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Dr. Elena Rodica Colta. La ceas aniversar
Există

oameni asupra cărora destinul şi-a pus pecetea, caractere
puternice, altruiste, canalizate spre formarea, cercetarea şi diseminarea
valorilor culturale şi spirituale. Exponentă a unei generaţii care s-a afirmat
demult, ,,caracterizându-se prin solidaritate şi prin voci pregnante în
etnografie şi etnologie, Elena Rodica Colta s-a racordat la teme de ultimă
oră în domeniul antropologiei culturale". Ea cucereşte cu „neastâmpărul ei
de „ terenistă", cu interesul pentru cărţile de specialitate şi chiar pentru
carte în general..." 1 •
Elena Rodica Colta este un izvor de energie, optimism şi
exuberanţă. E definiţia unei maturităţi, plămădită într-un univers
confecţionat pe un sistem de valori înalte, pe un sistem de iluzii „tangibile",
dar şi pe o analiză atentă a realităţilor societăţii postmoderne.
Fineţea şi luciditatea abordării temelor de cercetare decurg dintr-o
apetenţă vie şi o dorinţă nesecată de a desluşi tainele „civilizaţiilor" de
odinioară din spaţiul multicultural arădean. Exerciţiul de construcţie a
identităţilor pierdute şi eleganţa repunerii lor în scenă dezvăluie o atentă
recuperare şi restaurare a oricărei urme care contribuie la refacerea
acestora.
Pentru orice neiniţiat, întâlnirea cu acest gen de tematici stârneşte o
oarecare teamă. Însă, Rodica Colta este ambasadorul lor. Ascultând-o, încă
de la primele fraze, te-a cucerit. Atât de natural te introduce în lumea pe
care ea a cercetat-o şi a înţeles-o, încât nu poţi rămâne indiferent la
spectacolul regizat cu atâta măiestrie. Simţi, în modul ei de gândire că, orice
intervenţie scrisă s-a bazat pe o articulare a fiecărei idei după o profundă
cumpănire. Cărţile ei de referinţă sunt puternic ancorate în adevărul
valorilor fundamentale, respectând o arhitectură greu de dislocat.
Osteneala cu care a girat fiecare lucrare reflectă cunoaşterea, înţelegerea,
desluşirea tuturor misterelor „lumilor" dăruite nouă.
Bucuria cu care împărtăşeşte experienţele ei etnologice ori
antropologice este o expresie a capacităţii numită talent de a developa
sensibilităţile, percepţiile şi mentalităţile spre a le transmite semenilor ei. În
spatele acestui demers se ascunde dorinţa de a ne reconecta la alte
identităţi, uitate, la cele pe care le preţuieşte.
Prin întreaga sa activitate, de muzeograf, etnolog ori antropolog, a
pus o piatră de temelie la edificiul cultural arădean.

1 Narcisa Ştiucă, ,,La aniversare: Elena Rodica Colta", în Studii
Tomul XXVI, Seria nouă, Astra Museum, 2012, p. 214.
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şi Comunicări

de Etnologie,

Volumul omagial, dedicat distinsei Doamne dr. Elena Rodica Colta,
reprezintă un exerciţiu de recunoştinţă al arădenilor faţă de o cercetătoare
de elită, care face cinste urbei, dar şi un prinos adus de comunitatea
ştiinţifică unuia dintre truditorii ei de excepţie.
La ceas aniversar, 65 de ani de viaţă, colectivul muzeului arădean,
alături de colegii din ţară şi străinătate, îi urează viaţă îndelungată, sănătate
şi o activitate publicistică rodnică.
AD MULTOS ANNOS !

Dr. Peter Hiigel,
Manager, Complexul Muzeal Arad
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I. Gânduri la ceas aniversar
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Dr. Elena Rodica Colta.
Repere biografice
Gândurile despre parcursul şi popasurile făcute de Elena Rodica
Colta până la vârsta de 65 de ani au prins contur odată cu dorinţa de a
decripta mai atentă universul preocupărilor ei. Clădit cu multă trudă şi
perseverenţă, puternic ancorat în sistemul valorilor fundamentale, îţi
creează sentimentul stabilitătii şi perenitătii. Profundele lui conotatiile, care
fac apel la formele pure ale existenţei umanităţii, ne transpun în lumea
satelor şi „civilizaţiilor" de odinioară. Spectacolul regizat cu măiestrie
stârneşte curiozitatea oricărui neiniţiat. Propriul univers şi l-a creat
progresiv, respectând cu sfinţenie principiile profesionalismului cultural. A
îmbrăţişat, fără rezerve, îndemnul lui Friedrich von Schiller „Trăieşte cu
epoca ta, dar nu fii creaţia ei; munceşte pentru contemporanii tăi, dar fii
pentru ei ceea ce ei au nevoie şi nu ceea ce ei laudă".
Repere biografice
Elena Rodica Colta s-a născut în 27 decembrie 1952, la Arad. A
crescut şi copilărit în această urbe, jucându-se, aşa cum mărturisea în
Dialoguri Deschise cu etnologul Elena Rodica Colta, ,,pe străzile acestui oraş, pe
care îl iubesc şi de care am fost totdeauna mândră, pentru trecutul lui,
pentru arhitectura lui, pentru patina culturală a veacurilor trecute, care l-a
făcut ceea ce este. Şi pentru teii săi. Trebuie să fii arădean ca să simţi toate
astea" 1 •
Parcurgând cursul firesc al pregătirii şcolare, între anii 1959-1967, a
urmat clasele primare la Şcoala Generală nr. 1, azi Şcoala „Mihai
Eminescu", continuând studiile, în perioada 1967-1971, la Liceul „Ioan
Slavici", azi Colegiul Naţional „Moise Nicoară" Arad.
Chiar dacă iniţial, în trendul vremii, s-a pregătit pentru medicină,
înainte cu câteva luni de admitere şi-a schimbat radical opţiunea. A ales un
domeniu mai aproape de construcţia sa identitară, unul care avea să-i
aducă de-a lungul timpului nebănuite satisfacţii profesionale. Între anii
1971-1975, a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş
Bolyai" din Cluj-Napoca.
Anii studenţiei cu întreg freamătul fericirii, căutărilor şi angoaselor,
au construit familia Colta. La cantina studenţească, l-a întâlnit pe Onisim,
originar din Maramureş, Baia Sprie, student la Arte Plastice. S-a îndrăgostit
de „ privirea lui albastră, părul lung şi mustaţa de muşchetar", iar el de
I

