloseau amestecuri de tonuri, cel mult cu o nuanţă mai închisă sau cu alb. Nicula
este centrul care a dăruit icoanelor, cele mai evidente calităţi picturale.
În colecţia noastră un număr însemnat de icoane sunt atribuite familiei Poienaru din Laz. Satul Laz este centrul de pictură pe sticlă cel mai productiv din
zona Sebeşului. Primul zugrav din familia Poienaru, a venit din Poiana Sibiului,
de aici trăgându-se şi porecla. Icoanele aflate în colecţia noastră provin din a IIIa şi a IV-a generaţie a familiei Poienaru. Lui Ilie Poicnaru I îi atribuim icoanele
cu titlurile: Maica Domnului Îndurerată, Iisus învăţător, Adormirea Precistei şi
Judecata de Apoi. O privire de ansamblu asupra icoanelor, ne dovedeşte preferinţa pentru compoziţia mare, de prim plan. Compoziţiile sunt alcătuite liber, independente de şablon, bine echilibrate, păstrând axa centrală de simetrie în reprezentare grupurilor. Oprindu-se asupra icoanei „Maica Domnului îndurerată",
care se impune prin gingăşia ci, prin modelarea chipului frumos în umbre brunroşcate. Figura Mariei este tratată în tonuri închise, ca şi fundalul potenţând astfel dramatismul femeii. Se recunoaşte modul lui personal de a desena ochii şi
mâinile. Obrazul Mariei este modelat în tonuri de ocru-brun deschis, căpătând
datorită cromaticii şi desenului expresiv o nota dramatica. Micul simbol al durerii materne, crucifixul este plasat alături, într-un peisaj în care se conturează
profilul unei biserici.
,,Prăznicarclc'' sunt atribuite lui Partenie, fiul lui Ilic I. Desenate liber,
într-o viziune înrudită cu gravurile cărţilor religioase, dar cu vervă, desprinse de
şablon. Micile scene redate conţin notaţii din viaţa cotidiană. Partenie Poienaru
a cultivat cu deosebire desenul miniatural.
Scenele „Judecăţii de Apoi", le atribuim lui Partenie şi Ilie Poenaru. Scenele unnăresc prescripţia enninilor bisericii răsăritene. Pc şirul de nori albi, stau
grupaţi după rang proroci, apoi cuvioşii şi mucenicii, toţi înveşmântaţi în aur, detaşându-se de pc fondul de albastru cobalt pur. Centrul este ocupat de tronul Hetimasiei. În dreapta jos, drepţii, păşesc către „uşa Raiului" conduşi de Sf. Petru cu
cheile în mână, iar în colţul opus, gura leviathanului, absoarbe cu limbi de foc pă
cătoşii, nişte minuscule făpturi, care cu braţele întinse imploră iertare.
Din zona Făgăraş păstrăm două icoane semnate „Ioan Popp Zugrav" şi dahttps://biblioteca-digitala.ro
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late 1853. Ele reprezintă pe Iisus Pantocrator şi Maica Domnului Împărăţită, cu
pruncul în braţe. Ceea ce caracterizează aceste icoane, este siguranţa, acurateţea
şi eleganţa liniei, personajele fiind frumos desenate, expresive şi fin modelate.
Gestul personajelor este bine studiat, redat cu mijloace simple, dar convingă
toare. Veşmintele sunt multicolore, într-o frumoasă alternanţă de tonuri, care
sunt bine echilibrate şi puse în contrast cu foiţa de aur. Expresia luminoasă a feţelor cu ochii larg deschişi privind în zare, sugerează încordate aşteptarea unei
împliniri. Ioan Popp lucrează cu o deosebită ştiinţă a volumetriei, realizată din
modelarea culorii şi din dozarea umbrelor şi luminilor.
Din zona Săliştea Sibiului păstrăm două icoane reprezentând scena „Cina
cca de taină", amândouă atribuite lui Ioan Morar originar din Laz. Este elev a lui
Toma Poienaru, de la care îşi va însuşi tehnica picturii pe sticlă, stabilindu-se la
Sălişte pentru a evita concurenţa familiei Poienaru. Studiile făcute apoi la Viena,
explică particularităţile stilistice şi cromatice ale creaţiei sale, marcate pu'emic
de influenţa barocului vienez. Pictura realizată de Morar este fastuoasă atât prin
colorit cât şi prin desenul liber folosit în redarea elementelor de decor, personajelor, şi a detaliilor ornamentale. Foiţa de aur ocupă o suprafaţă destul de mare,
predominante fiind culorile albastrul, de la ceruleum la Prusia, albul având doar
rol de accent, culorile roşu purpuriu şi rozul în degradeuri fine. Compoziţia îmbracă o fonnă personală, apropiată barocului în alcătuirea mesei din Cina cea de
taină. Apostolii sunt adunaţi de-a lungul mesei, într-o singură latură, din lipsa
spaţiului. Faldurile grele ale feţei de masă, amintesc un model din pictura cultă.
Chipurile sunt modelate cu nuanţe de roz, umbre de gri-deschis şi cafeniu, ce dau
relief capetelor. Ioan Morar nu îşi semnează icoanele, dar se ştie prin tradiţie şi
deducţie, că este autorul acestui stil inspirat din pictura cultă, influenţată în bună
măsură de barocul vienez.
Din zona Maierii Albei Iulia păstrăm icoane realizate de familia Prodan, oprindu-se asupra scenelor „Naşterii lui Iisus", pictate de mamă şi fiică. Compoziţiile se desfăşoară pe orizontală, încadrându-se între gigantice frunze roşii cu
vârful în volută. Nici peştera, nici staulul, nu au fost redate în această reprezentare
naivă, dar plină de fannec. Steaua coboară cu razele sale asupra iestei pe axa median-verticală a compoziţiei, iar personajele sunt simetric grupate în ambele părţi. În
pictura lor predomină diferite nuanţe de roşu de la roz-cannin, roz-gri până la roşu
aprins şi vişiniu, contrastând cu bleu-griul. Acest acord este întregit cu alb şi auriu.
Icoanele familiei Prodan dovedesc un remarcabil simţ cromatic şi o viziune picturală originală. Desenul este plin de vervă alcătuit din curbe în contrasens, linia este
dinamică, contorsionată, de influenţă barocă.
Am selectat în această lucrare, doar o parte din scria de icoane pe sticlă pe
care o păstrăm, considerând a fi cele mai reprezentative atât pentru patrimoniul
nostru muzeal cât şi în general pentru o bună parte din producţia de pictură pe
sticlă din ţinuturile transilvănene, prezentând în linii mari caracteristicile esenţiale ale acestui fenomen inegalabil de artă ţărănească.
https://biblioteca-digitala.ro
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GLASS ICONS BY TRANSYLVANIAN PEASANT PAINTERS HELD IN
THE DEVA MUSEUM
ABSTRACT
Conservated and held in a place of honour bcsidc other works of arts, thc glass icon collcction compleles. owing to its artistic, historical and documentary value, our county's heritagc.
The collection is represcntative of the Transylvanian glass painting encompassing all ccnters where this Romanian art phenomen was practised.
As to the themes of thc icons in our collection reflects thc one wich is typical to any glass
icons. The biblica) sccnes and charactcrs were spontaneously transferred in 1hen specific landscapes and garrnents of the Transsylvanian villages.
The most frequent images in thc painting of our collection are the Crucifixion, Thc
Madona and Child, the ,.Mater Dolorosa", the Announciation, the Baptism of Jcsus, Thc Table of
Heaven, St. Paraschiva, The Placing of Jesus in the Tomb, St. George, St. Constantine and St.
Helen. St. Nicholas, These images are recurrent, but each representalion is unique and original.
owing to the manner in wich the scene is rendered. Most of thc glass icons in our collection come
from lhe workshops in Nicula. Unfortunately, the Nicula mastcrs did noi sign their icons. therefore no names can be ascribed to lhem. The common feature of thc feature of thc icons in this zone
is the utmost simplification of the forrncs. thc drawing bcing restricted to some fundamental li nes
vigorously drawn and continuous. Thc dramatic tension results mostly from the colours used. The
redwhite black accord is prevalent in all Nicula icons. As to the portraits. the mastcr is a obscrver
of the surrounding world, the gestures, figurcs and garrncnts wich he is to rcndcr in his works.
The following themes in our collcction arc attributed to this particular centcr: the.
Crucifixion. Thc Madonna with thc Child, lhe „Mater Dolorosa", SI. Paraschiva, The Table of
Heaven, The Announciation, Thc Baptism of Jesus. St. George, St. Nicholas.
A significant number of icons in our collection is ascribed to the Poienaru family from
Laz. a village in the Sebeş Valley. Ilie Poienaru is said Io bc thc authour of the following icons:
„Thc Last Judgmenl". To Partenie, llie's son, The „Feasl Sccncs" and 1hc „Last Judgment
,,Scencs" are ascribcd. From the Făgăraş zone, we havc icons signcd „Ioan Popp. zugrav" (painter)
and dated 1853. They show Jesus as Pantocrator and the Blesscd Virgin Mary as Qucen with the
Child in her arms. Thcse icons display an exquisitc knowledgc of volumcs. lhe portraits are wcll
drawun. and the colours arc well balanccd. From 1hc Săliştea Sibiului zone wc have icons ascribed
to Ion Morar, disciplc of Toma Poicnaru. from whom he asquired thc techniquc of glass painling.
Thc studies he subsequently made in Vicnna cxplain the style and colour pcculiari1ies of 1his creation. The scene we have exhibited is „Thc Last Supper". The painting is luxurious in matters of
colour, frec drawing and genuine, balanccd composition. Ion Morar's style is inspired by prolîesional an. bearing influences of the Viennese baroque. From lhe Alba iul ia regim1, we prcserve
icons painted by the Prodan family. lnk our study we spokc aboul the .,Na1ivity" scene. The
Prodan family icons bcar witness of a remarcable sense of colour and on original pictural vision.
ln lhe prescnt work. wc have selectcd some out of the series of icons which we preserve.
Thcse wc consider to be lhe mosl represelllative for our muscum property. as well as of a great
deal of Transylvanian glass painting produclion, roughly giving thc esscntial features of this
unparalelled phenomcnon of peasant art.
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Maica Domnului împ ărătită
Făgăraş, loan Popp Zugrav a doua jumă t ate a ccolului XIX

fânta Paraschiva
sfărş itul

icu la ecolului XIX
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Buna estire
icula
a doua jumătate a ecolului XlX
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MANUFACTURA DE STICLĂ DE LA SĂLDĂBAGIU

