PE VALEA HÂRTIBACIULUI,
ÎN CĂUTAREA TRADITIEI

'
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În cadrul P rogramului
a ţi o n al ,,Anul
E uropean al Dialog ului Intercultural
2008" Mu zeul d e Etnografie şi Artă
Populară ăsească „Emil igeru s" a iniţiat
proiec tul „Repere cultural-istorice ale civilizaţiei
multiculturale transilvane. Valea H ârtibaciuluz;
cercetare de teren".
Cercetările etnografice d esfăş urate în
anul 2008 de Mu zeul de E tnogra fi e şi Artă
Populară ăsească „Emil Sigeru s" în sa tele
cu specifi c săsesc de pe Valea H ârtibaciului
(Daia,
o u, Roş i a, Vurpă r, H osma n,
Marpod, C hirpăr,
ocricb , Alţâna ş i
Merghind eal) re pre zintă unul din o biec tivele
prioritare ale „etnologiei d e urge nţă" din
Transilva nj a.
Evaluarea
patrimo niului
d eţi nut de Muzeu, care cuprinde 120 de
bunuri cultural e din zo na cercetată, a du s
la id entifi carea particul arităţilor stili stice,
mo rfologice, funcţion al e ale tuturor valo ri.l or
culturu populare săse ti din aceste l ocalită ţi,
în contex tul fenom enului de depopulare

a satului săsesc tran s ilvă n ea n, fenomen
accentuat mai al es după anu l 1989, ca
urmare a emjgrăru masive în Germania, care
a avut co n ecinţe dramatice asupr~ p ăstrăru
id e ntită ţij etnoculturale a zonei. In acela şi
timp, rezultate!
obţinute co mpletează
ampla docum e ntaţie ş tiinţifică referitoare
la patrimoniul săsesc de arhitectură din
Transilvania.
Pierderea
rapidă
a
sursei
orale
(actualm ente, în fiecare sat se mai află cel
mult 1O persoane de etnie germană, excepţie
făcâ nd AJţâna, unde num ă rul acestora
d epăşeş te 70) face dificilă pentru spec ialj şti
reco nstitillrea culturii tradjtionale a satu.lui
'
săsesc tran silvă n ea n.
P roiectul, d esfăş urat ca o cercetare de tip
m o nografic, a inclus activită ţi de identificare,
salvare i promova re a patrimoniului material
şi imaterial în cele zece l ocalităţi cercetate,
în peri oada iulie - septembrie 2008:
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• identificarea ş i promovarea păs tră to ril o r
autentici de tradiţie, poate ultimii din aceste
sa te, precum ş i a fenom enelor de cultură
popul ară (obiceiuri ş i tradiţii) pe cale de
di s pariţie;

•
repertorierea vi e ţ:u rurale din
comunitatea ăsea că actuală , precum ş i a
sistemului de reprezentare specific atului
săse c
tran s ilvănean
(aşe zare,
bi erici
fo rtificate, gosp od ărie, tip de locuinţă ,
o cupaţii, m eş teş uguri, costume, norme
comunitare);
• identificarea şi procurarea de obiecte
importante în vederea îmb ogă ţirii col ecţiil o r
muzeului. Au fo st donate un număr de 11
piese ele port-textile ş i ceramică, ca m ărturii
ale unei ci v ili zaţii aproape di păru te;
• organizarea unui focus-gntp in comuna
Alţân a, în vederea co n ş ti enti ză rii ti nerilo r şi
a fo rurilor locale asupra valoril or cu lturale
inestimabile de care di pu ne zona Văii

Hârtibaciului. În cadrul aces tui eveniment
au fost prezentate, în şcoal a din locali tate, de
că tre echipa de proi ect, aspecte importante
din timpul ce rce tă rii , fapt ce a trezit in te resul
audito riului ş i d o rinţa lor de a vizita co l ec ţia
particul a ră a unui tâ n ăr din localitate, tefan
Vaida. La doar 25 de ani d e ţin e un numă r de
600 de obiecte etnografice reprezentative
pentru etniile din Transilvania.
C e rce tăril e au recuperat un bogat material
docum entar privind istoria o rală a fi ecă re i
co munită ţi săseş ti , ob ţi n â nd u-se un fo nd
sistematic co mpu s clin î nregi s tră ri audio
şi vid eo, fi şe de teren, imagi ni digi tale ş i
fotografii documentare. Toate aces tea
vor completa baza de date e l ec tro nică a
mu zeului ş i vor contribui la utili zarea lor în
scopuri ş tiinţifice.
Cele zece l o c alită ţi denumite „punc te
albe'', necunoscute de echipa ele proiect, au
devenit pe parcursul celor trei luni ad evăra te
„câmpuri de cercetare", fiind descoperite
atât aspecte nega tive cât ş i pozitive din vi aţa
comunită ţil o r.
.
.
G os po d ă riil e rurale săseş ti , caracten zate
prin parcele întin se, a că ror parte din spre
s trad ă era d es tinată l o cuinţei principale ş i
an exelor, iar partea din spate activită ţilo r
legate de practicarea ag riculturii, sunt as tăz i
d ă râm a te sau au suferit m odifică ri majore.
Dacă unele sa te mai păs trează şi con se r vă
arhitectura ele odinioară, cum es te cazul
localită tilo r Roş ia , C hirpăr, Hosman, Alţâ n a ,
Vurpăr: Merghindeal , nu acelaşi lucru se
întâmplă în celelalte: Oaia,
ou, Marpocl
şi r ocrich, und e specificul să s es c al satelor
dispare încetul cu încetul. S-a intervenit şi
în arhitectura l o cuinţei prin schimbarea
tâmpl ă ri ei de lemn cu PVC, vopsirea
fa tadelor în culo ri stridente, eliminarea
el~men telo r decorative el e arhi tectură,
zidirea uno r geamuri care mutilează aspectul
clădirii sau ridicarea unor etaje superioare
.
peste vechea casă săsească.
Edificiile răm ase astăzi ca mărturie a
civilizaţie i seculare a saşilor su nt bisericile
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I nterio r românesc cu influ e nţe
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fortificate , împrejmuite de ziduri ş i turnuri
de ap ărare, a l ătur i de care se a A ă vechea
şcoal ă şi casa parohja lă cu grădin a de copaci
b ă trâ ni .

