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Pe temelia unei întinse documentaţii, cultma materială - ca o totalitate a surselor prin care oamenii îşi realizează tot ce este necesar pentru satisfacerea vieţii materiale - ne apare în toate manifestările ei,
aşezată şi afirmată în cadrul geografic şi istoric de formare şi dezvoltare
a culturii populare româneşti. Această cultură poate fi definită - menţionează autorul „ca o cultură carpato-danubiană, care a preluat şi
îmbogăţit fondul originar, rezultat din sinteza tradiţiilor dacice, autohtone,
cu tradiţii culturale mediteraneene, pătrunse aici pe diferite căi, dar mai
ales prin colonişti aduşi în Dacia după cucerirea acesteia de către romani".
In ansamblul ei, cultura populară românească, scrie profesorul Valer
Butură, prezintă două caracteristici fundamentale: continuitatea şi unitatea ei în timp şi în spaţiu, care pot fi descifrate în toate sectoarele culturii materiale tradiţionale, în arhitectura ţărăneas că, în ocupaţii, în
port, etc., prin legăturile permanente dintre zon le înalte şi cele joase,
dintre cele intracarpatice şi cele extracarpatice, locuite de poporul român,
a cărui cultură prin care se d efineşte, este în raport cu societatea, modul
de viaţă a unei comunităţi pe coordonatele unei exi tenţe i tori ce, avînd
aceleaşi caracteristici fundamentale continuitatea şi unitatea în timp şi
paţiu.

Intemeiată

p e studii proprii şi pe cele ale cercetării etnografice româpe parcursul d ezvoltării acestei discipline (avînd între reprefrunte, în acest veac, pe V. Mihăilescu, T . Pamfilie, B. Slă
tineanu, Romulus Vuia, H. H. Stahl, fon Vlăduţiu, Paul Petresl:u, V. Butură), cartea urmăreşte cu semnificative comentarii •c adrul igeografi.c şi
istoric de formare şi dezvoltare a culturii populare, aşezările şi evoluţi a
lor, ocupaţiile poporului român, in~talaţiile tE!hnice şi meşt~ugurile româneşti, comunicaţiile, transporturile, chimhul " Î comerţul.
Ca lucrare de inte.ză, Etnografia poporului român reprezintă rezultatul unei laborioase activităţi de informare şi de meditaţie etnografică
şi istorică asupra eul turii materiale, urmînd. la scurt timp, după prima
carte de sinteză etnografică, Etnografia românească a cercetătorului
dr. Ion Vlă duţi u . Pentru întreaga arhitectură a cărţii, desenele şi fotografiile oferă o imagine asupra tipologiei satelor româneşti, tipurilor de gosneşti făcute
zentanţii de
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podărie, tipurilor de casă, interioarelor caselor ţărăneşti, construcţiilor
economice şi obşteşti.
Ocupaţiile, ca generatoare a formei de cultură materială, sînt prezentate în toată diversitatea lor: agricultura, pomicultura, viticultura,
c reşterea animalelor, albinăritul, pescuitul, vînătoarea, culesul din natură şi ocupaţiile casnice: alimentaţia, prelucr-area fibrelor textile, portul
popular, toate nă s ute pentru ca omul să -şi sa ti sfacă , în mod uperior,
nişte nece sităţi ale vieţii materiale. Ocupaţiile poporului român arată
profesorul V. Butură - „au avut un profil mixt atît în zonele înalte cît
şi în cele joa e, impus de cerinţele complexe ale traiului, de caracterul
autarhic al economiei rurale timp de mai multe secole, de înceata şi tîrzia
dezvoltare a economiei de schimb".
Meşteşugurile specializate (prelucrarea lemnului, olăritul, aurăritul,
fierăritul, etc.), concepute ca activităţi manuale de prelucrare a materiilor
prime in scopul obţinerii unor bunuri de consum reflectînd un anumit
grad de tehnicitate şi de cunoştinţe specializate, prin tratarea lor sînt o
contri buţie importantă a cărţii.