TA,\1AS ALICE

Un rol deosebit în dezvoltarea sticlăriei în Transilvania, l-a avut principele
Gabriel Bethlcn în secolul al XVII-iea. În politica economică a principelui, un
rol important revine reactivării vechilor manufacturi, sau înfiinţarea de noi
ramuri manufacturiere printre care şi sticlăritul. Ca urmare, în 1621 principele
facilitează stabilirea habanilor în Transilvania, care erau meşteri iscusiţi veniţi
din Italia, Ţările de Jos, Franţa, Germania, specialişti în minerit, în bătut monede, ceramişti şi nu în ultimul rând, decoratori de sticlă. Acest fapt va influenţa în
foarte mare măsură inventarul stilistic autohton, precum şi ridicarea nivelului calitativ al produselor manufacturiere transilvane.
Georg Kraus-cronicar ardelean din secolul al XVII-iea ne relatează în „Siebenburgischen Chronic'' că principale Gabriel Bcthlen aduce în 1619-1620 meş
teri sticlari de la Murano, Veneţia, la Porumbacu pe domeniul princiar din Făgă
raş pentru a executa sticlă, cristal 1•
Din a doua jumătate a secolului al XVII-iea, odată cu războaiele austroturce, manufacturile îşi încetează activitatea. Din 1711 prin pacea de la Satu Mare se instaurează o relativă linişte în Partium, cc pennitc începutul refacerii economice.2 Episcopia Romano-catolică din Oradea, depune eforturi pentru refacerea economiei prin intensificarea agriculturii, valorificarea pădurilor şi a bogăţii
lor subsolului, reactivarea vechilor mine. a vechilor manufacturi. Iau fiinţă manufacturi noi de fier, berc, potasa, hârtie. sticla. În secolul al XVIII-iea breasla
are pondere în economie, curtea imperială încurajând dezvoltarea manufacturilor. Condiţiile specifice ale Transilvaniei fac să se dezvolte manufacturile mixte
ridicate pe domeniile nobiliare-ecleziastice. Nobilii căutau să se folosească de
toate resursele materiale din cadrul domeniului. Un număr de ţărani, pe lângă
preocupările agricole şi a creşterii animalelor, practicau şi un meşteşug, astfel că
în lum~a satelor este amintit şi procedeul obţinerii sticlei.
ln secol!!! al XVIII-iea funcţionau în comitalul Bihor, 15 intreprinderi manufacturiere3. ln 1722 este construită o hută la Săldăbagiu în proprietatea familiei nobiliare Karolyi. Familia atestată documentar în secolul al XV-iea, a jucat
I. Bunta Magda, Katona lmrc. Az Erth-f1· iil'eg1111il'esseg a szazadforduloig. Editura Kritcrion, Bukarcst. 1983. op. cit .. pag. 3 7
2. Veronica Co\'aci. Ma1111fact11ra de sticlei di11 Beli11 i11 prima jumăta/e a .1·ecol11l11i al
XVIII-iea. în Crisia. I 973. op. cit .. pag. 219-231
3. Ana llca. l11<l11stria 111a1111(acl/lrieni în cumiratul Bihor secolul al XVIII-iea. în Crisia.
I 99 I. op. cir .• pag. 64
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un rol hotărâtor în dezvoltarea politică, economică şi culturală a Transilvaniei.
Domnul profesor de istorie doctor Nemeii Janos din Carei a publicat articole,
studii despre istoria familiei Karolyi, de altfel a căror istorie se împleteşte strâns
cu istoria oraşului Carei, al cărui fondatori au fost. Încă din 1482 Karolyi Lantz
Laszlo a ridicat o casă din piatră care forma nucleul oraşului. Urmaşii acestuia o
întăresc astfel încât la 1592 Karolyi Mihai va ridica ziduri puternice din piatră,
pentru apărare împotriva turcilor. La 1699 contele Karolyi Sandor (fig. I), un om
cult, cu vederi largi, având rclatii diplomatice cu curtea din Viena, face transformări pe cetăţile domeniului nobiliar punând accentul pe ornamentică (fig. 2).
Fiind şpan de Satu Mare /1703) contribuie la dezvoltarea politică, economică,
culturală a comitatului (fig. 3). l-a parte activă, s-a alăturat la politica antihabsburgică a principelui Francisc Rakoczi al Ii-lea, după cc în prealabil a încercat
cu metode paşnice o întelcgere cu împăratul Leopold de a retrage trupele austriece de pe teritoriul Transilvaniei. Deoarece regele Franţei, Ludovic al XIV-iea
a sprijinit contrarefonna, catolicismul în Transilvania, cu I 00.000 franci aur4,
nobilimea (printre care şi Karolyi Sandor) s-a simţit datoare de a-şi da aportul în
acest sens, astfel încât a convenit să construiască lăcaşc de cult, şcoli, locuinţe
de serviciu pentru protestanţi, pentru a redobândi clădirile bisericii catolice cedate cu uşurinţă protestanţilor de strămoşul său Karolyi Mihai la 1545. După ce
a obţinut clădirea bisericii catolice Sfântul Iosif Kalazanczi din Carei, Karolyi
depune eforturi financiare pentru restaurarea şi transformările de ordin estetic
ale acesteia, după care o lasă în grija ordinului franciscanilor din Kaplony la
1723, apoi a ordinului piariştilor stabiliţi la Carei la 1727.
În secolul al XVlll-lca una dintre cele mai importante hutc de sticlă după
cele de la Porumbacu este cea construită la Săldăbagiu la 1722 pc domeniul contelui, general Karolyi Sandor, probabil pc locul celui vechi 5. Acesta aduce prin
contract meşteri sticlari din Cehia, pentru a executa sticlă de calitate şi de a deprinde ucenicii angajati de prin părţile locului meşteşugul sticlăritului. Proprietarii angajează la conducerea administrativă a fabricii, pc Farcaş Ştefan care nefiind sticlar de meserie era bun administrator, organizator al activităţii de productie. Producţia era supravegheată de maistrul de hulă Grof Janos până în anul
1729. Contractul de angajare cuprinde obligativitatea de a angaja muncitori autohtoni, adică recrutaţi din rândul populaţiei satelor din împrejurimi de nationalitate români şi maghiari, obligativitatea de a deprinde meseria prin ucenicie. La
început în 1722, la hulă lucrau 6 meşteri sticlari şi 4 ucenici. Cu timpul numărul
lor creşte. La 4 noiembrie 1725, proprietarul Kărolyi Sandor trimite în scrisoarea
către directorul Farcaş, instrucţiuni de lucru şi anume: executarea de produse din
sticlă care trec pe piată, să se execute modele noi, diverse, după moda vremii.
Contele, om cu vederi largi, înzestrat cu un deosebit ~mţ al observaţiei, cu gust
estetic, călătorind şi luând contact cu arta, cultura Europei occidentale, ajuns

4. Marczali Henrik. Magyarorszag 16r1ene1e, Budapest. 1911, op. cil., p. 541-553
5. Bunta Magda, Katona lmrc, A: Erde(v Ul'egmuvesseg a sza:adforduloig. Editura Kri1crion, Bukarest, 1983. op. cir., p. 74-78.
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el însuşi se ocupa cu proiectarea. desenarea, crearea de modele noi la diverse sortimente de sticlă. Aşa se poate explica evoluţia calităţii sticlelor de factură nobiliară şi preponderen!a atmosferei în stil baroc auster, cc o degajă.
Instmcţiunile de lucru mai cuprindeau comenzi pentru ochiuri de geam,
pahare de bere, vase de menaj, butelii de vin pentru teacă de pivniţă şi lăzi de
voiaj. Atrage atenţia directorului să angajeze noi ucenici. Kârolyi dă instrucţiuni
după propriile proiecte, desene la executarea unor comenzi de candelabre cu 6,
9, 12 braţe, prevăzute cu lumânări, din sticlă de culoare albă opal, destinate unor
parohii şi familii nobiliare din Transilvania. De asemenea executarea de pahare
cu tălpi, de culoare rubin violaceu sau culoarea osului, pahare cu cinci bile, stil
baroc.
Articole trimise contelui: fluier pentru poştalion, cupe de culoarea osului,
canceu, flacoane.
Materia primă era lemnul. care era procurat de pe domeniul nobiliar, argila de la Bcliu şi Homorod, bicasăul era executat la Săldăbagiu unde se găsea local piatră albă de calitate bună. Rubinul era adus din Cehia, deoarece rubinul din
Veneţia era foarte scump. Contele, generalul Kârolyi Sândor avea legături amicale cu aprovizionerul imperial cu ajutorul căruia făcea rost de coloranţi, de asemenea, ţinea legături cu Sâlyi Andrâs sticlar al curţii imperiale vieneze de la care
cerea şi primea indicaţii amănunţite de specialitate.
Ca piaţă de desfacere pentru mărfurile din sticlă, sunt consemnate oraşele,
târgurile din apropiere şi din depărtare, sticlele erau transportate cu pluta pe Tisa
până la Belgrad, pe drumuri de ţară cu căruţele spre oraşele şi târgurile din Transilvania. Piesele unicate de seric mică erau solicitate prin scrisori, comenzi date
de nobili, dar şi de negustori, care transportau en gros la Oradea, Carei, Satu Mare etc. În 1725 Helbenstreit Johann, comerciant de sticle orădean, comandase pahare cu tălpi, prevăzute cu şnur roşu şi albastru şi alte tipuri de pahare. Comercianţii transilvăneni comandau discuri, ochiuri pentru geam. În 1725-26 se solicitau ochiuri de geam mari şi foarte mari, contele solicita la un moment dat table
mari de geam pcntm grădina de iarnă (botanică) de la castelul din Bale, în care
adunare plante rare exotice.
În 1736 se consemnează vizita elevilor din Satu Mare împreună cu profesorii lor la huta din Săldăbagiu pentru a studia tehnologia de fabricaţie. Cu
această ocazie Barta Paul, funcţionarul familiei Kârolyi dă instrucţiuni directorului hutei, ca elevii să fie serviţi la cerere, cu obiecte comandate de ci.
Dintre muncitorii consemnaţi la 1725 sunt: Kockanovskyi Bâlint, Herenkai Boldizsar, Ruhacsko Scbestyen, Brohidi Sânta Gyorgy, Csudi Janos.
În 1735 apar perturbaţii în activitatea hutei, când directorul administrativ este
Salanki Andrâs, din 1736 conducerea este preluată de Stancz Florea, fost muncitor
la hută. Acesta primeşte instrucţiuni de la Karolyi să angajeze tineri din rândul
iobagil_?r români şi maghiari din împrejurimi, să-i înveţe meseria prin ucenicie.
In 1737 situaţia la hulă se înrăutăţeşte: se simte nevoia acută de cadre specializate, astfel că proprietarul angajează un maistru de hută străin pe nume Johann Padtscheidcr care preia conducerea până în 1739, când revine din nou la
https://biblioteca-digitala.ro
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conducerea hutei Stancz Florea până la 1741. S-a pus problema lipsei de cadre
specializate în sticlărit, angajarea prin contract al specialiştilor din străinătate a
fost costisitoare, retribuirea acestora fiind mult superioară autohtonilor. Pe de altă parte aceştia se reîntorceau în ţara de baştină, ori plecau la alte hute unde retribuirea era mult superioară autohtonilor. Forţa de muncă autohtonă mare dar nespecializată, necesita în mod obligatoriu specializarea, mai ales tineretul.
În 1747 contele Karolyi Ferencz, urmaşul lui Kârolyi Sândor va ridica o
nouă hută în Satu Mare la Ardud, neafectând efort financiar pentru reînnoirea
hutei de la Săldăbagiu. acesta îşi încetează activitatea. Karolyi Ferencz va mai
ridica o hută în ţinutul Chioar în Maramureş în hotarul satului Bicău lângă Satu
Mare, în 1762. pe care a dat-o în arendă până în 1767. La 1776 se renovează o
hută mai veche la Poiana Codrului în Satu Mare.
După două decenii şi jumătate de activitate, focurile cuptoarelor de la Săl
dăbagiu se sting. Vestigiile ce au supravieţuit vicisitudinilor vremii sunt martori pe
lângă documentele arhivistice asupra unei activităJi de valoare, atât materială, înflorirea comerţului cu sticle la moda vremii, cât şi valoarea spirituală, acea valoare intrată în conştiinţa consumatorilor, admiratorilor a tot ce este frumos şi valoros.
Frumoasele pahare, sticle de vin executate din sticlă lăptoasă sau cristal
cu decor gravat, pictat cu elemente florale, aurite, cu sau fără blazon familial.
dau de înţeles că a existat o deosebită consideraţie pentru aspectul estetic al produselor atât din partea proprietarului (care se ocupa şi de partea de creaţie) al
meşterilor. muncitorilor, cât şi al comanditarilor, fie că este vorba de nobili transilvăneni sau negustori. Aceste câteva piese rarităţi au fost expuse spre vizionare
marelui public în vara anului 1993 la Cluj, in cadrul expoziţiei de sinteză - Sticla
Transilvăneană secolul al XVII - XIX-iea. Din catalogul expoziţiei se poate observa gama de produse ce se fabricau cu succes la Săldăbagiu 6 .
ln primul rând sticla albă, opalină, care se obţinea prin adaos la sticla incandescentă. a oxidului de zinc nuanţa laptelui sau a prafului de corn, obţinut
prin măcinarea cornului de cerb pentru nuanţa osului, care prin răcire precipită
peretele vasului. albind-o. opacizând-o treptat.
Comanditarii fiind în marc măsură nobilimea din Transilvania obiectele
executate concurau piesele din Cehia. Gennania şi Austria. Decorul pictat cu glazuri colorate şi benzi aurii denotă mână de specialist, fin observator al naturii. Elementele florale. zoomorfe, fineţea liniilor. a contururilor, câmpul ornamental,
prezintă unitate stilistică, compoziţie echilibrată, riguros executată, cu simetrii aproape perfecte. acuratetea execuţiei era cartea de vizită a manufacturii nobiliare.
Ca fonnă aparţin stilurilor europene la modă în acea perioadă. Paharele
prezintă tradiţia sticlelor medievale târzii, muraneze combinate cu elemente baroc şi rococo, ca de exemplu piciorul de balustru (executat prin turnare în negativ de lemn strunjit) la un pahar înalt, opalin, cu blazon şi dungă aurie, de la Muzeul din Cluj (fig. 4 a, b).