1

I

Petre Don. 2014.
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I

faptul că vorbea mult şi râdea mai tot timpul. S-au căsătorit în 28 decembrie
1974, la Cluj. Martori le-au fost colegii de facultate de la „Filo" şi „Arte".
La finalul celor patru ani de pregătire, a ales o lucrare de licenţă cu
titlul Pavel Dan. Argumente pentru o relectură a textului, coordonată de
renumitul profesor universitar dr. Ion Vlad, pe care a susţinut-o în anul
1975. Devenise specialist în limba şi literatura română, a doua specializare
fiind limba latină. Chiar dacă a terminat a patra în anul său şi a
unsprezecea pe ţară şi avea posibilitatea de a rămâne la Cluj, totuşi s-a
întors acasă, la Arad.
Bogatele informaţii dobândite în anii studenţiei, Doamna Elena
Rodica Colta a putut să le folosească în cercetările ulterioare. Cursul
opţional de Circulaţia cărţii vechi româneşti, dar şi cunoştinţele de limbă
latină, cei doi ani de greacă veche şi un an de slavonă, însumate la
specializarea primară în limba şi literatura română, au deschis un nou
drum şi noi experienţe profesionale. Poate, nu întâmplător, chiar în acel an,
1975, avea să fie înfiinţat Oficiul pentru Patrimoniu Cultural Naţional al
Judeţului Arad, care a funcţionat ca secţie în cadrul Muzeului Judeţean
Arad. În urma concursului, a fost angajată, activând în cadrul acestui
departament o perioadă îndelungată.
Timp de trei ani, 1976-1979, s-a specializat şi atestat în bibliologie la
Bucureşti. A învăţat paleografie, sistemul internaţional de descriere a cărţii
vechi, patologie şi conservare, trecându-i prin mâini cărţi vechi din
patrimoniul Bibliotecii Academiei. A avut marea şansă să-i cunoască şi să
lucreze cu mari slavişti, printre care academicianul Gabriel Ştrempel, dar şi
cu renumitul specialist în manuscrise vechi româneşti, Alexandru Duţu.
Preşedintele comisiei de atestare a fost reputatul profesor Virgil Cândea. La
acel examen, a prezentat Catalogul Bibliotecii Episcopale Arădene, care şi
astăzi este în manuscris.
Pregătirea marcată de mari specialişti a girat profesionalismul şi
dăruirea de care a dat şi dă dovadă în continuare. În calitate de specialist în
carte veche-manuscris, a cercetat cele mai importante fonduri de carte din
judeţul Arad. I-au trecut prin mână cărţi vechi şi rare din patrimoniul
Bibliotecii Arhiepiscopiei arădene, Bibliotecii Franciscane de la Mănăstirea
Maria Radna ori al Fondului de carte a Mănăstirii Hodoş-Bodrog, etc.
Păstrează din acea perioadă cutii întregi cu notiţe ce aşteaptă să fie
valorificate. Mărturiseşte cu sinceritatea-i caracteristică faptul că nu
înţelege de ce n-a adunat mulţimea de articole despre cărţi vechi. Şi tot
Domnia Sa răspunde că în ultimii ani nu a avut răgazul să se aplece asupra
lor, ivindu-se întotdeauna alte priorităţi.
După desfiinţarea Oficiului pentru Patrimoniu, odată cu abrogarea
Legii patrimoniului în 1990, a activat în cadrul Secţiei de Etnografie până în
12
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anul 2012. Reorientarea şi oarecum respecializarea s-au întâmplat aproape
firesc. După '90, a pornit pe drumul cercetărilor de antropologie a
minorităţilor în ţară şi în Ungaria. O legătură mai strânsă cu alte etnii s-a
produs patru ani mai târziu, când a realizat o expoziţie împreună cu Banat
JA România, intitulată Cultură şi civilizaţie germană la Arad. Apoi, în anul
1997, la invitaţia omologilor maghiari a participat la o tabără
interdisciplinară la Elek, unde a efectuat o cercetare despre comunitatea
românilor de acolo. Mărturisea, în interviul amintit, următoarele: ,,Îmi
amintesc cu drag de informatorii mei de teren români din acea primă
tabără, de petrecerea finală la care Petru Sabău a ţinut morţiş să mă joace".
Mirajul cercetărilor de teren cucereşte orice specialist. Reputatul
etnolog, conf. dr. habil Narcisa Ştiucă scria că ,, .. .lecţia terenului pe care am
învăţat-o de la Rodica Colta este pentru mine - cel puţin deocamdată, deşi
în trei veri la rând am participat la anchete conduse de ea - un spectacol.
Alături de ea m-am convins tot mai mult de faptul că a fi insider poate fi un
avantaj dacă ştii să-l administrezi corect. Am urmărit cu o uimire aproape
infantilă cum conduce interviurile astfel încât nici să nu creeze complexe de
inferioritate interlocutorului, nici să nu îl lase să omită un detaliu, oricât de
semnificativ ar putea părea la prima vedere. O memorie de invidiat şi o
energie cu totul debordantă îi permite să facă nu numai conexiuni care
stârnesc orgoliile oamenilor, ci şi să ducă mai departe dialoguri nu de
puţine ori anoste, să le cucerească definitiv inimile vorbindu-le în graiul
local sau chiar în limba lor maternă ori amintindu-le numele unor
personalităţi sau ale unor embleme locale. Pe teren Rodica este atât de
eficientă încât aproape că nu există zi în care să-ţi lipsească sentimentul că
ai făcut o descoperire" 2 •
Antropologul, etnologul şi filologul Colta a folosit întregul ei bagaj
informaţional pentru a descoperi specificul oamenilor de diverse etnii. Le-a
creionat profilul prin cunoaşterea lor, a preocupărilor, a obiceiurilor şi
traditiilor, vorbindu-le în limba lor. Contactul cu oamenii şi străduinta de a
le înţelege construcţia lor identitară au transpus-o într-o lume a lor, cea de
odinioară, azi neînţeleasă sau poate ignorată.
Contactele cu specialiştii s-au fructificat în organizarea unor
evenimente ştiinţifice. Din anul 1999 până în 2008, în parteneriat cu
Ministerul Culturii şi Cultelor. Serviciul Minorităţi, s-a implicat în
organizarea celor zece Simpozioane internaţionale de antropologia
minorităţilor, iar în 2010, a Colocviului internaţional cu terna Minoritar în
Europa, la Arad, reprezentând Complexul Muzeal Arad. Lucrările
prezentate au fost reunite în cărţi. Astfel, fiecare simpozion era însoţit de
I

