EDUCAŢIA PATRIOTICĂ A MASELOR PRIN EXPOZIŢIILE
DE ARTĂ POPULARĂ ŞI FILMELE ETNOGRAFICE
EMIL IA PAVEL

In această e:x'punere mă voi referi pe scurt la valoarea educativă
a expoziţiilor de artă populară şi a filmelor etnografice ca forme superioare de popularizare a patrimoniului cultural naţional.
In cadrul Festivalului naţional "Cintarea României" muzeele, instituţ.iile ştiinţifice şi cultural-educative desfăşoară o intensă activitate de
propagandă culturală prin expoziţii şi filme etnografice, contribuind la
formarea conştiinţei socialiste a maselor, a omului de tip nou, în care
educaţia patriotică, etică şi estetică se îmbină într-o perfectă armonie.
"Avind în vedere audienţa sa largă, Muzeul are obligaţ-ia de a oferi
expoziţii permanente şi tematice de înaltă calitate ştiinţifică, structurate
logic, aranjate estetic, cu evidenţierea celor mai valoroase mărturii, cu
nuanţarea momentelor importante din istoria patriei, din evoluţia vieţii" 1.
Interesul tot mai puternic al publicului faţă de muzee, reflectă în
mod evident şi fidel structura şi profilul unei societăţi cu un nivel
cultural ridicat, angajată într-un proces de dezvoltare multilaterală, în
care eforturile personale se armonizează deplin cu obiectivele colectivităţii 2.

Muzeele de etnografie prin exponatele ce le prezintă contribuie la
de către mase a valorilor create de popor, începînd cu cele
mai primitive unelte de producţie şi terminînd cu valorile de artă populară de tradiţie milenară, realizate de-a lungul secolelor de talentatul
nostru popor. Muzeul de etnografie oferă vizitatorilor o sinteză şi în
acelaşi timp un .ghid asupra a ;ceea ce este mai reprezentativ în cultura
noastră populară.
·
Conştientizarea valorilor create de popor, sînt de o importanţă deosebită in etapa actuală, cînd satul tradiţional s-a modernizat, electrificarea
şi culturali7.area ma.se.lor, a făcut să dispară aproape diferenţele dintre
oraş şi sat. Omul de la sate are o altă concepţie despre viaţă, un anumit
nivel cultural, politic, ideologic.
cunoaşterea

1 Revista muzeelor nr. 2/1972, p. 109.
2 Cornet Irimie, Simpozionul "Muzeul contemporan, factor activ in realizarea
educaţiei socialiste". Revista muzeelor nr. 2/1972, p. 106.
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lniluenţele oraşului

sînt bine venite pentru modernizarea satului
de multe ori contribuie în mai mică măslll"ă la dezvoltarea creaţiilo:
aduale. Omul de la sate în perioada aceasta de transformări radicale.
crede că tot ceea ce vine din oraş este bun şi frumos. De aceea se imită
in ţesăturile actuale, ca să dăm numai un exemplu, diferite motive, desene de prost gust, care n-au nimic comun cu arta şi tradiţia noastră

insă

populară.
Expoziţiile organizate la sate cu patrimoniul virtual local sînt adevărate şcoli de educaţie :patriotică, etică şi estetică, care in cadrul educ:iţiei permanente, pe lîngă scopul formativ-educativ, contribuie şi la valorificarea artei populare în creaţiile actuale.
Expoziţiile fiind vizitate de aproape întreg satul, tineri şi vîrstnic:.
bătrîni şi copii, vizitatorii află cu acest prilej că ceea ce a creat satu:
tradiţional, cultura materială şi spirituală, interiorul cu ţesăturile, pot·t'...l:
popular, obiceiurile, sint valori inestimabile, documente de cultură materială şi spirituală care atestă existenţa, unitatea şi continuitatea poporului