6. Ligia Fulga, Catalog. Sticlâ

tra11.1·ih·ăncwui

(sec. XVII-XIX). 1993. p. 78.
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Propoqiile obiectelor relaţia volumelor, reducerea monumentalităţii, ocolirea detaliilor încărcate, şocante, punând accent mai mult pe stabilitate şi echilibru, dau de înţeles că nobilul, generalul Karolyi Sandor era un om echilibrat, bun
cunoscător al proprietăţilor fizico-chimice ale materialului perisabil, fragil, cunoscător al artelor plastice şi decorative europene, precum şi a relaţiilor comerciale central-est europene.
Piesele fannaceutice din Muzeul de istorie a fannaciei vin în sprijinul
acestei afinnaţii dacă privim cu atenţie evolu\ia proporţiilor dintre picior şi corpul vasului. la început fonna cilindrică lipită pe picior mai înalt cu o circumferinţă mai redusă, părea instabilă, se ajungea treptat la o soluţie ideală, de evazare
uşoară a corpului spre gât, şi lărgirea tălpii ca suprafaţă de sprijin (fig. 5). Ca decor transpare tradiţia decorării anticelor sticle alexandrine şi romane, cu benzi de
sticlă în relief sau prestate orizontal din altă nuanţă cu cea de fond, care lipite la
cald la baza vasului, urcă în spirală spre buza vasului unnând a fi ciupite cu cleş
tele din loc în loc sau pieptănate pe verticală. Acest tip de vase se executau în
Transilvania la Porumbacu, Făgăraş încă din secolul al XVII-iea de meşteri muranezi angajaţi prin contract de principele Gabriel Bethlen, la hula din Săldăba
giu la începutul secolului al XVIII-iea la huta din Beliu se poate observa şi pe
piesele de la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Acest decor intrat în inventarul stilistic autohton persistă şi la ora actuală şi este vizibil pe ceramica populară de la
Horezu.
Exemple din acest tip de sticle se pot vedea la Muzeul de istoric a Transilvaniei. Muzeul Herman Otto din Miskolc Ungaria (fig. 6).
Stilul de a picta cu glazuri colorate şi aur cu peniţa şi pensula la rece, după
care obiectul se introducea în cuptorul de recoacere şi racire pentru a se topi şi
de a face corp comun cu vasul, este o tehnologic descoperită încă din antichitate.
Cunoscută de romani în secolul al II-iea d. Chr., perfectată de-a lungul secolelor
de atelierele siriene apoi bizantine, tehnologia ajunge în Europa prin intermediul
sticlarilor bizantini stabiliţi cu ocazia cruciadelor în secolul al XII - XIII-iea la
Veneţia. Adevărata ei înflorire o cunoaşte după Veneţia, în Boemia. Se pictau la
comandă blazoanele regale în secolul al XVI-iea, cele nobiliare în secolul al
XVII-iea, scene biblice, laice în stilul renaşterii târzii peisaje citadine la sfârşitul
secolului al XVII-iea, emblemele breslelor în secolul al XVIII-iea.
Nobilul Karolyi angajează prin contract familii întregi de slovaci sticlari
care practicau meseria la nivel înalt. Stilul de a picta ţine prin excelenţă de tradiţia barocului auster, simplificat cu stilizări fine, delicate la elementele florale,
vegetale, zoomorfe, păstrându-se proportiile optime, echilibrul dintre câmpul ornamental şi fond. Decorul comportă elementele zoomorfe prezentate pe blazoanele nobiliare ale secolului al XVIII-iea din Transilvania. Simbolul puterii: leul.
vulturul, aquila prezente pe recipientele fannaceutice de la Muzeul de istorie a
fannaciei, constituie etichetele elegante ale medicamentelor sub fonnă de păsări
de pradă cu aripi desfăcute, ţinând în gheare, pe alocuri şi în cioc o săgeată pe
care este prinsă o cappa (pelerină) regală culisată, brodată pe margine. Pe uncie
recipiente această cappă de mătase este de culoare albastră, brodată cu mătase
https://biblioteca-digitala.ro
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roşie simbolul nobleţii (fig. 7), pe altele mătase roşie brodată cu galben auriu,
simbolul regal (fig. 8). pe alte recipiente apar etichete ce seamănă cu pergamentul (pielea cu câine folosită în cancelariile regale cu ocazia emiterii diplomelor
de înnobilare din secolul al XII-XIII-lea), precum şi variantele acestora renascentiste târzii şi baroce şi motivul scutului prezent pc blazoanele încastrate pe zidul
turnurilor de apărare ale cetăţilor, sau castelelor nobiliare (fig. 9) (fig. I O). În forma lor reconstituită de la începutul secolului al XX-iea le putem vedea şi azi pe
castelele familiei Kârolyi din Carei şi Bale. Motivele fitomorfe des folosite pe
recipientele fannaceutice sunt crengile, cununile de laur sau dafin ce semnifică
de asemenea curajul, măreţia. Etichetele sunt scrise cu majuscule romanice, cu
iniţiale de culoare roşie ca şi în codexuri, incunabule, semnificând cuvinte prescurtate din limbajul fannaceutic, amintesc nostalgic de inscripţiile romane, astfel încadrându-se perfect în stilul renaşterii târzii (fig. 11 ).

LA MANUFACTURE DE SĂLDĂBAGIU

RESUME
Dcpuis trcncc dcux ans <.l'on:upation turquc ( 1660 - 1692) avcc la paix de Satu-~larc de
1711. la situation politiquc cr cconiquc est dcsastrcusc, la cour imperiale aucrichicnc a
encourage l'apparition des manufacturcs mixtcs nobiliaires-ccclesiastiqucs cn Trnnsylvanic
ct Partium. Les rclation diplomatiquc du Scigncur Karolyi Sandor avcc la cour imperiale de
Vicnnc, a ouvcrt Ies possibiliccs de connâitrc la culrnrc, Ies arts decoracifs occidentaux.
Scigncur Karolyi a pris l'iniciacion dans ccttc structurc sociale cconomiquc du XVIll-cme
sicclc, cntrc Ies aucrcs, ii a fondc la manufacturc de vcrrc, cr a rcussi de coloniscr quelques
famillcs rschcchcs spccialisccs cn fabricarion des pieces decorarifs cn verrc. En 1722 a
Saldabagiu, dans Ic domaine nobiliaire a commence un proces de fahrication des objcts en
sryle alexandrine, cn fa<,:on de vcnicc, pour satisfairc Ies cxigcnces des comanditaircs nobiliaires de Transylvanic ct de l'etrangcrcs, des cgliscs ct de divers commcrcancs qui connaissaincr eres bicn la mode curopccnc de cc temps.
Dcpuis 25 ans d'activitc manufacturiere a Saldabagiu Ic lils du Segncur Karolyi Sandor
n 'a pas plus subvcntionne la renovation de se four, ii a fonde des au eres, a Satu-l\lare, a Ricau,
a Poiana Codrului.
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Fig. I
Portretul contelui
Kărol y i Săndor

Fig. 2
Castelul familiei
Kărolyi din Carei
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Fig. 3
de

Jurământul

Flacon
Co l ecţ i a

Fig. 4 a ş i b
pahar cu blazon.

şi

Muzeu lui de istorie a Tran ilvaoiei, Cluj
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Fig. 5
Recipient farmaceutic
Colecţia

Muzeului de istorie a
Tran ilvaniei, Cluj

Fig. 6
Vas decorativ
Colecţia

Muzeului „Hennan Otto",
Miskolc, Ungaria
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Fig. 7
Recipient farmaceutic
(mantie n obi l iară de cu loare alba tră)
olec\ia Muzeului de i torie a
Farmaciei , Cluj

Fig. 8
Recipient farmaceutic
(mantie nobi l iară de culoare roşie)
Colecţia Muzeului de i torie a
Farmaciei Cluj
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Fig. 9
Blazon încastrat

Ca telul fami liei Kărolyi din Bale

Fig. IO
Blazon înca trat

Castelul familiei

K ăro ly i

di n Carei
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GALERIA DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ
LA MUZEUL ŢĂRII CRIŞURILOR (I)

MARIA ZINTZ

S-a subliniat deja valoarea inestimabilă a colecţiei de artă românească din
Muzeul Ţării Crişurilor, ce reuneşte lucrări de primă importanţă şi caracteristice
celor mai de seamă artişti români moderni şi contemporani, începând cu Gheorghe Petraşcu. Din dorinţa de a face cât mai explicită pentru vizitatori evoluţia artei româneşti în secolul al XX-iea, cu perioadele ei cele mai reprezentative, ca şi
etapele creaţiei celor mai mari artişti români ai secolului nostru (determinată şi
de spaţiul acordat Galeriei de artă românească), expunerea începe cu artişti care
s-au născut spre sfârşitul secolului trecut şi au ajuns la desăvârşirea lor creatoare între cele două războaie mondiale. Lipsesc, aşadar, din expunere primii mari
pictori moderni, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu şi Ştefan Luchian, dar lecţiile lor artistice au fost asimilate de urmaşii lor, spre ei privind cu admiraţie toate generaţiile de artişti cc Ic-au urmat.
Deşi se va reveni pe parcurs la această remarcă, exemplificând-o prin
creaţia fiecărui artist, observăm de la început că arta românească nu se încadrează decât prin puţine excepţii în curentele europene ce s-au succedat destul de rapid la începutul secolului. Putem vorbi mai curând de personalităţi artistice, fiecare cu drumul său creator propriu, conturat cu claritate.
În prima sală de artă românească ne întâlnim cu creaţia pictorilor Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Nicolae N. Tonitza, Ştefan Dimitrescu şi Francisc Şirato.
Nicolae Tonitza, cu

simţul său

critic deosebit de profund scria cu prilejul

expoziţiei lui Gheorghe Petraşcu ( I 872 - 1949) din 1925: ,,În pictura românească, Petraşcu