2

I

Narcisa Ştiucă. 2012. 215.
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lansarea volumului de studii şi articole din anul precedent. Această trudă,
pe care a gestionat-o cu dăruire, în calitate de redactor responsabil, s-a
cristalizat în Colectia de rninorităti. În timp, volumele vor fii martore ale
unor lumi recuperate şi dăruite prezentului şi viitorului.
În anul 1997, a fost desemnată vicepreşedinte a Asociaţiei Române
pentru Ex Libris. Din următorul an, a fost organizatoarea primelor trei
editii ale Trienalei Intemationale de Ex Libris, In memoriam „Ioan Slavici".
Câtiva ani mai târziu, în 2003, a sustinut examenul de atestare ca
expert al Ministerului Culturii în domeniul carte veche-manuscris.
Obţinerea acestei recunoaşteri este încă o dovadă că nu s-a despărţit de
lumea cărţilor vechi şi rare.
Cu o energie debordantă, între anii 2003-2009, a coordonat
cercetarea din România în cadrul unor proiecte europene3 • Acestea s-au
finalizat cu publicaţii şi expoziţii. Ele au avut ca obiectiv principal
inventarierea valorilor culturii tradiţionale, precum şi acoperirea petelor
albe etnografice. Demersul se caracterizează printr-o modernitate a
abordării, unul care a stârnit interesul finanţatorilor europeni, propunând
terne inedite, cu impact socio-cultural.
Despre aceste proiecte, reputatul etnolog, conf. dr. habil. Narcisa
Ştiucă nota „Asemenea idei şi iniţiative sunt temerare prin excelenţă căci
cine îşi mai poate imagina că ar putea să mai găsească informaţii şi
documente despre cultivarea cânepei, spre exemplu, sau despre
sărbătorile mărunte şi despre credinţele şi practicile magico-rituale
săvârşite în intimitatea spaţiului domestic ? ... Orice etnograf încercat ar fi
mers pe cărările bătătorite ale descriptivismului, ar fi urmărit cu acelaşi
entuziasm de odinioară „specificul naţional", mărginindu-se să aducă la zi
informaţii vechi, să fumizeze confirmări privind tradiţii înregistrate
odinioară fără intentia
şi schimburile mutuale,
, de a urmării interferentele
,
redimensionarea identităţii etnice în această zonă atât de complexă şi de
dinamică. Oricine s-ar fi descurajat în faţa atâtor date fragmentate
„corupte", care nu „încap" în tipologiile şi taxonorniile care ne aparţin
doar nouă, cercetătorilor şi ar fi capitulat în faţa uluitor de multor variaţii
I