În secolele XIII-XIV au loc primele
incursiuni ale turcilo r în sudul Transilvaniei.
În faţa acestill peri co l, satele, avâ nd
p osibilităţi limitate, construiesc un „punct"
fortificat capabil să protejeze bunurile cele
mai de preţ ale co munităţii. Astfel, biserica
reprezenta singu rul edificiu de dimensiuni
mari pentru a adăposti întreaga popu l aţi e a
aşezării rurale.
Situaţia acestor ansambluri cu valoare de
unicat în patrim oniul european s-a înrăutăţit
în unele sate după emigrarea m as ivă
a saş il o r în Germania, acest fe no men
cauzând disparicia civilizaciei i a culturii lor
vechi de peste 800 de ani ,' cu un patrimoniu
arhitectural de excepţi e care s ufe ră în
ab se n ţa oamenilor.
Mai putem vorbi despre o „civilizaţie
săsească", acum , după 20 de ani de la
emigrarea aces tora? Credem că nu. Suntem
în faţa unei d emo n stra ţii elocvente în care o
n o uă cultură ş i civili zaţie p opul a ră, m od ern ă,

de inAu e nţă urbană, tinde să d evin ă ex presia
unui proces al interferentelor etnice al
mulciculturalităţii de cip eu'ropea n, în ~are
cu greu mai poţi descifra ce este tradifional
săsesc, ce este românesc sau chiar e11ropean. Mai
d eg rabă , putem vorbi despre o „ide ntitate

transilvană", în care ruralul e împleteşte
cu urbanul, proces m edi at de p op ulaţia
ger m a n ă, care seco le la rând a jucat rolul
un or puternici şi valo roşi vecto ri ai valorilor
europene. i totu ş i, cu toate inAu e nţele
urbane, în cele zece locabtăţi cercetate,
tradiţia este încă vie, se păs trează şi se
transmite de la o ge n era ţi e la alta. ăte nii
nu au re nunţa t să macin e grâul la m oa ră,
să coacă pâine ş i h e ncleş în cuptor, să
ţeasă la război în iernile geroase, să m eargă
la biserică, să cultive cereale şi legume, să
crească animale ş i să participe la obiceiurile
din sat, fi e că sunt saş i , români sau rro mi.
Majoritatea localnicilor îşi amintesc de
vremurile când saş ii erau majoritari în zonă,
cum a fost în timpul războiului, sau cum erau
târgu rile de altădată. Mulţi să teni povestesc
cu ce se îmbrăcau oam enii, cum mergeau
la bi se rică, cum erau botezurile, nunţile şi
înmorm â ntă rile, să rb ătorile creştine la care
participa toată suflarea, indiferent de etnie.
Incă mai putem aAa cum era organizat satul
în Vecinătă,ti (germ. achbarscheften), model
preluat ş i de popu l aţia român ească.
Pe parcursul cercetării ne-am întrebat
adeseori ce se va salva din aceste aşezări
cu specific săsesc. Oare am reu ş it no i, cei
trei s p eciali ş ti mu zeogra fi, în cele trei luni
de cercetare, în tr-un fel, să schimb ă m
mentalitatea acestor oameni, să-i co nvingem
să păstreze aceste ultim e valo ri de patrimoniu
tradicional?
'
Bro ş ura realiza tă în urma cercetării de
teren "Repere cultural-istorice ale civiliza,tiei
multiculturale transilvane. Valea H ârtibaciului",
probabil, prezintă ultimele nestemate
adun ate d e muzeogra fii Karla Roşca,
Cameba Ştefa n ş i im o na Malearov, sub
direc ta coordonare a prof. dr. Cornebu Ioan
Bucur. Aici, veţi găsi interesante pagini de
istorie, p oveşti ş i legend e inedite, fotografu
docum en tare ş i artistice, precum şi date
despre valo rile care definesc ide ntitatea
aces tor l ocalităţi.
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