nu are încă seamăn. El

ştie să pună

în orice pată de culoare toată

prospeţimea şi toată seva naturii însăşi". În studiile de specialitate s-a subliniat
că „Petraşcu s-a impus în arta românească prin concentrarea gravă a culorii
sale", prin forţa de evocare a obiectelor din mediul ambiant, viziunea sa deosebindu-se de cea impresionistă, caracteristică multora dintre pictorii români de la
începutul secolului nostru. În pictură a fost interesat să surprindă permanenţa
lucrurilor, calitatea lor de mineral şi organic, voinţa acestora de a dăinui în pofida timpului ca şi viaţa lor interioară, emoţionantă, chiar dramatică, fie că este
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vorba de zidurile unor clădiri vechi, fie de lucrurile prezente în intimitatea unui
interior. Din aceste motive şi modul de aşternere a culorilor este întrutotul personal, încă din primii ani ai afirmării sale artistice. Petraşcu iubeşte griurile bogate
în nuanţe, încălzite sau înviorate de mici pete de roşu închis, albastre sau verzi
şi nu ezită să folosească negrul, într-o pastă densă, aşezate mai ales strat peste
strat, cu străluciri de smalţ.
Tablourile expuse (ele fiind mai numeroase în colecţia muzeului orădean)
nu numai că au o valoare artistică deosebită, dar pun iri evidenţă obiectele preferate de pictor ca şi etapele sale creatoare. Se pot vedea patru peisaje semnate
de Gh. Petraşcu. Primul pictat, dintre cele prezente la Oradea, este Casă ţără
nească (nesemnat}, casele, clădirile, indiferent că sunt cele modeste ca aceasta
sau mai solide, cu cerdac, biserici româneşti ori palate venetiene, I-au atras pentru timpul concentrat în zidurile lor, ceea ce ii oferea posibilitatea să nuanţeze
griurile şi să Ie pună în acord cu natura înconjurătoare. În acest tablou, culorile
sunt mai întunecate, lipsite de preţioasele lor străluciri de mai târziu. Nici în Peisaj din Mangalia ( 1920) gama cromatică nu este pe măsura bogăţiei nuanţelor
ce vor apare în pictura sa în deceniul următor, culorile fiind încă aici mai întunecate. Două peisaje (Peisaj şi Clopotniţa din Târgovişte) sunt datate din 1927
şi se observă deja că cromatica sa a câştigat în luminozitate, că se ivesc transparenţe, irizări luminoase. Griurile conţin rozuri diafane, roşuri şi albastruri nuanţate şi chiar verdele a devenit mai luminos. Aceleiaşi perioade pare să-i aparţină
şi Portretul de femeie, cel al soţiei sale, Lucreţia Petraşcu, pictat în anii maturităţii. Petraşcu a pictat puţine portrete, dar soţia sa i-a fost un model statornic, vă
zută aici până la brâu, cu un buchet de trandafiri în braţe. Conturele nu sunt accentuate dar ele cuprind fonne puternice ce degajă căldură, senzualitate reţinută,
deşi tonurile sunt închise. Din seria interioarelor ce ocupă un loc important în
creaţia lui Petraşcu, mai al~s după I 927, când îşi stabileşte atelierul la Târgoviş
te, sunt expuse două Interioare din 1937 şi, respectiv, 1938, din perioada când
pictorul a ajuns Ia apogeul creaţiei sale. Tot din aceşti ani datează şi Natură
moartă ( 1935), o capodoperă a lui Gheorghe Petraşcu. În Interiorul din 1937,
culorile sunt vii, iar atmosfera intimă şi chiar dacă lipseşte omul, ii simţi prezenţa printr-o mulţime de lucruri şi accesorii, te învăluie starea de tihnă, de mulţu
mire şi totodată de robustă spirituatdte. Şi mai sărbătorească este atmosfera în
Interiorul datat în 1938. Roşurile în tona1ită\i calde domină, potenţate de galbenul solar al divanului. Lăuta, aflată pe divan, contribuie şi ea la atmosfera caldă,
de intimitate a interiorului. În Natură moartă, întâlnim lucruri pictate adeseori
de Petraşcu, un vas de aramă, cărţi, vaza cu flori în roz şi roşu deschis. Griurile,
nuanţate cu fineţe, sunt dominante, într-o pasă densă, în suprapuneri de culoare.
Formele sugerează o senzaţie tactilă, obiectele fiind definite prin materialitatea
lor specifică, incluzând sensuri legate de existenţa umană. Nu întâmplător, Liohttps://biblioteca-digitala.ro
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nel Ventura a scris că: ,,Petraşcu a fost înzestrat cu darul de a cânta realitatea, de
a descoperi cele mai ascunse motive picturale, tehnica lui dând impresia de soliditate, iar materia folosită, strălucitoare şi nobilă în aspect, are consistenţa pietrelor preţioase."
Dacă Gheorghe Petraşcu a fost şi este apreciat ca cel mai mare pictor român dintre cele două războaie mondiale, Theodor Pallady ( I 881 - 1956) a fost
considerat de către majoritatea istoricilor de artă, ca fiind cel mai man: artist al
nostru interbelic, chiar dacă termenii pot părea antinomici, încât poate că admiraţia lui N. Tonitza că „pentru neamul românesc arta lui Th. Pallady înseamnă
cea mai înaltă coardă a sensibilităţii picturale" şi-a găsit confirmarea. De altfel,
Pallady însuşi spunea că ci nu este pictor, ci artist. Desigur că era preocupat să
şi stăpânească meşteşugul dar aceasta numai pentru a putea să-şi exprime cât
mai profund gândurile în fonne artistice şi numai în măsura în care putea să atingă prin finit infinitul. Tot el spunea: ,.nu sunt capabil să pictez pur şi simplu, fără
să am ceva de exprimat."
Dacă Petraşcu acorda o mare importanţă materiei picturale, bogată, fastuoasă, senzuală, ori cu efecte dramatice, ca şi amănuntului în cadrul tabloului,
Pallady vine dintr-o altă direcţie, cu un temperament, cu o personalitate opusă,
preţuind în mod deosebit desenul. Pictorul, în jurnalul său, în scrisorile către statornicul său prieten francez, Henry Matisse, în declaraţiile făcute cunoscuţilor
săi, Pallady afirma adesea că: ,.desenul este modul în care vedem forma (asemeni lui Degas), modul în care vezi caracterul, decantatul, esenţialul, cu toate
amănuntele subordonate totului". Pallady nu era intersat de reprezentarea fidelă
a lucrurilor, pentru că pentru el un tablou însemna un poem pictural de linii, forme şi culori. Este mai mult decât o pictură. Este gândire şi sentiment exprimate
prin pictură, linii, forme şi culori. El era preocupat de raporturile dintre forme,
de ritmul compoziţiei, de proporţiile şi armonia pe care i le impunea pentru a-i
conferi acea spiritualitate pe care o dorea prezentă în tablourile sale. Totuşi,
Pallady a fost şi un colorist sensibil, de un rafinament deosebit, chiar dacă nu-i
acorda culorii o importanţă majoră, considerând-o numai un mijloc de expresie,
de fiecare dată în acord cu desenul, dar ea devenea o expresie a sensibilităţii, a
emotiei sale lăuntrice.
Dintre lucrările aflate în patrimoniul muzeului sunt expuse şapte tablouri
reprezentative pentru tematica, restrânsă de altfel, a lui Pallady: peisaje, interioare, naturi moarte, flori. Vizitatorul va observa în muzeul din Oradea o lucrare
mai aparte, Marină, semnată dar nedatată. Este o lucrare de început, când
Pallady nu ajunsese încă să-şi definească drumul de la care nu se va abate apoi
niciodată, reluând mereu şi mereu doar subiectele sale preferate. Pallady nu a
fost peisagist, pictura fiind pentru el „o necesitate de clipă cu clipă", o necesitate
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de a se „confesa sincer şi neiertător". Artistul prefera din acest motiv intimitatea
interiorului, un loc mai potrivit pentru meditaţii. În Marină, surprindem un Pallady tânăr ce asimilează lecţia postimpresionistă şi care foloseşte o tuşă mărun
tă şi mai împăstală, trăsături pe care nu le vom mai afla în pictura sa, dar cu atât
mai interesante în urmărirea drumului parcurs de el.
Nud in interior, ca şi alte tablouri cu acest subiect semnate de Pallady
(printre ele şi cele de la Oradea), Odaliscă, Femeie in bleu cuprind o atmosferă
de reverie, de linişte şi de aşteptare, în care spiritualitatea se insinuează cu discreţie şi din felul în care artistul pare să mângâie pânza cu pensula, într-o lumină
egală şi caldă. Linia acentuată subliniază trupul prin accente angulare, evitând
curbele tocmai pentru a înlătura impresia unei senzualităţi prea evidente. Totuşi,
în ritmul formelor se exprimă o notă plină de graţie, de fluiditate, de armonie,
existând o preocupare pentru dialogul subtil al ritmului angular cu cel al curbelor discrete.
Dintre naturile moarte sunt expuse Vas cu flori, Natură statică cu flori
oranj şi Natură statică cu flori roşii. Interesul pentru obiectul în sine este inexistent. Aici Pallady si-a creat o realitate proprie spiritului său constructiv care s-a
exercitat în voie şi chiar el spunea că ,, ... această construcţie nu este ... decât scheletul care duce la compoziţie. apoi sensibilitatea se adaugă acestei „construcţii în
raportul volumelor, al liniilor şi, în sfârşit, al culorilor". Obiectele alese au darul
de a evoca un univers întreg - linie, culoare, ritm constribuind la atmosfera spirituală -, o spiritualitate mereu în căutarea absolutului, mereu neliniştită.
În aceeaşi sală cu tablourile de Gh. Petraşcu şi Th. Pallady sunt expuse lusemnate de artişti ce-au format Grupul celor patru, grupare ce avea să însemne un moment important în dezvoltarea artelor plastice româneşti. Pe cei patru: Nicolae N. Tonitza, Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato şi sculptorul Oscar
Han, îi lega nu numai o prietenie de viaţă, ci şi o concepţie comună prin care ei îşi
propuneau să reflecte în operele lor aspecte din viaţa poporului, militând pentru
necesitatea definirii ·unei arte naţionale, în contextul creaţiei europene a vremii.
crări

Dintre tablourile de Nicolae N. Tonitza ( 1886 - 1940) aflate în colecţia
muzeului din Oradea, reprezentative pentru toate etapele sale creatoare, sunt expuse, din economie de spaţiu, doar trei. Prima, ca datare, Femei la cimitir (pictată spre anul 1921 ), are o deosebită forţă de expresie, între idee, sentiment şi reprezentarea formală existând o relaţie reciprocă, exprimată printr-un limbaj plastic în care predomină desenul, căruia îi asociază un colorit expresiv. Lucrarea reflectă revolta lui Tonitza faţă de urmările primului război mondial, faţă de suferinţele îndurate de văduvele şi orfanii celor dispăruţi în război. Atunci a făcut
zt:ci de desene inspirate din viaţa celor sărmani. Dar după 1921, sub influenţa,
https://biblioteca-digitala.ro
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în special, a picturii lui Ştefan Luchian, Tonitza îşi intensifică preocupările pentru culoare. În această perioadă, când culorile cântă, vibrează profund în dialog
cu lumina, datează şi tabloul Femeie în interior. Elementele de decor, de mobilier, diversele accesorii ce fac parte din intimitatea locului, contribuie la crearea
unei ambianţe calde, legată de fiinţa umană, evocând un anumit mediu de viaţă.
Calităţile sale de mare desenator şi totodată de sensibil şi generos colorist
sunt evidenţiate şi de tabloul de la Oradea, Muza pamfletarului ( 1931 ), pictat la
începutul perioadei când devenise preocupat în mod deosebit de elementele decorative. Tabloul este scăldat de o lumină caldă, egală, fără umbre sau contraste,
iar culoarea caldă este aşternută într-o pensulaţie aproape lisă, în cadrul unei dominante cromatice - roşu, iar formele sunt subliniate printr-o linie continuă,
pregnantă, sinoasă.

În comparaţie cu mereu neliniştitul, frământatul Tonitza, aspirantul impetuos la fericire şi împlinire dar cu vocaţia însingurării, cu treceri alternative şi
atât de obositoare de la exuberantă şi exaltare la deznădejde şi tristeţe, Ştefan
Dimitrescu ( 1886 - 1933) se remarcă prin simplitatea compoziţiilor, prin
veridicitatea gesturilor, prin autenticitatea fizionomiilor, prin construcţia puternică a personajelor, printr-un desen ferm, sintetic. În expoziţie este expus Peisaj
din Balcic ce include o amplă şi gravă forţă expresivă, pictat în ultima parte a
activităţii sale, sfârşită brusc şi prea devreme, în anul 1933. Tabloul aparţine
perioadei când el descoperea frumuseţea peisajului dobrogean, care îi oferea
posibilitatea de a compune şi sintetiza în acord cu propriul său temperament, riguros şi auster, sugerându-i împlinirea între desen şi culoare ce primeşte, astfel,
rezonanţe grave.
La fel înţelegea creaţia, adânc implantată în mediul social şi Francisc Şi
rato ( 1877 - 1945). Deşi tablourile de Şirato expuse la Oradea nu sunt datate,
observăm că ele au fost pictate după 1930, când artistul pune accent pe expresivitatea coloristică, când culoarea devine tot mai fluidă, iar formele par să se închege direct din lumină. Femeie în interior cuprinde un subiect reluat de mai
multe ori, cel al unei tinere femei într-o atitudine de reverie, într-o atmosferă de
intimitate. Al doilea tablou, Plaja, credem că a fost pictat după 1935, probabil
între I 935 - I 93 7. Culorile au transparenţe, sunt vibrante, calde. Un tablou de o
mare forţă expresivă este Natură statică cu.flori galbene, din ultima parte a creaţiei sale, când florile constituie pentru el un motiv predilect, concentrând aici întreaga sa căldură, generozitate, dorinţă şi fericire de a trăi.
Următoarea sală grupează şapte

trepte în panorama picturii

româneşti

picturi a căror creaţie se înalţă pe înalte
modeme. Jean AI. Steriadi ( 1881 - 1956)
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este reprezentat prin două tablouri ce aparţin etapei de tranziţie spre tonurile luminoase, perioadă ce ţine până prin 1924, când renunţă la tonurile mai aspre şi
la conturele acentuate ale formelor. În Peisaj de iarnă ( 1921 ), imaginea se iveşte
direct din culoare, formele sunt bogat colorate, scăldate într-o lumină uşor albăs
truie, sugerând veridic atmosfera specifică iernii. În celălalt tablou, Casă în construcţie ( 1921) lumina este mai clară, iar interesul pentru picturalitatea motivului primează. Tuşele de culoare se armonizează într-o unitate cromatică, unde
domină senzaţia mişcării şi a luminii, calităţi ce vor fi şi mai clare în tablourile
pictate după 1924.
La fel ca şi N. Tonitza, Şt. Dimitrescu şi Francisc Şi rato, Iosif I ser ( I 88 I
-- 1958) a debutat cu desene în presa militantă a vremii, acordând, apoi, o importanţă tot mai mare picturii, deşi în prima sa etapă creatoare pune accent pe plasticitatea formelor. La aceasta a contribuit, după cum singur mărturisea, în primpul
rând contactul, după 1913, cu peisajul Dobrogei. !ser a fost atras şi de pitorescul, exotismul, de misterul vieţii unor locuitori ai Dobrogei, îndeosebi a tătarilor.
Tot acestei perioade îi aparţine şi Familie de tătari, lucrare deosebit de valoroasă
în acest context.
Un accent pronunţat pe tratarea plastică a formelor îl regăsim în compoziţia Femei la târg, din aceeaşi perioadă, legată de tematica socială. Desenul este
pregnant, iar numeroasele unghiuri ascuţite determină efecte dramatice. Pictorul
pune un accent deosebit pe construcţia· formelor colţuroase, tratate monumental
ce impresionează prin vigoarea, energia lor concentrată, prin sentimentul reţinut
dar autentic uman. Sunt trăsături ce le regăsim în numeroase alte tablouri de !ser.
În muzeul orădean se poate vedea şi o altă compoziţie, una dintre cele mai bune
semnate de !ser, La marginea Bucureştiului ( 1915), ce se înscrie în aceeaşi viziune şi intenţie a pictorului, de a reda cât mai fidel autenticul locului, cu înţelegere
pentru omul simplu, din mahalalele citadine. Personajul este înfăţişat prin forme
puternice, energic subliniate. Nu este neglijată nici culoarea, expresivă, ce contribuie Ia sugerarea atmosferei specifice locului. Alte tablouri expuse, Femei în
balcon, Odaliscă aparţin perioadei următoare din creaţia lui [ser, când arlechini,
dansatoare, odalisce, alături de alte subiecte, apar adesea în pictura sa. Aici preocuparea pentru plasticitatea fom1elor lasă locul celei pentru o exprimare prin
culoare.