I

I

I

I

I

Managerul acestora a fost dr. Sorin Sabău. Proiectele au fost: 2003-2004: Program Phare
CBC - Obiceiuri şi tradiţii populare. Interferenţe culturale transfrontaliere; 2004-2005: Program
Phare CBC - Gări şi tradiţii populare. Trasee culturale transfrontaliere pe calea ferată; 2006-2007:
Program Phare CBC - Cânepa de la etnologie şi ecologie. Un program transfrontalier de revitalizare
a culturii cânepii; 2007-2008: Program Phare CBC - Identitatea culturală contează. Un program
transfrontalier de salvgardarea patrimoniul imaterial în DKMT; 2008-2009: Program Phare CBC Satul românesc şi maghiar în condiţiile integrării în Uniunea Europeană-program transfrontalier de
conservare a identităţii culturale locale.
3
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locale, a rapidelor şi complicatelor mutaţii funcţionale şi semantice ale
faptelor de cultură populară" 4 .
Fire vizionară, extrem de muncitoare şi cu o memorie de invidiat, sa aruncat în revoluţionarea unor subiecte uitate, din care a ştiut să scoată
preţiosul. Profunzimea abordării a avut ca temelie şi acumulările din
studenţie, fiindcă a parcurs un curs de folclor cu reputaţii etnologi Dumitru
Pop şi Ioan Şeulean. Interesată de mentalităţi, nivele de cultură, de
orizontul micii cărturărimi de la sate, a început să fie preocupată de
imaginar, tabuuri, credinţe şi practici, adică de vechea lume ţărănească, de
felul acesteia de a înţelege, de a percepe lumea.
Rodul acestor cercetări, derulate între anii 1997-2007, a fost
concretizat într-o teză de doctorat cu titlul Interetnicitate şi culturi tradiţionale
în zona de frontieră româno-maghiară, coordonată de prof. univ. dr. Ioan
Cuceu. Lucrarea a susţinut-o în şedinţă publică în 28 martie 2008, la
Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai" din ClujNapoca, obţinând titlul de doctor în Ştiinţe Filologice (Etnologie). Despre
teza de doctorat spunea că a ieşit voluminoasă. În anul 2010, a publicat
doar partea referitoare la Interetnicitate şi construcţii identitare în zona de
frontieră româno-maghiară, urmând ca în următorii ani cea referitoare la
„Culturile tradiţionale" să constituie un alt volum. Consemna că „această
carte a fost scrisă cu mintea şi sufletul şi ea se referă la vecinii mei,
maghiarul, germanul, slovacul, sârbul, evreul, bulgarul sau rromul" 5 •
În paralel cu diversele proiecte, în anul 2008, s-a angajat şi la
Centrul Cultural Judeţean Arad. A participat la acţiunile acestei instituţii,
făcând parte din juriu la diverse concursuri şi festivaluri folclorice, a
efectuat anchete de teren în vederea întocmirii monografiilor localităţilor
arădene, a continuat expertizele în carte veche şi manuscrise, având o
colaborare fructuoasă cu muzeul din Deva.
Un an mai târziu, a devenit expert al Ministerului Culturii şi
Cultelor în bunuri cu semnificaţie etnografică, icoane pe sticlă din
Transilvania şi Banat.
Pentru activitatea prodigioasă, a fost răsplătită cu numeroase
premii şi distincţii: Premiul pentru valorificarea patrimoniului naţional,
acordat de Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu a Judeţului Arad
(2003); Premiul „Romulus Vuia". Ministerul Culturii (2004) obţinut ca
urmare a coordonării cercetărilor din cadrul Programului Phare CBC
Obiceiuri şi tradiţii culturale. Interferenţe culturale transfrontaliere; Premiul