nostru pe aceste meleaguri. lntrebările cele mai frecvente care ni s-a·..1
pus de majoritatea vizitatorilor, se referă la valoarea artistică şi docume::1tară a exponatelor. Cum aceste ţesături sînt frumoase ? Lăicerele c-..:
.naţional (motive geometrice) sînt bune ? ln ochii lor se putea descifra
bucuria şi satisfacţia deplină, că ceea ce au făcut strămoşii în sat, sin:
lucruri atît de valoroase şi bune pentru a fi expuse in .asemenea expoziţii.
Studi-erea acestor probleme sînt cit se poate de interesante şi cu
această ocazie recomand pe această temă, întocmirea unui chestionar şi a
unui studiu socio-cultural.
·
Expoziţiile de .artă .populară organizate la sate cu patrimoniul virtua:
local ca şi filmele etnografice, sînt rezultatul cercetărilor pe teren, L'1
vederea valorificării patrimoniului cultural naţoinal, conform Legii n:·.
63 din oct. 1974.
"Grija pentru ·păstrarea şi valorificarea .patrimoniului artistic al ţări:.
preocuparea permanentă a partidului şi statului nostru şi-au găsit expresia în adoptarea in 1974 a Legii patrimoniului cultural naţional, prin
care intreaga acţiune de conservare a bunurilor artistice şi culturale a
fost ridicată la nivelul unei politici de înaltă răspundere" 3.
Obiectele etnografice care se mai găsesc pe teren, aparţin în Sp2Ciai
meşteşugului ţesutului, industriei casnice textile care şi astăzi se practică la sate. Ceea ce ne interesează este influenţa ce-a exercitat-o mărfu
rile de fabrică în industria casnică textilă, în ţesături şi în portul popular.
Din dorinţa de a executa lucrări frumoase şi unice, se imită în ţesăturile
aduale modele luate după produse industriale.
•
Deformarea artei populare tradiţionale şi apariţia unei arte hibride
de prost gust, .a unei cromatici şi ornamentici străine de gîndirea şi tradiţia r~mânească, ne obligă la o intensă propagandă culturală de valori3 Cuvîntul tovarăşului Iosif Uglar, secretar al C.C. al P.C.R., la Congresul
politice şi al culturii socialiste, 2-4-VI. 1976, Ed. politică, Bucureşti, p. 313.
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ficare a artei populare tradiţionale, care constituie singura sursă de inspiraţie pentru creaţiile actuale. De aici necesitatea de a se organiza La sate
în cadrul Festivalului muncii şi al creaţiei, expoziţii cu patrimoniul virtual
local. De asemenea, organizarea unor .puncte muzeistice în satele noastre,
cu aceeaşi tematică, La căminele culturale sau în cadrul şcolilor sînt
absolut necesare.
La Congresul educaţiei politice şi al culturii socialiste tovarăşul
Nicolae Ceauşescu sublinia: " ...Arta ceramică, sculptura în lemn şi
piatră, ţesăturile şi portul naţional alcătuiesc un inestimabil patrimoniu
spiritual care oglindeşte în modul cel mai elocvent forţa creatoare şi
geniul poporului nostru, nestinsa dragoste de frumos, spiritul umanist,
setea lui de adevăr şi dreptate ... ""·
Trebuie să constituie un element de mîndrie pentru locuitorii satului
valoarea artistică a obiectelor etnografice şi de artă populară a motivelor
create de populaţia unui anumit sat. Tot c...oea ce are specific satul respectiv să fie păstrat şi dezvoltat, valorificat în conştiinţa poporului şi în
special a generaţiei tinere, viitoarea creatoare de valori. Toate aceste
elemente de tradiţie populară, atestă originea noastră etnică ca şi vechimea şi specificul culturii noastre populare tradiţionale. Incurajarea şi
promovarea tradiţiilor în creaţiile actuale constituie şi o datorie patriotică. "Poporul nostru de la origine, năzuind spre ceea ce în linii noi
astăzi şi-a apărat dreptul la existenţă, luptînd împotriva asupririi şi asupritorilor şi totodată zidind prin muncă, p.rin creaţia autentică o mare
cultură materială şi spirituală" ... munca este principalul mijloc de afirmare a personalităţii umane şi prima modalitate de a-ţi dovedi dragostea
faţă de .patrie şi partid" "·
In programul activităţilor cultural-educative, în şcoli, cămine cult-ur.ale, biblioteci săteşti să se desfăşoare o acţiune de educare, ca aceste
elemente de tradiţie să fie permanent în conştiinţa generaţiilor. tinere.
"Partidul porneşte de la faptul că tineretul reprezintă o puternică forţă
so:::ială, că tînăra generaţie este viitorul însuşi al naţiunii noastre socialiste. De .aceea el pune şi în viitor în centrul preocupărilor, creşterea şi
educarea tineretului în spiritul concepţiilor înaintate despre 'lume şi viaţă,
pregătirea maselor de tineri din punct de vedere profesional şi politic,
participarea activă a acestora la înfăptuirea Programului partidului" H.
Expoziţiile organizate la sate ,cu patrimoniul virtuaJ local cuprind în
special obiecte de artă populară, ţesături de interior şi de port popular.
Obiectele de lemn crestate, de uz casnic sau de mobilier au fost înlocuite
cu produse de fabrică sau cu mobile de oraş. Produsele ceramice mai pot
fi găsite în centrele de olărie existente în satele noastre. In şcoli la lecţiile
de îndeletniciri practice, la lucrul manual, se .pot executa cu elevii diferite
4 Nicolae Ceauşescu, Congresul educaţiei politice şi al culturii socialiste,
2-4/VI-1976, Ed. politică, Bucureşti, p. 21.
5 Spitz Florica, Educaţia patriotică în universul muncii politice desfăşurate
de sindicate, "Munca", 17 sept. 1976, p. 6.
6 Programul Partidului Comunist Român, Bucureşti, 1975, p. 158.
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obiecte de artă populară, ţesături tradiţionale şi cusături ca şi obiecte
ceramice, şi .crestături în lemn. Ceea ce se execută trebuie să fie în spiritul aspi.Taţiilor poporului nostru spre frumos, în spiritul artei populare
tradiţionale. Pe linia valorificării tradiţiei în creaţiile actuale, un exemplu
este colaborarea între Muzeul etnografic al Moldovei şi Licepul pedagogic
"V. Lupu" Iaşi.
Elevilor Ji s-au ţinut lecţii de artă populară moldovenească şi românească însoţite de proiecţii. Vizita la muzeu pentru .a se documenta şi a
se inspira copiind chiar motive naţionale de pe scoarţe, pe care le-au
executat la şcoală în cadrul planului de învăţămînt, au dus la realizări
excepţionale, apreciate cu prilejul expoziţiilor cu vînzare a obiectelor de
artă populară şi artizanat şi care au adus şcolii importante venituri.
Tapiseriile realizate în acest an la Liceul pedagogic "V. Lupu" I.a..5i,
claseLe profesoarei Gabriela Lazăr, creatoare în acest domeniu, constituie
un exemplu de felul cum, motivele artei tradiţionale de pe lăicerele şi
scoarţele din zona Iaşi, sînt valorificate în creaţii noi, care pot înfrumuseţa interioarele moderne.
Tapiseriile intitulate : Spicul, Pe un picior de plai, Trandafir de la
Moldova, Incercări, Din trecut la prezent, Pomul vieţii, Din îndepărtate
vremi, sînt valori autentice de artă, care au fost expuse la expoziţia
organizată cu prilejul Simpozionului U.T.C.-ului, la Casa de cultură a
tineretului Iaşi, la 24-25 iunie, a.c.
Este foarte util ca elevii îndrumaţi de activiştii culturali, profesori,
directori de cămine culturale, muzeografi, să se preocupe şi să colecţioneze
obiecte cu motive naţionale ~pecifice satului respectiv, cusături, ţesături şi
să întocmească albume cu mostre cuJ.ese din cele mai autentice motive
care vor fi şi ele importante izvoare de inspiraţie pentru creaţiile actuale.
"Educaţia maselor .prin artă şi pentru artă, urmăreşte să îndeplinească amplu, multilateral personalitatea omului nou, să contribuie la
educaţia sa patriotică militant revoluţionară, etică şi estetică, să-i îmbogă
ţească şi să-i înfrumuseţeze viaţa spirituală să afirme valorile umanismului socialist, principiile de viaţă socialiste şi comuniste, să exprime
forţa spiritualităţii poporului, gîndirea sa înaintată. In acest cadru mi~
carea artistică de amatori îşi propune să asigure valorificarea superioară
a tezaurului culturii populare tradiţionale şi contemporane, crearea de
noi valori care să pună în evidenţă proceseLe complexe ale edificării
socialiste" 7.
Pentru a exemplifica ne vom referi pe scurt la expoziţiile de artă
populară din zona Ia~i, organizate la sate în cadrul Festivalului naţional
"Cîntrea României", în vederea stimulării mişcării artistice de amatori
şi a valorificării tradiţiilor populare în creaţiile actuale. Evidenţiem cu
acest prilej bogăţia şi varietatea creaţiilor artistice populare întîlnite în
satele zonei Iaşi. Selecţionarea materialului a contribuit la reuşita acestor
expoziţii. Colţul de interior a constituit punctul de atracţie din expoziţii,
• Era