Camil Ressu ( 1880 - 1962) rămâne în pictura românească unul dintre cei
mai mari desenatori, unul dintre cei mai consecvenţi militanţi - prin întreaga sa
creaţie - pentru o pictură cu specific naţional. Pentru Camil Ressu tematica ţă
rănească, peisajul rural au constituit subiecte inepuizabile, la Oradea fiind expuse trei tablouri cu această tematică. În tabloul Două ţărănci, cele două persohttps://biblioteca-digitala.ro
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naje domină peisajul amplu, desfăşurat în planuri distincte, fonnat din coline delimitate prin zone mare de culoare. Surprindem firescul gesturilor şi totodată
graţia mişcării celor două femei tinere, cu fonne annonioâse, deşi viguroase, puternice. Siluetele lor sunt precizate prin conture ener~ice, desenui ce are o funcţie constructivă, fiind în acelaşi timp suplu, conţinând forţă în unghiurile fenne
şi totodată căldură în linia uşor unduită.
În mai multe tablouri, Ressu pictează ţărănci cu cobilrţe sau ulcioare, surprinse mergând după apă, în faţa sau în apropierea cast:i. Între acestea se remarcă şi tabloul expus, În ogradă.
Alături

de C. Ressu este reprezentat Marius Bunescu ( 1881 - 1972) care,
ca şi mulţi alţi artişti români, pe lângă o bogată muncă creatoare, a avut şi o prezenţă activă pe tărâm obştesc şi cultural. Marius Bunescu este considerat, în primul rând, un mare peisagist, atras în mod special de peisajul citadin şi de cel marin, mai ales după 1925, când ajunge la maturitatea sa creatoare. Peisajul citadin
bucureştean devine un subiect predilect şi totodată prilej pentru crearea unui
echilibru între arhitectura compoziţională puternică şi cromatica intensă dar mai
mult rece. În Iarnă timpurie în Piaţa Palatului (Bucureşti) el ne transmite un
sentiment de singurătate, de apărare. de frig, o notă aproape dramatică prin dispunerea copacilor desfrunziţi, uşor încovoiaţi sub greutatea zăpezii, apropiinduse parcă unii de alţii, într-o încercare de solidarizare în faţa frigului, înfruntând
anotimpul. Balcicul, pictat de către aproape toţi marii artişti interbelici români,
era firesc să-l atragă şi pe Marius Bunescu, prin peisajul său aspru, arid şi pitoresc totodată, cu maluri stâncoase şi căsuţe presărate pe coastele sale până la
mare. În Stânci la Balcic, pământul cu fonnele sale mai trainice ocupă o mare
parte din tablou, apa văzându-se doar puţin. La fel ca şi în alte tablouri predomină ideea de stabilitate, iar cromatic, brunurile ce susţin atmosfera caldă dar şi aspră totodată. În cealaltă marină, Caiacuri veneţiene elementele componente ale
peisajului se profilează puternic, în acord cu atenţia acordată de artist arhitecturii
compoziţionale. Aici observăm un Bunescu preocupat să sugereze viaţa fremătă
toare din cetatea lagunelor, atmosfera de sărbătoare a oraşului unic în lume. culorile intense în dialog cu lumina puternică solară, se acordă cu ritmul riguros al
compoziţiei, sugerând o trăire intensă în faţa realităţii şi totuşi echilibrată.

Vasile Popescu ( 1891 - 1994) este prezent cu lucrări pictate după 1930,
când preocupările sale de ordin cromatic şi pentru lumină încep să prevaleze, în
colecţia muzeului afându-se şi alte tablouri, caracteristice etapelor sale de creaţie
anterioare, ca de exemplu Masă ţărănească ( 1829) unde se observă interesul
pentru planurile largi, pentru o mai pronunţată plasticitate a fonnelor conturate
puternic. În Marină, apar similitudini cu cele din tabloul Capul Caliagra ( 1939)
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Muczeului Naţional de Artă din Bucureşti, cromatica fiind estomîntr-o economic de nuanţe, iar lumina perlată, pătrunsă de vaporii mării,
scaldă în mod egal spaţiul tabloului. Sunt remarcabile, prin calităţile lor artistice,
cele două Naturi moarte: Natură moartă cu cobiliţă unde sunt preferate culori
calde, luminoase, consistente, fără să fie neglijată nici geometria, destul de riguroasă a compozitiei şi Natură statică cu oglindă ( 1940). Aici culoarea respiră liber, neîncătuşată de conture, caldă (roşu, galben). Este vizibilă plăcerea sa de a
picta obiectele familiare, ce-i pun în evidenţă natura afectivă sau accentele decorative, amplificate de grafia desenului suplu, subţire, dar plin de vervă, contribuind la ritmul alert al compoziţiei.
Aproape fiecare dintre artiştii români interbelici şi-a început activitatea
creatoare cu desene, cu caricaturi în presa vremii. Dar contactul cu efervescenţa
artistică a Parisului de la început de secol, cu marile curente ce au revoluţionat
arta lumii şi nu în ultimul rând, asimilarea creatoare a lecţiilor oferite de pictura
lui N. Grigorescu, Andreescu şi mai ales a lui Şt. Luchian au detenninat nu atât
schimbarea viziunii, cât a mijloacelor de expresie. culoarea tot mai caldă, mai
luminoasă şi mai liberă precumpănind în faţa desenului tot mai mult. S-a scris
despre un anumit expresionism cromatic în pictura lui Petraşcu, despre expresionismul lui Tonitza, despre accentele din pictura lui Vasile Popescu, sau despre
asimilarea lecţiilor impresioniste şi postimprcsioniste de către Fr. Şirato, Steriadi, V. Popescu şi, mai ales, de către Nicolae Dărăscu şi Lucian Grigorescu. S-a
precizat de fiecare dată că nu este vorba decât de ecouri ale unor curente, că pictorii români nu au preluat influenţele fără o prelucrare, fără o asimilare într-o viziune personală, ajungându-se astfel la sinteze picturale proprii.
din

colecţia

pată,

În pictura lui Nicolae Dărăscu ( 1885 - 1959) influenţele impresioniste şi
postimpresioniste s-au manifestat cel mai vizibil. Dar s-a menţionat că impresionismul lui Oărăscu înseamnă nu atât adeziunea la programul sistematic al curentului, cât înclinaţia sa sufletească spre o celebrare a bucuriei, a luminii, pentru
folosirea acelor mijloace prin care putea să-şi exprime dragostea pentru lumină
şi culoare. Cu toate acestea, în peisajele sale fonnelc nu se destramă, nu se „topesc" sub acţiunea luminii şi nici nu se „decolorează", ci rămân clare, intense,
lumina mărindu-le strălucirea şi prospeţimea, iar spaţiile sunt organizate într-o
schemă arhitecturală clară şi robustă.

Peisajele maritime, acvatice în general, ocupă un loc deosebit de important în creaţia sa. La Oradea sunt expuse două peisaje. un Peisaj industrial şi Corabie. În Peisaj industrial, inspirat din peisajul dunărean de la Galaţi, pictorul nu
este atras numai de apa fluviului, şi în nici un caz de efectele trecătoare ale luminii pe suprafaţa apei, ci mai curând de crearea unui raport annonios, al unui
echilibru între copacul din prim plan - semn al fertilităţii-, apa fluviului pe care
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alunecă bărci şi clădirile unor fabrici marcate de hornuri înalte dar, în acelaşi
timp, şi de sugerarea atmosferei acvatice. Tabloul a fost pictat, probabil, în perioada 1916 - I 9 I 9, când Dărăscu foloseşte culori potolite, în acorduri atenuate. Şi în Corabie el este preocupat de acordul între fluiditatea apei, cu reflexele
strălucitoare ale luminii şi soliditatea fonnei corabiei, într-o lumină caldă. Culorile sunt aici mai intense, predominând cele primare, roşu, galben, albastru, în
combinaţii cu brunuri calde şi cu verde, ocru, în tuşe mărunte şi dense. Cu
aceeaşi bucurie a culorii, în tonalităţi saturate este pictat şi Veneţia. Catargele caiacurilor se înaltă asemeni unor steaguri multicolore, ritmând energic compoziţia. Există în aceste tablouri nu numai o spontaneitate a tuşei, un moment fugar,
surprins de penel, dar şi o limpiditate a întregului şi o certitudine a pennanenţei,
un optimism robust, o vigoare proprie artistului. Pe bună dreptate spunea George
Oprescu: ., ... Rară pictură mai veselă, mai luminoasă ca a sa, dar în acelaşi timp
mai distinsă, lără stridentă, lără o greşală ... ".

O întreagă sală este dedicată lui Lucian Grigorescu ( 1894 - 1965) care
are printre postimpresioniştii români o personalitate distinctă. Dacă N. Dărăscu
era atras de medii fluide, folosind îndeosebi culori primare intense, Lucian Grigorescu a preferat mediile solide (mai ales cele din apropierea apei) şi o cromatică diferită, unde domină ocrurile, brunurile roşcate, verdele ce pot sugera vitalitatea unei naturi robuste care primeşte lumina soarelui, se lasă dogorită, arsă de
ea, pentru a deveni şi mai puternică. Se poate vorbi de ecouri impresioniste în
pictura lui L. Grigorescu în modul de aşternere a tuşei, în aparenta spontaneitate, în felul în care conturele sunt erodate de lumină. Cu toate acestea, tablourile
au consistenţă şi o arhitectură riguroasă compoziţională.
Majoritatea tablourilor expuse aici sunt peisaje, temă preferată de artist.
Cu excepţia Peisajului rural ele sunt pictate la Cassis, în Franţa, la Balcic şi la
Mangalia. În anul I 927, L. Grigorescu s-a stabilit în orăşelul Cassis din sudul
Franţei, atras de tectonica peisajului, cu roci geometrice ce se pretau viziunii
sale, ca şi de lumina puternică de aici. El preferă peisajele panoramice, ample,
în acord cu natura generoasă, atotcuprinzătoare, dar cerul ocupă puţin loc în spaţiul imaginilor. Iubea prea mult natura, viaţa terestră pentru a nu o celebra cu fiecare tablou. La Balcic îi place să picteze malul înalt, accidentat, ce urcă abrupt,
cu căsuţele sale pitoreşti şi vegetaţia pârjolită de soarele fierbinte, într-o multitudine de mici pete ocru, brun, pământ ars, marea şi cerul ocupând doar puţin loc
şi în aceste tablouri. Un sentiment plenar, robust în faţa vieţii, o bucurie a simţurilor domneşte şi aici, ca şi în alte lucrări de L. Grigorescu, cu toate că nu lipseşte nici o reţinută notă dramatică, prin felul în care-şi concentrează atenţia asupra naturii frământate a peisajului, asupra malului arid, ars, mereu în luptă cu apa
ce-i corodează marginile.
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Mangalia a constituit un alt „subiect" pentru pictura sa. Şi aici lumina caldă
formele care, deşi se ivesc direct din culoare, nu-şi pierd materialitatea.
Lucian Grigorescu a fost şi un mare pictor de naturi moarte. Muzeul din
Oradea expune o splendidă Natură moartă cu crap. Forma ne apare ca o lavă
strălucitoare, în galben, ocru, oranj şi roşu, topită de efluviile unei călduri copleşitoare, într-o picturalitate vibrantă.
Lucian Grigorescu nu a fost un portretist în înţelesul ce i se acordă acestui termen, fiind prin excelenţă un pictor al naturii, deşi a pictat în ultima parte
a vieţii şi portrete. La Oradea se poate vedea un Autoportret din ultima sa perioadă creatoare. El se înfăţişează în faţa şevaletului, cu privirea concentrată, cu o
expresie profundă, gravă, tensiunea gândului fiind transmisă şi trupului, figurii
cu trăsături viguroase, ochilor largi deschişi pentru a capta acea viaţă secretă ce
face să trăiască fiecare tablou.
învăluie

Un artist cu preocupări complexe - desenul satiric, pictură, artă monumen- ce aspira să-şi însume opera într-un specific naţional, folosind şi tradiţia
populară, a fost şi Ion Theodorescu-Sion ( 1882 - 1939). Dintre lucrările sale
sunt expuse două: Peisaj şi Natură statică cu flori. Încă din 1914 se observă în
peisajele lui Theodorescu-Sion prezenţa constantă a copacilor cu o forţă expresivă tot mai intensă, mai concentrată. În peisajul expus la Ortidea, copacul din
prim plan are trunchiul contorsionat, aplecat uşor, iar coloritul este şi simbolic,
contrastant, albastru indigo pentru copac, într-o pensulaţie densă şi galben cald,
luminos, cu o tuşă mai subţire pentru zidurile casei. Este un limbaj cu înţelesuri
dramatice, ce ne vorbeşte despre singurătate, zbatere, dar şi aspiraţie spre căl
dură şi intimitate. În Natură statică coloritul este intens, într-o pensulaţie păstoa
să, dezvăluind cu vervă formele vegetale, suculente, materiale, impunându-se
atenţiei noastre.
tală