4 Ibidem. 214-215.
s Elena Rodica Colta. 2011. 7.
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„Gheorghe Leonida" (2005), pentru coordonarea cercetării în cadrul
Programului Phare CBC - Gări şi tradiţii populare. Trasee culturale
transfrontaliere pe calea ferată; Premiul pentru etnografie acordat de Direcţia
de Cultură, Culte şi Patrimoniu a Judeţului Arad (2006); Premiul de
excelentă
acordat de Consiliul Judetean Arad la sectiunea
'
'
'
multiculturalitate (2007). Din anul 2004 este membră a Asociaţiei de Ştiinţe
Etnologice din România, din 2011 membră a CORPUS Intemational
Group for the Cultural
Studies of the Body, iar din
MAGYAR NEPRAJZI TARSASAG
I lun,::.1ti:1n l-.1hno,:u.ph1ul '.'-1..:um
2013 este membru onorific
l n~.1nKhc Lthnc.1i,i1phi~·hl"
extern al Societătii Nationale
'
'
de Etnografie din Ungaria.
preocupărilor
Diversitatea
conturează
personalitatea
Hl\'ATALOS t:Rn:siH>
complexă a Doamnei Colta 6 •
Curiozitatea, acribia,
Elr11a Rodica Cofra
exhaustivitatea
vorbesc
reszere
despre o capacitate deosebită
de a ne transpune în lumea
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Referinţe biografice despre Elena Rodica Colta vezi: Emil Şimăndan. 2011. 49-50; Iordan
Datcu. 2006. 251-252; ***, Enciclopedia Personalităţilor din România. Enciclopedia biografică a
femeilor şi bărbaţilor contemporani cu carieră de succes din România, Ediţia VII, Hiibners Who is
Who. 2012. 471; Ioan Traia. 2017. 60-67.
7 Recenzii ale cărţii Repere pentru o mitologie a românilor din Ungaria: Laura Iancu. 2006. 472474; Sultana Avram. 2006-2007. 354.
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pe un arheolog şi restaurator înzestrând-o cu tenacitate, răbdare, prezenţă
de spirit, dublate de fler şi simţ analitic" 8 •
O altă carte de referinţă, scrisă de Elena Rodica Colta este Portul
popular din judeţul Arad9 • Aşa cum sublinia autoarea la lansarea ei, resursele
inepuizabile ale patrimoniului cultural trebuie cunoscute, promovate şi în
rândul copiilor şi generaţiilor tinere, pentru că portul popular este una din
moştenirile noastre de preţ.
Chiar dacă activitatea la Complexul Muzeal Arad a încetat odată cu
pensionarea sa în anul 2012, aşadar după 37 de ani de muncă, totuşi a
continuat vechile preocupări sub egida Centrului Cultural Judeţean Arad,
unde activează şi în prezent cu aceeaşi pasiune.
Activitatea prodigioasă ca specialist a fost pigmentată de preocupări
despre artă. Alături de renumitul artist plastic, prof. univ. dr. Onisim Colta,
a colindat cele mai importante muzee de artă modernă şi contemporană din
Europa. Mărturiseşte, de altfel, următoarele „Ne-am bucurat împreună de
tablourile din faţa noastră. Ne potrivim. Avem aceleaşi afinităţi, ne plac
aceleaşi lucruri. Pentru mine acasă înseamnă armonie, confort psihic, o
stare de bine ... pereţi încărcaţi de tablouri şi pisicile noastre" 10 • Rod al
dragostei lor a fost Ioan Paul Colta, care l-a rândul lui a urmat un domeniu
conex artelor plastice.
Înconjurată de doi artişti, Elena Rodica Colta nu s-a simţit niciodată
exclusă din preocupările lor. Multe din creaţiile lor artistice s-au născut în
proximitatea ei. De multe ori, atelierul de pictură s-a mutat acasă.
Universul ei complex este un melanj între filologie, antropologie, etnologie
şi creaţie artistică.

Specialist de excepţie, Domnia Sa este un mentor al tinerelor
o puntea de legătură între specialiştii consacraţi şi cei dornici să
cunoască tainele etnologiei şi antropologie. Limbajul articulat, acribia,
exhaustivitatea trădează o muncă asiduă, bazată pe credinţa transmiterii ei
către generaţiile actuale şi cele viitoarea. Universul „civilizaţiilor" din
spaţiul multicultural arădean restaurat cu atenţie ne rămâne ca o moştenire
inestimabilă. Elena Rodica Colta este o persoană minunată, o fire altruistă,
puternică, optimistă, care ţese în jurul nostru o povestea demnă de urmat.
Aducem la finalul acestor rânduri un prinos din mulţumire şi
recunoştinţă pentru tezaurul lăsat nouă.
La ceas aniversar, vă doresc o viaţă îndelungată, plină de satisfacţii.
La multi
, ani !
generaţii,

Narcisa Ştiucă. 2012. 215.
Emilia Martin. 2015. 269-270.
10 Petre Don. 2014.

8
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Activitatea

I. Cărţi
Autor unic:
2004. Repere pentru o mitologie a românilor din Ungaria, Cluj Napoca, Editura
Fundaţiei pentru Studii Europene, 225 pp.

2005. Maghiarii din Ghioroc, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii
Europene, 235 pp.
2011. Interetnicitate şi construcţii identitare în zona de frontieră românomaghiară, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu", 312 pp.
2014. Portul popular din judeţul Arad, Bucureşti, Editura Etnologică, 216 pp.
2015. De la naştere la moarte. Rituri domestice şi alte comportamente rituale
contextualizate din judeţul Arad, Bucureşti, Editura Etnologică, 340 pp.
2017. Sărbători şi datini de peste an. O anchetă transfrontalieră asupra culturii
tradiţionale, Bucureşti, Editura Etnologică, 388 pp.
Coautor:

Marin, Emilia; Colta, Elena Rodica
2005. Gări şi tradiţii populare. Trasee culturale transfrontaliere pe calea ferată
Ghid turistic, text bilingv român/ maghiar, Arad, 66 pp.
Colta, Elena Rodica; Martin, Emilia; Csobai, Elena
2007. Cânepa de la etnologie la ecologie. Un program cultural transfrontalier de
revitalizare a culturii cânepi. Text bilingv român-maghiar, Arad, 144 pp.
Martin, Emilia; Colta, Elena Rodica; Csobai, Elena
2008. Identitarea culturală contează. Un program transfrontalier de salvgardare a
patrimoniului imaterial din DKMT, Text bilingv român-maghiar, Arad, 287 pp.
Colta, Rodica; Sinaci, Doru
2010. Monografia comunei Şepreuş, Arad, Editura Mirador, 303 pp.
Colta, Rodica; Sinaci, Doru; Mureşan, Augustin; Oarcea, Felicia
2010. Micălaca. Monografie, Arad, Editura Mirador, 202 pp.
Colta, Rodica; Sinaci, Doru; Traia, Ioan
2011. Căprioara. Monografie, Arad, Editura Mirador, 153 pp.
Colta, Rodica; Sinaci, Doru; Torni, Natalia
2012. Monografia comunei Covăsânţ, Arad, Editura Mirador, 292 pp.
Colta, Rodica; Sinaci, Doru; Otavă, Dimitrie
2012. Monografia comunei Şimand, Arad, Editura Mirador, 313 pp.
Colta, Rodica; Sinaci, Doru
2013. Secusigiu. Monografie, Arad, Editura Tiparniţa, 439 pp.
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Colta, Rodica; Sinaci, Doru
2017. Monografia comunei Cărand, Arad, Editura Gutenberg Univers, 291 pp.
Coordonator. Îngrijitor de ediţie
2008. Cea mai bună reţetă de la bunica, Complexul Muzeal Arad, Arad, 58 pp.
2008. Folclor de la poalele Munţilor Apuseni, Centrul Cultural Judeţean Arad,
Arad, 199 pp.
2010. Sabin Drăgoi, 303 colinde, Ediţie anastatică, Arad, (14), 265 pp.
2011. Nunţi & albume de familie, redactor responsabil Elena Rodica Colta,
Arad, Tipografia Trinom, 112 pp.
2014. Memorie culturală locală, XF-IX Anchetă de teren, Arad, Tipografia
Trinom, 130 pp.
2014. Cultura tradiţională euroregională în context actual, Patrimoniul material/
imaterial modalităţi de conservare şi promovare, Bucureşti, Editura Etnologică,
274 pp.
2015. Populaţii şi patrimoniul imaterial euroregional. De la stratul cultural
profund la tradiţii vii, Bucureşti, Editura Etnologică, 278 pp.
2016. Hărţi etnografice. Migraţii. Schimbări de peisaj cultural, Bucureşti,
Editura Etnologică, 270 pp.
2017. Cultură tradiţională şi globalizare, Bucureşti, Editura Etnologică, 231 pp.
2012. Ioan Codea, Bârsa comună din Ţara Zarandului. Monografie, Arad,
Editura Mirador, (ediţie îngrijită de Elena Rodica Colta), 360 pp.
Cărţi

redactate
1992. Studii şi comunicări (Istoria artei) I, Arad, 100 pp.
1994. Studii şi
1996. Studii şi

comunicări
comunicări

(Istoria artei) II, Arad, 145 pp.
(Istoria artei) III, Arad, 328 pp.

1996. Armonii naturale (Ştiinţele naturii) I, Arad, 175 pp.
1997. Studii şi comunicări (Istoria artei), VI, Arad, 296 pp.
1998. Prima expoziţie internaţională concurs de grafică mică ex libris „In
Memoriam Ioan Slavici", Arad, 138 pp. (Catalog şi text introductiv)
1998-1999. Ziridava (Istorie) XXI, Arad, 478 pp.
1999. Studii şi comunicări (Istoria artei), 4-5, Arad, 350 pp.
1999. Minorităţile între identitate şi integrare. Colecţia minorităţi 1, Arad, 200 pp.
2000. Modele de convieţuire în Europa Centrală şi de Est. Colecţia minorităţi 2,
Arad, 350 pp.
2001. Identitate. Alteritate. Multiculturalitate. Colecţia minorităţi 3, Arad, 350 pp.
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2001. A II-a Trienală Internaţională de EX LIBRIS „Ioan Slavici", Arad, 100 pp.
(Catalog şi text introductiv)
2001-2002. Studii

şi

comunicari (Istoria artei), 7, Arad, 350 pp.
2002. Interetnicitate în Europa Centrală şi de Est, Colecţia minorităţi 4, Arad,
500 pp.
2003. Minoritarul real. Minoritarul imaginar, Colecţia minorităţi 5, Arad, 400 pp.
2004. Dilema Europei Centrale: convieţuire sau coexistenţă, Colecţia minorităţi
6, Arad, 487 pp.
Sabău, Sorin; Csobai, Elena, 2005, Gări şi tradiţii populare. Trasee culturale
transfrontaliere pe calea ferată, Album, text trilingv român/ englez/ maghiar,
Arad, 74 pp. (redactor responsabil)
2006. Multiculturalism şi identitate în Europa, Colecţia minorităţi 7, Arad, 461
pp.
2007. Regiuni, etnii şi identităţi regionale, Colecţia minorităţi 8, Arad, 578 pp.
2008. Europa identităţilor, Colecţia minorităţi 9, Arad, 588 pp.
2009. Integrare, autonomie, dialog intercultural, Colecţia minorităţi 10, Arad,
499 pp.
2011. Minoritar în Europa, Colecţia minorităţi 11, Arad, 296 pp.
II. Studii. Articole. Recenzii
1977. ,,Cărţi vechi româneşti din secolul al XVII-lea în
Ziridava, VIII, Arad, p. 567-582;