7 Radu Constantinescu,
socialistă" nr. 20/X.1976.
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în care principalul elem.ent era lada de zestre cu zestrea pe ea. Ţesăturile
din zestrea gospodinei confecţionate din materiale diferite, aveau funcţii
utilitare multiple. Dintre a-cestea amintim ţesăturile de oînepă, valul de
.saci, traistele şi ma.caturile de lină în două sau patru iţe. Scoarţele şi lăi
cerele constituie cea mai bogată zestre. Ornamentele întîlnite pe scoarţe
.şi lăicere denumite şi naţionale, sînt motive geometrice, romburi concentrice denumite şi flori încheiate şi jumătăţi de floare sau roate pline sau
jumătăţi de roată. Stilizarea vegetală, pomul şi bradul apar în multe
forme şi variante, însoţite fiind de păsări sau uneori şi de figurine antropomorfe. Scoarţa cu motiv în şah, pătrate, este denumită în cărţi sau
în dame. Alături de motivul romb, pătrat sau zig-zag apare şi motivul
în stele denumit şi .frunză de vie. Aceste motive străvechi întîlnite pe
ctramica neolitică sau traco-getică, ne amintesc de cultul soarelui venerat
de străbunii noştri daci şi traci.
Ţesăturilor de interior amintite mai sus li se adaugă şi textilele
~onfecţionate. din pînză de lină ţigaie şi mai tîrziu din bumbac, specifice
zonei : ştergare, prostiri de pat şi de culme, feţe de mese, feţe de .perne.
Valoarea educativă a acestor expoziţii este evidentă. In aoeastă etapă
de culturalizare şi modernizare a satelor, popularizarea patrimoniului
cultural naţional este absolut necesară, el constituind o importantă sursă
de inspiraţie pentru creaţia actuală. Pe lîngă expoziţii, o formă superioară de popularizare a creaţiilor populare o constituie şi filmele etnografice. Ele completează expunerea, dînd viaţă funcţionalităţii pieselor expuse, a teinicilor de prelucrare a materialelor sau a unor aspecte legate
de gospodăria satului tradiţional. Ceea ce nu poate fi prezentat într-o
.expoziţie permanentă sau tematică este completat de filmul etnografic.
Agricultura tradiţională sau păstoritul, aratul cu plugul de lemn, grapatul, treieratul cu caii, bătutul cerealelor cu îmblăciul sau cositul fînului,
stîna cu datul oilor la strungă sau prelucrarea laptelui cu uneltele primitive, ne aminteşte de o anumită etapă istorică şi 1culturală a dezvoltării
societăţii româneşti.