Deşi Petre Iorgulescu-Yor ( 1890 - 1939) este considerat un pictor inegal, el este interesant pentru că reprezintă tendinţe, direcţii caracteristice artei româneşti interbelice. În creaţia sa se întâlnesc elemente postimpresioniste,
constructiviste, fove. Nu întâmplător, în 1923, revista de avangardă „Contimporanul" îi remarca pictura. Dar Iorgulescu-Yor, asemeni marii majorităţi a pictorilor noştri era adeptul unei creaţii care să nu se îndepărteze de sensurile naturii,
manifestând respect pentru ca. În Peisajul citadin, pictorul era preocupat de sugerarea materialităţii şi a veridicităţii fonnelor, a lucrurilor aflate într-o curte de
la periferia oraşului, subliniate cu fennitate, folosind un colorit intens. Şi în
Peisaj (unde înfăţişează doar o corabie trasă la mal) foloseşte conture clare,
pregnante, în timp ce culorile, mai puţin intense, vădesc un interes mai pronunţat
pentru valorile cromatice, pentru nuanţe.
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Unul dintre artiştii a căror creaţie înseamnă un aport important în evoluţia
picturii româneşti este şi Alexandru Phoebus ( 1899 - 1954). El şi-a dedicat cea
mai mare parte a picturii sale tematicii sociale, un număr marc de lucrări înîa\işând portrete de muncitori, de ţărani (din zona Făgăraşului), compoziţii din viaţa
satului şi mai ales peisaje ale periferiei citadine. Dintre cele două Autoportrete
de la Oradea, din 1927 şi 1942, este expus cel din anii maturităţii. El ne apare
într-o poziţie degajată, dar firescul şi instantaneul - prin gestul obişnuit al unui
fumător cu ţigara în mână - se împleteşte cu expresia de seriozitate. Privirea largă, concentrată, scrutează realitatea cu atenţie şi curiozitate, din care reiese personalitatea unui om grav şi pretenţios, iar fonnele puternice denotă energie şi hotărâre, pictate cu efecte sculpturale, reliefând suprafeţele şi sugerând volumele.
Simpatia şi înţelegerea lui Phoebus pentru lumea satului românesc se face
simţită şi în Bucătărie fărăneasca, expusă aici. Grija pentru autentic, pentru înfăţişarea unor obiecte obişnuite într-o bucătărie ţărănească se îmbină cu preocupările de ordin artistic, de transfonnare a obiectelor în echivalenţe plastice, pentru a se crea un ritm echilibrat, cu efecte decorative al fonnelor sintetice.
S-a menţionat că peisajul ocupă un loc major în creaţia lui Phoebus, preferinţa lui îndreptându-se spre mahalalele bucureştene din deceniul patru. El surprinde aici atmosfera posomorâtă, de aşteptare, de melancolie a anotimpului iernii (Peisaj bucureştean). Culorile sunt reduse la griuri şi brunuri, dar nuanţate
sugestiv. Trebuie menţionat şi un alt peisaj expus la Oradea, reprezentând un
monument pe care îl regăsim nu odată în pictura europeană, începând cu secolul
XIX, Catedrala Notre Dame de Paris ( 1928). Şi aici cromatica este reţinută, gravă, dominată de griuri colorate cu fineţe. Dar turnurile se înalţă puternice, monumentale, compoziţia urcând uşor spre dreapta, în lumina filtrată, uşor argintie, ce
contribuie la sugerarea unei atmosfere grave.
Alături

de Al. Phoebus, cu care a fost prieten, apropiindu-i aceeaşi condespre menirea artei, se află Ştefan Constantinescu ( 1898 - 1976) cu
Peisaj bucureştean, ce a expus constant împreună cu alţi pictori din generaţia lor
în cadrul unui grup cu un program şi o direcţie estetică proprie. Este vorba de
Grupul nostru, potrivnic aderării fără discernământ la curentele ce se succedau
rapid mai ales la Paris, din convingerea, aşa cum scria un membru fondator al
grupului că ,, ... vigoarea şi tinereţea există şi în lucrări echilibrate - pornind din
tradiţii adânci, plămădite de înaintaşi glorioşi". Creaţia sa evidenţiază un spirit
constructiv, sintetic, caracterizat printr-un desen accentuat şi o cromatică echilibrată. Tablolul expus este inspirat de periferia Bucureştiului din anii '30. Clă
dirile, ca şi personajul uman, zgribulit de frig, sunt subliniate prin conture puternice. Dar lumina ceţoasă, rece, griurile albăstrui, ocrurilc ce contrastează cu albul zăpezii şi expresia de tristeţe a omului îmbrăcat prea uşor pentru frigul iercepţie
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nii, sugerează un sentiment de apăsare, de singurătate. Este un tablou deosebit
de expresiv, cu trimitere la existenţa grea a locuitorilor acestor cartiere mărginaşe.
Printre marii creatori români ai secolului XX s-a impus şi Micacla Elcutheriade ( 1900 - 1976), în datele unei feminităţi robuste, printr-o exprimare
directă, sinceră, influen\ele fiind asimilate cu disccrncre şi numai cele conforme
cu temperamentul său. Genurile preferate de ca au fost natura moartă şi peisajul.
Din economie de spa\iu, la muzeul orădean sunt expuse trei lucrări, dintre care
se remarcă o natură moartă, Cană, cuţit şi ou ( 1925) din perioada când pictoriţa
studia la Paris. Cu tot interesul pentru limbajul plastic, ea are un prea mare respect pentru lumea lucrurilor pentru a nu le înfăţişa în specificitatea lor. Formele
plastice sunt puternice şi totodată fidele modelelor din realitatea cotidiană. Deşi
tabloul a fost pictat la numai 25 de ani, el emană acea forţă caracteristică întregii
sale creaţii.
Fată în faţă cu natura moartă a Micaclei Eleutheriade este expusă Natura
moartă cu fructe de Eustaţiu Stoenescu (1884 - 1957), pictor cunoscut ca autor
de peisaje şi naturi moarte sugestive, preferând griurilc preţioase. Apar aici câteva fructe, o cană, un cuţit, dar este interesant felul cum sugerează materialitatea
fructelor, prin nuanţarea sensibilă a griului. Deşi foloseşte o gamă foarte restrânsă cromatic, tabloul se remarcă printr-o picturalitate rafinată.
Şi Sabin Popp ( 1896 - 1928), cu toate că a avut neşansa unei vieţi cunnate mult prea devreme, cu o zi înainte de a împlini 32 de ani, este considerat unul
dintre maeştrii din perioada interbelică, încadrai în familia pictorilor de viziune
clasică. Deşi atât de tânăr, a ajuns repede la un drum al său, de la care nu s-a abă
tut, pe care şi l-a croit cu fermitate. În 1922, când pictorul avea doar 26 de ani,
se remarca într-o cronică a Salonului de toamnă că „rareori se pot vedea lucrări
aşa de uimitoare şi aşa de închegate .. >' ca ale lui Sabin Popp, iar din perspectiva timpului nostru, s-a scris despre Sabin Popp că ,, ... este primul artist dintre cele două războaie care, în pictura de şevalet, de o logică riguroasă, caută să elimine pe de-a-ntregul preocupările postimpresioniste pentru a instaura o viziune a
esenţelor, a structurii statornice a acestei realităţi. Aceste imagini arhitecturare
puternic, printr-un desen accentuat şi desfăşurate în planuri largi, au un ritm amplu, fiind pictate în culori dispuse în suprafeţe mari. În tablourile sale se simt influenţele renascentiste ale artei italiene, pc care a cunoscut-o în timpul studiilor
din Italia şi, mai ales, a frescelor româneşti.
Merită să menţionăm şi noi una dintre afirmaţiile lui Oskar Walter Cizek
referitoare la Sabin Popp: ,,Sabin Popp a fost chiar cel mai de seamă îndrumător
spre izbânda unei legături rodnice cu ţinuta artistică a altor secole".

În aceeaşi sală sunt prezente două tablouri semnate de Tasso Marchini
( 1907 - 1936) care la fel ca şi Sabin Popp, a trăit foarte puţin, aducându-şi totuşi
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o contribuţie importantă la afirmarea pe un făgaş modem a vietii plastice în
Transilvania. Deşi bolnav, manifestă, până aproape de sfârşitul său o emoţio
nantă încredere şi o dragoste de viaţă ce se fac prezente în creatia sa, prin vigoarea, fermitatea construcţiei. Tasso Marchini s-a remarcat nu numai ca un peisagist sensibil, dar şi ca un portretist deosebit de profund. El s-a pictat pe sine în
mai multe rânduri, începând cu anul 1923, înfăţişându-se sociabil, dornic de
afecţiune - de care nu a dus lipsă " dar şi interiorizat, mereu preocupat să-şi
aprofundeze meşteşugul. Autoportretul cu tichie ( 1933) este unul dintre cele mai
valoroase tablouri. El a realizat aici o sinteză expresivă a gândurilor, a nelinişti
lor sale (legate de boala sa) dar şi a energici, a dorinţei sale de a învinge, concentrată în privirea larg deschisă, cu atenţia avidă de cunoaştere.
S-a vorbit despre o apropiere, de asemănările picturii sale de cea a lui Van
Gogh, mai ales în ce priveşte cromatica. Este vorba mai curând de neliniştile, de
febrilitatea determinată de boala ce se instala tot mai adânc, despre aceeaşi voinţă de stăpânire a meşteşugului, despre aceeaşi dragoste şi generozitate faţă de
oameni, despre aceeaşi nevoie de dragoste. În tabloul Flori, expus la Oradea, ce
cuprinde crizanteme şi floarea-soarelui - flori pictate la sfârşitul vieţii - dragostea de viaţă se împleteşte cu un sentiment de tristeţe, de regret, ce răzbate din felul în care aşterne culoarea, din ritmul tabloului, uşor descendent, din galbenul
citron. Este o tulburătoare comunicare ce ne-o transmite peste timp sufletul său
zbuciumat şi generos.
Alături de pictorul clujean Tasso Marchini şi de Sabin Popp, apar pe simeze tabouri semnate de pictorii din Baia Mare, Aurel Popp (l 879 - 1960) şi
Alexandru Ziffer ( 1880 - 1962) şi, de asemenea, de pictorul orădean Tibor Erno (1885 - 1945). Aurel Popp a fost una dintre cele mai puternice personalităţi
artistice transilvănene, creaţia sa fiind străbătută de o energie care uneori abia
poate fi zăgăzuită. iar personajele apar într-o viziune monumentală. Şi în lucrarea de la Oradea, Edecarii ( 1926) desenul este puternic, iar coloritul, dominat de
roşurile închise, accentuează tensiunea, sensul dramatic al expresiei plastice.
Faptul că respectul pentru natură se împletea cu elementele postimpresioniste şi
expresioniste este evident şi în acest tablou.
Un alt pictor băimărean prezent în expoziţia muzeului orădean, Alexandru Zijfer, a asimilat în creaţia sa idei, modalităţi plastice diferite, de la cele
postimpresioniste - fiind atras, în special, de Cezanne şi Gauguin - la cubism,
expresionism, fără să se îndepărteze însă de natură - principala sa sursă de inspiraţie. Printre lucrările sale valoroase se numără şi Parcul Şcolii de pictură din
Baia Mare, pictat în anul 1927, când realizează o serie de peisaje inspirate de
acest colţ de natură. Ziffer manifestă aici interes pentru arhitectura compoziţiei,
fiind asimilată şi lecţia lui Paul Gauguin prin dispunerea culorilor în pete mari,
https://biblioteca-digitala.ro