Ţara Zărandului",

1978. ,,Cartea veche românească în părţile Aradului, expresie a
naţionale", în Ziridava, IX, Arad, p. 465-476;

în

unităţii

1978. ,,Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în secolul al XVIII-lea în
comitatele Arad şi Zărand", în Ziridava, X, Arad, p. 679-690;
1978-1979. ,,Circulaţia cărţilor vechi româneşti de la Govora şi Târgovişte în
partea de vest a ţării", în Valachica. Studii şi cercetări de istorie a culturii, 1011, Târgovişte, p. 29-37;
1979. ,,Însemnări de pe cărţile vechi româneşti, documente ale veacurilor
trecute", în Ziridava, XI, Arad, p. 1059-1079;
1980. ,,Circulaţia tipăriturilor râmnicene pe teritoriul judeţului Arad", în
Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural Naţional, I, Râmnicul Vâlcea, p. 76-83;
1982. ,,Un manuscris transilvănean după Cartea românească de învăţătură
(1643), executat de copistul Varlaam Moldoveanul", în Ziridava, XVII, Arad,
p. 411-424;
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1983. ,,Legătoria de carte, un meşteşug de veche tradiţie românească în
vestul Transilvaniei", în Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural Naţional, II,
Bucureşti, p. 384-390;
1983. ,,Un exemplar din biblioteca istoricului maghiar Nicolau Istvanffy
(1538-1615) identificat la Arad", în Biblioteca şi Cercetarea, VII, Cluj-Napoca,
p. 182-187;
1984. ,,Un document bibliografic de la începutul secolului al XIX-lea:
Catalogul bibliotecii Orczyi", în Biblioteca şi Cercetarea, VIII, Cluj-Napoca, p.
252-266;
elzevierelor în vestul Transilvaniei", în Biblioteca
Cercetarea, IX, Cluj-Napoca, p. 210-219;

1985.

,,Circulaţia

şi

1986. ,,O colecţie arădeană mai puţin cunoscută: Biblioteca franciscană
Maria Radna", în Biblioteca şi Cercetarea, X, Cluj-Napoca, p. 313-325;
de carte străină veche a Liceului „I. Slavici" din Arad, în
Ziridava, XV-XVI, Arad, p. 449-485;

1987.

,,Colecţia

1987. ,,Câteva aspecte ale circulaţiei ivirienelor în
Sargeţia, XX, Deva, p. 292-297;

judeţul

Hunedoara", în

1988. ,,Biblioteca istorică Mocioni. Încercare de reconstituire", în Biblioteca şi
Cercetarea, XII, Cluj-Napoca, p. 295-306;
1988. ,, Vechi tipărituri româneşti în judeţul Arad", în Ziridava, XII, Arad, p.
715-757;
1989. ,,Însemnări de pe cărţile vechi româneşti din judeţul Arad, un ecou al
evenimentelor premergătoare şi legate de Marea Unire", în Biblioteca şi
Cercetarea, XIII, Cluj-Napoca, p. 52-58;
1989. ,,Circulaţia tipăriturilor cantacuzine şi brâncoveneşti în
Arad", în Revista muzeelor şi monumentelor, nr. 3, Bucureşti, p. 65-76;
1989.

,,Expoziţia bibliofilă permanentă

din

oraşul

judeţul

Lipova", în Revista

muzeelor şi monumentelor, nr. 9-10, Bucureşti, p. 10-15;
1990. ,,Ştiri despre Revoluţia franceză difuzate în centrul şi răsăritul
Europei prin intermediul tiparului", în Biblioteca şi Cercetarea, XIV, ClujNapoca, p. 335-341;
1993.

,,Oraşul Hălmagiu

Conscripţia

la mijlocul veacului al XVIII-lea. Date oferite de
fiscală din anul 1758", în Ziridava, XVIII, Arad, p. 101-122;

1993. ,,Biblioteca familiei Mocioni din Castelele de la Căpâlnaş şi Bulci", în
Ziridava, XVIII, Arad, p. 365-384;
1994. ,, Un tezaur risipit: Colecţia de artă Coriolan Petranu", în Studii şi
comunicări, II, Arad, p. 39-51;
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1995. ,, Valori bibliofile din colecţia Filialei Arhivelor Statului Arad", în
Revista arhivelor, Seria III, vol. I, nr. 1-2/1995, Cluj-Napoca, p. 61-69;
1995. ,,Lettres de Henri Focillon a Coriolan Petranu" (în colaborare cu
Nicolae Săbău), în Revue Roumaine d'Histoire de l'art. Serie Beaux-Arts,
Bucureşti, Editura Academiei Române, Tom XXXII, p. 69-80;
1996.