Industriile ţărăneşti, industria casnică textilă, prelucrarea lemnului,
a cînepii, a linii, a borangicului, şezătorile de tors, urzitul, neveditul,
ţesutul, prelucrarea ţesăturilor de lină, bătutul pănurei la piuă, datul la
ştează sau drstă a ţesăturilor de lînă, meşteşugul cojocăritului, trasul pieilor la cirlig şi curăţatul cu gripca, prelucrarea artistică a lenumlui, fazele
de construire a caselor sau a dependenţelor ca şi alte meşteşuguri tradiţionale, butnărit, rotărit, sau prelucrarea oalei la roată, sînt doar cîteva
aspecte etnografice care pot constituit cîteva titluri de filme etnografice.
Obiceiurile străvechi care s-au păstrat pînă în contemporaneitate,
legate de ciclul vieţii, naştere, nuntă, inmormintare sau cele calendaristice
legate de diferite ocupaţii sau sărbători din timpul anului, reflectă nivelul
de cultură al satului tradiţional. Ca şi exponatele prezentate în expoziţii,
ele atestă existenţa milenară a poporului nostru p.e aceste meleaguri.
Filmul "Jocuri cu măşti, zona Iaşi", realizat de Cineclubul din Huşi
sub îndrumarea ştiinţifică a muzeografilor etnografi, demonstrează bogă
ţia şi varietatea elementelor de recuzit, păstrate în zona Iaşi, amintin-
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îndepărtatele culturi agrare şi pastorale neolitice şi traco-getice.
Serbările cu măşti de Anul Nou, ne amintesc de străvechiul cult al fertilităţii care a existat la toate popoarele agrare şi pastorale, la azteci
(Mexic) sau Incaşi (Peru) în Noua Zeelandă în Egiptul antic, in Orientul
Mijlociu sau în spaţiul Carpato-Balcanic.
Filmul "Jocuri cu măşti, zona I~i" 8, rod al cercetărilor etnografice
pe teren, .de peste două decenii, a fost prezentat la faza interjudeţeană
"Cîntarea României" ediţia a I, fiind apreciat de juriu cu premiul 1.

ln concluzie, susţinem şi insistăm asupra ime.diatei realizări a filmelor etnografice. Alături de valoroasele colecţii de obiecte muzeale, aceste
fi:lme sînt documente şi valori ale patrimoniului cultural naţional.

8 Săptămîna muzeelor ieşene, in Revista muzeelor nr. 9/1977, p. 85.
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