222

Maritl Zint=

14

plate, intense, ca şi unele idei expresioniste. Şi, totuşi, viziunea este unitară, elementele din natură nefiind propriu-zis modificate, deşi efectele plastice sunt puternice. Ritmul compoziţiei include un dinamism ce degajă forţă, tensiune, un tumult, o zbatere ce-i aparţine,? artistului. Un exeget al creaţiei sale observa cu pertinenţă: ,, ... nepotolita ardoare, necontenita căutare de drumuri şi posibilităţi, nesecata forţă de viaţă şi vigoare - iată însuşirile care îl fac pc Ziffer un artist atât
de atrăgător".
În pleiada artiştilor români interbelici, prezenţi în expoziţia pennanentă a
muzeului se află şi un pictor orădean, Tibor Erno ( 1885 - 1945). Creaţia acestui pictor s-a bucurat de aprecierea comentatorilor de artă, care i-au subliniat
trăsăturile distincte chiar de la prima sa expoziţie personală ( 1907) şi până în
primii ani ai deceniului cinci, când războiul, cu tragicele sale orori, au pus capăt
întâi manifestărilor sale artistice, apoi vieţii. Tibor Erno nu a fost un pictor
provincial. Beneficiind de o bursă în Franţa, apoi în Italia, el s-a simţit atras de
lumea porturilor bretane şi italiene, în tablourile sale făcându-se vizibile influenţele impresioniste şi postimpresioniste. Este perioada când, începând cu 1925,
coloritul câştigă în luminozitate şi profunzime, dar compoziţiie sunt articulate
ferm, cu o structură organică a imaginilor. O altă etapă importantă se conturează
odată cu călătoria de studii la Marca Neaagră, unde, în 1935, obţine o bursă.
Tabloul expus este tocmai un Peisaj marin (1935). A pictat la Constanţa, Balcic
şi Bazargic, peisajul marin şi cel dobrogean constituind pentru el o nouă experienţă vizuală şi picturală, dar şi aici, formele îşi păstrează consistenţa, iar spaţiul este delimitat cu fermitate. Ritmul compoziţiei include un dinamism ce degajă forţă, vitalitate, un puternic sentiment al manifestării formative, caracteristică, de altfel, creaţiei sale în generai.
O sală este rezervată, în întregime, ,,avangardei" româneşti. Sunt reprezentate numele cele mai prestigioase ale acestei grupări, unele afirmate, recunoscute şi pe plan mondial. Dintre pictori îi menţionăm pe MH. Maxy. Corneliu Mihăilescu, Victor Brauner. Hans Mattis-Teutsch. Marcel Iancu.
Aproape toţi pictorii la care ne referim au început să-şi contureze personalitatea la sfărşitul deceniului al doilea al secolului XX. La această dată, cubismul
era deja consituit, la fel futurismul, iar expresionismul, începând odată cu secolul XX şi până în deceniul al treilea, a cunoscut manifestări dintre cele mai diverse, ca modalităţi tehnice dar şi ca motivaţii existenţiale. Futurismul îşi făcuse
cunoscut programul - manifest în care îşi anunţa principiile. Într-o epocă de
transformări ce duceau la o civilizaţie nouă a tehnicii şi a creaţiei, dar în care se
făcea prezentă şi neliniştea ce prevestea primul război mondial, cu dezintegrări
şi revoluţii ce vor schimba faţa lumii, o parte dintre tinerii artişti se abandonau
tuturor experimentelor şi tendinţelor, căutând şi o argumentare a acţiunilor lor,
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în ultimă instanţă, de contestare a unei societăţi burgheze şi a artei acesteia, după
cum se exprima într-un interviu Tristan Tz.ara. Pe de altă parte, se manifesta o tendinţă constructivistă, în care arta şi tehnica se întâlneau într-o nouă unitate". Tocmai aceste idei constructiviste i-au atras, în primul rând, pe artiştii români la care
ne referim, promovându-le şi în scris, în reviste ca Punct, Contimporanul etc., unde sunt prezentate şi creaţiile unora dintre cei mai valoroşi artişti europeni.
Animatorul cel mai activ şi, mai ales, cel mai constant al mişcării de
din ţara noastră a fost M.H. Maxy ( 1895 - 1971 ), prin toată activitatea sa de pictor, decorator, de întemeietor (împreună cu câţiva colegi de breaslă),
a primei Academii de arte decorative. Opţiunea pentru modalităţile cubiste şi
apoi constructiviste nu l-au determinat să rupă relaţiile cu lumea exterioară, manifestând interes profund pentru o tematică umană şi socială, adesea aducând o
notă lirică în tablourile sale. Faptul că înainte de călătoria pentru studii în Germania a fost elevul lui Camil Ressu şi al lui losiflser ce propuneau o artă realistă, a contat în formarea concepţiei lui Maxy asupra menirei artei. Dintre lucrările
expuse la Oradea Îmbrăţişare ( 1926), Portret de femeie, Portret de fată, Cu ursul, ne oprim numai la ultimele două. Decorativismul din tabloul Portret de.fată
ne aminteşte nu numai de pictorul francez G. Braque, pentru care Maxy avea o
mare admiraţie şi de care îl simţim aproape când este vorba de influenţe, dar şi
de preocupările cromatice ale lui Şt. Luchian, prin filiera lui N. Tonitza. Maxy
individualizează personajul cu multă sensibilitate, totul exprimând graţie, puritate, o bogată viată interioară. Tabloul care ilustrează concepţiile plastice, ca şi
interesul artistului faţă de lumea celor sărmani, locuitori ai periferiilor citadine,
este Cu ursul ( 1937) din perioada sa constructivistă, ,,integralistă" cum îi plăcea
lui Maxy să spună. Culoarea este transformată într-un element al construcţiei,
aşternută în pete mari, restrânsă la o armonie de griuri cu ocru, brun, violet, negru,
foarte puţin alb şi albastru. Lucrarea se remarcă printr-o mare rigoare compoziţională şi constructivistă, într-o viziune austeră, unde geometria formelor se înscrie în trepte ritmate, în acord cu sentimentul de nelinişte, de apăsare, sugerat de
întreaga atmosferă a tabloului şi la care contribuie toate elementele expresive.
avangardă

Alături de Maxy, cel care a depus o activitate constantă pentru promovarea unei arte noi a fost Marcel Iancu ( 1896 - 1987), artist multilateral, pictor,
arhitect, decorator şi scenograf. El a creat, a construit, a conceput spectacole,
obiecte decorative şi utilitare, cu credinţa într-o artă care să-l reprezinte pe omul
secolului XX. Arhitectul Marcel Iancu este autorul primei case cubiste la Bucureşti ( 1926). Formaţia de arhitect a marcat şi creaţia sa plastică, în sensul unei rigori ce se face simţită în toate etapele sale artistice. Tabloul din expoziţia muzeului orădean, Peisaj marin (Veneţia), pare să fi fost pictat în jurul anului 1930,
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deci pe la începutul celei de-a treia perioade, circumscrisă între 1930 - 1939. Coloritul intens ales de pictor în funcţie şi de valenţele sale plastice perspectivale,
aminteşte într-o oarecare măsură de lecţiile impresioniste asimilate în perioada
studiilor, la care se adaugă voinţa constructivistă.
În cadrul mişcării de avangardă românească, Corneliu Mihăilescu ( 1887
- 1965) s-a impus ca pictor şi eseist, militând în favoarea unei arte care să corespundă

spiritului epocii sale. Activitatea sa se

caracterizează

printr-o

nuanţă

mai

ponderată,

cu oscilaţii şi momente de abţinere de la manifestările expoziţionale,
ce însemnau tot atâtea frământări şi întrebări pe careşi Ic punea cu privire la autenticitatea actului de creaţie, la drumul pe care trebuia să-l urmeze. Trei dintre
tablourile din colecţia muzeului sunt prezente în expoziţia de bază. În Interior de
atelier, pictat între anii 1925 - 1929 sub influenţa cubismului, respectul pentru
formă îl determină să păstreze integritatea motivelor. Pe de altă parte, nu neglijează nici culoarea, dorind, după cum mărturisise chiar el într-un articol din
1926, ,.să realizeze valori plastice pure de fonnă-culoare". Forme româneşti datează din 1930, an de cumpănă, în care pictorul nu a renunţat cu totul la procedeele cubiste, dar se face simţită şi viitoarea sa orientare suprarealistă, în acord
cu sufletul său tot mai scindat de îndoieli. El concentrează în trăsăturile măştilor
din acest tablou o tensiune, o energie şi o tensiune ce determină ca în în dialogul
cu privitorul să însumeze o stare de nelinişte. Legendă reprezintă o compoziţie
în peisaj, pictată după 1930, când fantezia, ca şi o notă de mister, uneori cu inflexiuni tragice, îşi pun tot mai des amprenta pe creaţia sa, inspirată adesea din
basmele populare sau din literatură.
Pictorul care a reprezentat suprarealismul la noi pe o înaltă treaptă artistia fost Victor Brauner ( 1903 - 1966), care totodată, aşa cum s-a precizat, pe
bună dreptate, prin opera şi personalitatea sa, este unul dintre cei mai originali şi
mai interesanţi artişti europeni ai epocii contemporane, impunându-se în circuitul valorilor universale. La începutul deceniului trei ii găsim alături de tinerii artişti ai avangardei româneşti, creaţia sa de atunci înclinând mai mult spre cubism
şi constructivism. Dar, după o scurtă perioadă cubistă, se îndreaptă spre suprarealism, întreaga sa structură spirituală îndemnându-l în această direcţie, mai
ales că personalitatea sa artistică se formează tocmai în perioada în care suprarealismul îşi consolidează poziţiile, începând cu 1924, când apăruse primul manifest al lui Andre Breton. În 1930, călătoreşte la Paris, unde se împrieteneşte cu
Rene Char, Nejamin Perei, poeţi i-au dedicat emoţionante poezii, iar Yves Tanqui îl prezintă lui Andre Breton, care, la rândul său îi semnează prefaţa catalogului primei expoziţii personale din 1934. Între 1934 şi 1938 îl găsim din nou în
ţară. Din această perioadă, când imaginile conţin elemente purtătoare de simbocă
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luri impresionante prin cutremurătoarele lor semnificaţii desluşite de privitor,
datează şi tabloul expus la Oradea, Flacără albastră (1934). Într-un spaţiu vast
şi pustiu, cu totul diferit decât cele aparţinând naturii terestre, pictorul a introdus
forme geometrice, construcţii bizare ce par să domine acest peisaj. Numai că
aceste elemente de construcţie nu au darul de a linişti, din contră, în spatele lor
se ascunde un pericol posibil, sentimentul fiind cel de angoasă, întărit şi de prezenţele omeneşti.

Un alt artist a cărei personalitate s-a remarcat şi într-un cadru european a
fost Hans Mattis-Teutsch ( 1884 - 1960), la un moment dat una dintre figurile
cele mai proeminente ale expresionismului european, opera sa înregistrând, ca o
seismogramă, mişcarea postbelică a curentului. Trebuie menţionat că în ţara
noastră expresionismul se manifestase îndeosebi printr-o atitudine militantă, de
protest împotriva abuzurilor politice, împotriva războiului şi a urmărilor sale, reflectate mai ales în lucrări de grafică, dar şi de pictură. Mattis-Teutsch a înclinat
spre o investigaţie mai cerebrală a realului, încercând să-i descopere în forme
sintetice structurile interne, dinamismul, într-o varietate de ritmuri. Căutările
acestea îl apropie de gruparea miincheneză Der Blaue Reiter, ale cărei idei şi
căutări picturale coincideau cu preocupările lui Mattis-Teutsch de a găsi echivalenţe ale unor stări sufleteşti, în forme cromatice ce pot comunica valori psihice,
renunţând, deci, pentru o vreme la reprezentările figurative. Din ciclul cunoscut
sub denumirea de Flori sufleteşti ( 191 O- 1929) sunt expuse la Oradea trei compoziţii de mare valoare artistică. Cea de-a patra lucrare expusă ( 1929) reprezintă o nouă fază unde se observă o reapropiere a lui Mattis-Teutsch de figurativ.
Dar şi aici el era interesat de stabilirea unor relaţii plastice între forme, de sublinierea unui elan vital, caracteristic, de altfel, întregii sale creaţii.
Trebuie să remarcăm deschiderea artei româneşti spre universalitate, disponibilitatea de a surprinde ceea ce a însemnat înnoire, dar distilând în retorte
proprii influenţele primite.
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CATALOGUL TABLOURILOR EXPUSE

PETRAŞCU,

GHEORGHE,

(Soţia artist11/11i), ulei pe
922x570 mm, semnat dreapta jos, cu
G. Petraşcu, nedatat, Inv. 219.

Femeie c11 garoafe
pânză,

roşu:

Căsuţă tărănească,

ulei pe lemn, 41 Ox265
mm, semnat stânga jos, cu negru: G. Petraşcu,
nedatat, Inv. 220.

Natură moartă,

ulei pe pânză, 380x6 I O mm,
datat dreapta jos, cu negru: G. Pe(I )935, Inv. 222.

semnat
traşcu

şi

Interior, ulei pe pânză, 310x400 mm, semnat
stânga jos, cu negru: G. Petraşcu, nedatat,
Inv. 224.
Clopotniţa

bisericii din Târgovişte, ulei pe
580x415 mm, semnat şi datat stânga
jos, cu negru: G. Petraşcu, ( I )927, Inv. 225.
pânză,

Interior cu divan albastru, ulei pe pânză,
420x520 mm, semnat şi datat dreapta jos, cu
negru: G. Petraşcu (1)957, Inv. 770.
Interior, ulei pe pânză, 420x520 mm, semnat
şi datat stânga sus, cu negru: G. Petraşcu,
(I )938, Inv. 838.
Interior de atelier, ulei pe pânză, 460x560
mm, semnat dreapta jos, cu negru: G. Petraş
cu, nedatat, Inv. 898.
Peisaj, ulei pe pânză, 390x465 mm, semnat şi
datat dreapta jos, cu negru: G. Petraşcu,
(1)927, Inv. 830.
Peisaj din Mangalia, ulei pe pânză, 305x460
mm, semnat şi datat dreapta jos, cu negru: G.
Petraşcu, (1)920, Inv. 223.
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Natură statică,

ulei pe carton, 685x600 mm,
semnat dreapta, mijloc, cu creionul: Pallady,
nedatat, Inv. 212.

Stânci la mare, ulei pe carton, 500x606 mm,
semnat dreapta jos, cu creionul: T.P., nedatat,
Inv. 213.
Natură statică,

ulei pe carton, 500x585 mm.
semnat dreapta mijloc, cu roşu: T. Pallady,
nedatat, Inv. 214.