Prin manifestările şi împlinirile sale creatoare, cultura populară materială este văzută şi ca un sistem de valori create prin gîndirea şi activitatea membrilor colectivităţii tradiţionale româneşti. Caracterul unitar
al bogatei culturi materiale, e oglindeşte în cartea profesorului V. Butură,
una din contribuţiile fundamentale la dezvoltarea cercetării ubstanţiale
în etnografia românească. Menţionarea zonelor etnografice „ca forme
locale în patrimoniul etniilor" e te de natură ă diferenţi eze peisajul etnografic ca unul cultural, umanizat şi să ate te totodată prezenţa unor trăături comune în tipologia aşezărilor, în planul go podăriilor şi caselor,
al con trucţiilor obşteşti, în profilul ocupaţiilor, în po rtul popular, etc.
In etapa actuală a cercetărilor, cartea „Etnografia poporului român"
pentru ştiinţa etnografică pe care profesorul V. Butură a ervit-o cu multă
pasiune muzeografică şi continuă ă o lujea că cu rîvnă ştiinţifică, con·tituie o îndrumare şi o călăuză în orientarea metodică şi unitară a inve tigaţiilor teoretice şi de teren.
Apariţia unei inteze noi, cu un conţinut de idei, argumente şi descrieri (a unor tipologii funcţionale şi cronologice) reprezenta o necesitate
in raport cu dezvoltarea, continuarea şi îmbogăţirea cunoaşterii sub
a:;pect etnografic a culturii materiale. Cu încrederea că a reuşit „ să întregească tematica, ă aprofundeze fenomene, . ă aPUCă unele precizări referitoare la tipologia aşezărilor şi profilul ocupaţiilor tradiţionale, aşa cum
reiese nu numai din documentele i torice ci şi din realitatea etnografică",
cartea exprimă atitudinea autorului faţă de unele păreri şi convingeri
metodice. In mod special, faţă de unele opinii ancorate într-un determinism geografic sau etnograficism îngust care -au format, mai ales în trecut, în legătură cu tipologia aşezărilor, profilul ocupaţiilor, continuitatea
lor, etc. Prezintă un real folo , pre exemplu, ·introducerea părerilor
exprimate şi de diferiţi autori în legătură cu tipologia aşezărilor rurale
contempor~i":c, tipurile şi variantele lor sînt stabilite pe baza unor criterii
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noi: structura ocio-profesională a populaţiei, modul de folosinţă a terenului agricol, caracterul producţiei şi a funcţiilor economice, importanţa
acestor funcţii. Sînt amintite trei tipuri de aşezăti rurale contemporane:
cu funcţii predominant agricole, cu activităţi industriale şi cu funcţii
mixte, completînd a tfel imaginea despre împărţirea cuno cută a tipurilor tradiţionale de aşezări.
Pentru începutul lucrărilor de sinteză în etnografia românească, cartea afirmă necesitatea remedierii unor lip uri documentare, militînd pentru cunoaşterea unor zone mai puţin cercetate, avînd drept argument faptul ă în stadiul actual al cercetărilor şi cunoaşterii, „nu se poate încă
urmări răspîn direa în spaţiu a multor tipuri tradiţionale de construcţii,
unelte, instalaţii, etc., deoarece există încă pete albe p e harta cer·cetărilor
etnografice".
Ca modalităţi de a îndrepta şi înfăptui în viitor, cercetarea etnografică
într-o viziune globală si nteti că, se desprind rigoarea studiului morfologic,
al elementelor şi formelor de struct ură şi cel al răspîndirii şi frecvenţei
în s paţiu a obiectelor cercetate.
Valoarea aocumentară a acestei sinteze asupra culturii populare materiale stă în tratarea amănunţită, ordonată pe informaţii istorice sau de
teren, pe date bibliografice reprezentative pentru acest domeniu al cercetăr ii. Dincolo de o elaborată descriere a poporului român prin cultura
a materială tradiţională se configurează şi se stabilesc liniile de forţă
- unitatea şi continuitatea ace teia - coordonate ale unei culturi milenare şi vaste în s paţiu.
Aparatul ştiinţific al cărţii, indicele principalilor termeni etnografici
precum şi rezumatul în limba engleză, toate sînt mijloace de informare
:;.i înţelegere în circuitul ştiinţific şi public, intern şi al trăinătăţii.
O carte pentru care în timp au fost necesare numeroase cercetări,
studii şi o pra ctică muzeografică bogată, căutări, elucidări şi travaliu
ştiinţific, îmbogăţeşte ştiinţa etnografică cu un dar al devotamentului şi
pasiunii răsplătite prin această apariţie editorială importantă.
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