Vas cu.flori, ulei pe pânză lipită pe carton,
61 0x500 mm, semnat mijloc cu creionul:
T.P., nedatat, Inv. 215.
Femeie În bleu, ulei pe pânză, 530x520 mm,
semnat dreapta mijloc, cu brun: T.P., nedatat,
Inv. 216.
Nud în fotoliu, ulei pe pânză, 607x502 mm,
semnal la mijloc, sus, spre stânga cu negru:
Pallady, nedatat, Inv. 562.
Odaliscă,

ulei pe pânză, 550x660 mm, semnat
datat dreapta jos, cu creionul, cu maro, cu
monogram: T.P., (19)26, Jnv. 566.

şi

TONITZA, NICOLAE.

Femei la cimitir, ulei pe carton, 600x500 mm,
semnat stânga sus, cu brun: Tonitza, nedatat,
lnv. 226.
Femeie În interior, ulei pe carton, 550x403
mm, semnat dreapta sus, cu brun: Tonitza,
nedatat, Inv. 228.
Muza pamfletarului, ulei pe carton, 900x720
mm, semnat şi datat dreapta sus, cu brun:
N.N. Tonitza, 1931, Inv. 664.

ŞIRATO,

FRANCISC,

Flori, ulei pe carton, 542x645 mm, semnat
stânga jos, cu roşu: Şirato, nedatat, lnv. 235.
Plaja, ulei pe carton, 505x497 mm, semnat
stânga jos, cu roşu: Şi rato, nedata I, lnv. 236.
Femeie in interior, ulei pc carton, 650x535
mm, semnat dreapta sus, cu brun: Şirato, nedatat, lnv. 655.

DIMITRESCU,

ŞTEFAN,

Peisaj, ulei pe carton, 490x703 mm, semnat
stânga jos, cu negru: nedatat, Inv. 557.
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Casă

în construcţie, ulei pe carton, 490x600
mm, semnat şi datat dreapta sus, cu negru şi
brun: Jean Steriadi (1921), lnv. 242.

Peisaj de iarnă, ulei pe pânză, 565x650 mm,
semnat şi datat dreapta jos, cu negru: Jean Al.
Steriadi (1921 ), lnv. 511.
DĂRĂSCU, NICOLAE,

Peisaj industrial la Dunăre, ulei pe pânză,
496x605 mm, semnat stânga jos, cu brun închis: Dărăscu, nedatat, Inv. 249.
Corabie, ulei pe pânză, 555x465 mm, semnat
dreapta jos, cu roşu: Dărăscu, nedatat, lnv.
250.

!SER, IOSIF,

Familie de tătari, ulei pe carton, 472x555 mm,
semnat dreapta jos, cu gri: !ser, nedatat, Inv.
251.
la marginea Bucureştiului, ulei pe pânză,
602x706 mm, semnal şi data stânga jos, cu
brun: !ser (1)915, Inv. 252.
Odaliscă,

ulei pe pânză, 504x6 I 3 mm, semnat
dreapta jos, cu negru: !ser, nedatat, Inv. 253.

Compoziţie

cu două femei, ulei pe carton,
440x380 mm, semnat dreapta sus, cu negru:
!ser, nedata, lnv. 255.

RESSU, CAMIL,

Femei la târg, ulei pe carton, 460x545 mm,
semnat dreapta jos, cu negru: !ser, nedatat,
lnv. 675.
Două ţărănci, ulei pe carton, 650x460 mm,
semnat stânga jos, cu creionul: C. Ressu, nedatat, Inv. 232.
În ogradă, lei pe carton, 645x46095 mm,
semnat stânga jos, cu creionul: C. Ressu, nedatat, Inv. 231.
Peisaj, ulei pe carton, 496x697 mm, semnat
stânga jos, cu creionul: C. Ressu, nedatat, Inv.

POPESCU, VASILE,

Marină,

ulei pe carton, 350x420 mm, nesemnat, nedatat, lnv. 268.

Natură statică,

ulei pe carton, 597x490 mm,
semnat şi datat stânga jos, cu negru: Vasile
Popescu 1940, lnv. 568.

https://biblioteca-digitala.ro

232

Maria Zintz

24

Natură moartă

cu doniţă, ulei pe carton,
605x495 mm, semnat dreapta jos, cu negru,
V. Popescu, nedatat, inv. 265.

BUNESCU, MARIUS,

Printre stânci, ulei pe pânză, 470x55 mm,
semnat stânga jos, cu negru: Bunescu, nedatat, lnv. 289.
Vară pe litoral, ulei pe pânză, 502x610 mm,
semnat dreapta jos, cu brun: Bunescu, nedatat, Inv. 291.

Peisaj la Balcic, ulei pe pânză, 460x550 mm,
semnot drcopto jos, cu negru: Buncscu, nedatat, Inv. 292.
Iarnă

timpurie în P-ţa Palatului, ulei pe placaj, 543x650 mm, semnat drapta jos, cu negru: Bunescu, nedatat, Inv. 293.

MOTZNER, SAMUEL,

Peisaj de primăvară, ulei pc pânză, 505x608
mm, semnat şi datat stânga jos, cu roşu:
Miitzner 1908, lnv. 272.
Peisaj, ulei pe pânză, 505x610 mm, nesemnat, nedatat, lnv. 273.

GRIGORESCU, LUCIAN,

Balcic, 816xl004 mm, semnat drapta jos cu
verde: L. Grigorescu, nedatat, lnv. 257.
Autoportret, ulei pe pânză, 815x666 mm,
semnat stânga jos, cu verde: L. Grigorescu,
nedatat, Jnv. 258.
Peisaj rustic, ulei pe pânză, 470x660 mm,
semnat dreapta jos, cu creionul: L. Grigorescu, nedatat, lnv. 259.
Peisaj din Cassis, ulei pe pânză, 330x550
mm, semnat drapta jos, cu verde: L. Grigorescu, nedatat, Inv. 260.
Balcic, ulei pe pânză, 240x410 mm, semnat
stânga jos, cu verde: L. Grigorescu, nedatat,
Inv. 261.
Peisaj din Balcic, ulei pe pânză, 505x648
mm, semnat dreapta jos, cu verde: L. Grigorescu, nedatat, Inv. 513.
https://biblioteca-digitala.ro

25

Galeria de

artă românească interbelică

233

Natură statică

cu crap, ulei pe pânză,
507x652 mm, semnat dreapta jos, cu verde:
L. Grigorescu, nedatat, Inv. 5 I 4.

Panoramă

din Cassis, ulei pe pânză, 330x550
mm, semnat drapta sus, cu verde: L. Grigorescu, nedatat, Inv. 518.

Peisaj din Cassis, ulei pe pânză, 8 IOx I OOO
mm, semnat dreapta jos, cu verde: L. Grigorescu, nedatat, lnv. 665.
Peisaj din Cassis, ulei pe carton, 305x400
mm, semnat stânga jos, cu ocru: L. Grigorescu, nedatat, Inv. 608.

PHOEBUS, ALEXANDRU,

Peisaj bucureştean, ulei pe pânză, 926x710
mm, semnat şi datat dreapta sus: cu ocru galben: Alex. Phoebus (1 )933 Buc, Inv. 275.
Notre Dame de Paris, ulei pe carton, 700x540
mm, semnat şi datat drapta sus cu creionul:
Alex. Phoebus Paris ( I )928, Inv. 276.
Portre111I meu, ulei pe carton, 680x575 mm,
semnat şi datat stânga sus, cu rpşu: Al. Phoebus 1942, Inv. 277.
Interior de bucătorie ţărănească, ulei pe carton, 500x482 mm, semnat şi datat dreapta jos,
cu negru: Al. Phoebus (19)29, lnv. 278.

ELEUTHERIADE, MICHAELA,

Cană, cuţit şi ouă,

ulei pe pânză, 460x641
mm, semnat stânga jos, cu negru: M. Eleutheriade, nedatat, Inv. 300.

Peisaj rural, ulei pe pânză, 353x452 mm,
semnat stânga jos, cu negru: M. Eleutheriade,
nedatat, Inv. 299.
Plajă

la Balcic, ulei pe pânză, 352x452 mm,
semnat draepta jos, cu negru: Eleutheriade,
nedatat, Inv. 302.

STOENESCU,

EUSTAŢIU,

CONSTANTINESCU,

Natură statică,

ulei pe lemn, 520x620 mm,
semnat şi datat stânga sus, cu negru: E. Stoenescu, 1940, lnv. 71 O.

ŞTEFAN,

Peisaj bucureştean, ulei pe pânză, 505x600
mm, semnat şi datat dreapta jos cu roşu: Constantinescu (1)929, Inv. 652.
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IORGULESCU-YOR, PETRE,

Peisaj, ulei pe carton, 380x448 mm, semnat
dreapta jos, cu negru: P. Jorgulcscu-Jor. nedatat, lnv. 239.

THEODORESCU-SION. ION.

Peisaj, ulei pc carton, 465x420 mm, semnat
dreapta jos, cu negru: Theodorescu Sion, nedatat, lnv. 558.

MARCHINI, TASSO,

Awoportret, ulei pc pânză, 460c545 mm,
semnat şi datat stânga sus, cu brun: T.
Marchini ( I )933, lnv. 209.
Floarea-soarel11i, ulei pe pânză, 470x436
mm, nesemnat, nedatat, Inv. 210.
Fior;, ulei pe pânză, 670 x540 mm, nesemnat,
nedatat, lnv. 694.
Stradă

la Balcic, ulei pe pânză, 400x470 mm,
semnat dreapta jos, cu negru: T. Marchini, nedatat, lnv. 696.

POPP, SABIN,

Peisaj (Dâmburi), ulei pe carton, 51 0x530
mm, semnat dreapta jos. cu creionul: I. Sabin
Popp, nedatat, Inv. 243.

ZIFFER, ALEXANDRU,

Parrnl Şcolii de pictură, ulei pe pânză,
640x800 mm, semnat şi datat drapta jos, cu
negru: Ziffer Sandor 1927, lnv. 602.

POPP, AUREL,

Edecarii, ulei pe pânză, 385x553 mm, semnat
şi datat stânga jos, cu brun: Popp A ( I )926,
Inv. 554.

ERNO, TIBOR,

Malul Mării Negre, ulei pe carton, 488x695
mm, semnat draepta jos, cu negru: Tibor Erno, lnv. 692.

IANCU, MARCEL,

Peisaj din Veneţia, ulei pe carton, 340x485
mm, nesemnat, nedatat, Inv. 567.

MAXY, M. H .•

Cu ursul, ulei pc pânză, 553x700 mm, semnat
şi datat dreapta jos, cu negru: Maxy 1937,
Inv. 294.
Îmbrăţişare, ulei pc carton, 500x660 mm,
semnat şi datat dreapta jos, cu brun: M.H.
Maxy 1926, Inv. 295.

Pe gânduri, ulei pe carton, 720x480 mm,
semnat stânga jos, cu albastru: Maxy, datat cu
brun: I 958, lnv. 296.
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Portret de fetiţă, ulei pe pânză, 550x453 mm,
semnat şi datat dreapta jos, cu brun: Maxy
1932, Inv. 297.
MIHĂILESCU, CORNELIU,

Interior de atelier, ulei pe carton, 290x420
mm, nesemnat, nedatat, Inv. 618.
Forme româneşti, ulei pe carton, 360x650
mm, semnat şi datat dreapta jos, cu gri, cu
monogramă, 1930, Imv. 777.
legendă,

ulei pe pânză, 490x340 mm, nesemnat, nedatat, Inv. 698.

BRAUNER, VICTOR,

Flacăra albastră,

ulei pe pânză, 950xl280
mm, semnat şi datat dreapta spre centru sus,
cu verde: VICTOR BRAUNER l 934, Inv.
857.

MATTIS-TEUTSCH, HANS,

Compoziţie,

ulei pe carton, 490x393 mm,
semnat dreapta jos, cu negru: M.T., nedatat
(pe verso: Kompozition 1910-1915), lnv.
683.

Compozi(ie, ulei pe carton, 447x340 mm,
semnat dreapta jos, cu albastru violaceu:
T.M., nedatat (pe verso: Kompozition 19161920), Inv. 681.
Compoziţie,

ulei pe carton, 490x393 mm,
semnat dreapta jos, cu violet: T.M., nedatat
(pe verso: Kompozition 1916-1920), Inv. 682.

Compoziţie,

ulei pe carton, 355x286 mm,
semnat dreapta jos, cu negru: T.M., nedatat
(pe verso: Kompozition 1916-1920), lnv. 684.

Compoziţie,

ulei pe carton, 380x320 mm,
semnat dreapta jos, cu verde deschis, cu iniţiale, nedatat, lnv. 686.

Compoziţie,

ulei pe pânză, 797x550 mm,
semnat stânga jos, cu albastru: T.M., nedatat
(pe verso: Kompozition 1929), Inv. 681.
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