,,Confluenţe

comunicări,

europene: Henri Focillon - Coriolan Petranu", în Studii
III, Arad, p. 142-152;

şi

1996. ,,O poartă de iubire deschisă la Arad pentru „fratele nostru din
apropiere", Ştefan Oroian", în Lumina, nr. 5, Giula, p. 30-31;
1996. ,,Eleonora Costescu, Artiştii Stork, Bucureşti, 1996", în Studii şi
comunicări, III, Arad, p. 319-320 (recenzie);
1996. ,,Horia Medeleanu, Culoare şi formă, Editura Mirador, Arad, 1996", în
Studii şi comunicări, III, Arad, p. 320-322, (recenzie);
1997. ,,Influenţa stilului seccesion asupra publicaţiilor arădene ilustrate de
la începutul secolului XX", în Studii şi comunicări, VI, Arad, p. 230-240;
1997. ,,Dioszeghy Laszlo (1877-1942). Schiţă pentru un portret de artist" (în
colaborare cu Alexandru Vajda), în Studii şi comunicări, VI, Arad, p. 230-240;
1997. ,,Corespondenţa George Oprescu (1881-1969) şi Coriolan Petranu
(1893-1945). Prietenie sau simple relaţii de serviciu ?", în Studii şi
comunicări, VI, Arad, p. 247-258;
1997. ,,Câteva tipărituri ocazionale timişorene identificate în fosta colecţie
bibliofilă Janos Vasarhelyi din Arad", în Analele Banatului, seria ArheologieIstorie, V, Timişoara, p. 415-424;
1997. ,,Obiceiuri tradiţionale de Paşti în judeţul Arad", în Analele Banatului,
Seria Etnografie, vol. 3, Timişoara, p. 172-183;
1997. ,,Zece zile cu românii din Aletea", în Calendarul românesc, Giula, p.
155-158;
1998. ,,Manuscrisele româneşti din judeţul Arad", în Ziridava, XIX-XX,
Arad, p. 319-338;
1998. ,,Începutul activităţii tipografice în oraşul Arad", în Aradul Cultural,
Arad, iunie, p. 82-88;
1998. ,,Hochzeitsbrauche der Bewohner des Kreises Arad", in Egiitteles
Evezrede a Ktirptit-Medenceben, Bekescsaba-Debrecen, p. 79-98;
1998. ,,Obiceiuri de Crăciun la românii din Câmpia de Vest şi din Ungaria",
în Aradul Cultural, Arad, p. 88-93;
1998. ,,Undeva în Câmpia Panoniei trăiesc, uitaţi de lume, românii din
Bedeu", în Calendarul românesc, Giula, p. 102-105;
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1998. ,,Expoziţia internaţională de grafică mică ex libris „In memoriam Ioan
Slavici", în Aradul Cultural, Arad, p. 61-62;
1999. Cazania lui Varlaam, un model de carte pentru românii din vestul
Transilvaniei", în Aradul Cultural, Arad, p. 75-83;
11

1999.
Sfânta Vineri sau Paraschiva. Câteva consideraţii privind
cristalizarea dublei reprezentări în satele din vestul României", în Zărandul.
Revistă de etnologie, nr. 1, Arad, p. 129-145;
1999. Coriolan Petranu Corespondenţă. Scrisori din ţară", în Studii şi
comunicări, nr. 4-5, Arad, p. 371-403;
11

11

1999. ,,Românii din Elek (Hu) o comunitate în tranziţie dinspre arhaic spre
modern", în Studii privind minoritatea română din judeţul Csongrad şi
minoritatea maghiară din judeţul Timiş, Timişoara, p. 4-40 (studiu apărut
triling română-engleză-maghiară);
1999. Sântoaderul la românii din Ungaria. Credinţe, practici rituale,
poveşti", în Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, nr. 12, Gyula, p.
47-58;
11

Românii din Bedeu. Istorie oficială şi tradiţie orală", în Izvorul.
de etnografie şi folclor, Ciula, p. 3-15;
1999. Comunitatea românească din Bedeu (Hu)", în Minorităţile între
identitate şi integrare, Arad, p. 19-45;
1999. "De la Anul Nou la Bobotează. Obiceiuri, practici magice, credinţe la
românii din judeţul Arad şi din Ungaria", în Aradul Cultural, Arad, p. 115-121;
1999. 11 Informaţii despre Comunitatea românească din Aletea (Hu), oferite
de arhivele din Arad", în Ziridava, XXI, Arad, p. 325-358;
1999. ,,O premieră la Muzeul din Arad: Simpozionul internaţional
interdisciplinar: Minorităţile între identitate şi integrare", în Aradul
Cultural, Arad, p. 58-59;
1999. ,,Erotica. Un catalog italian de ex libris", în Revista Ex libris românesc,
Oradea, nr. 1-2, p. 11;
2000. Controlul magic al ploii. Rudimente ale unui ritual de dezlegare a
vremii la comunitătile din extremitatea vestică a spatiului românesc", în
' p. 81-88;
'
Aradul Cultural, Arad,
2000. Az Eleki Romanok. A Hagyomantol A modern Eletforma Fele Halodo
Kozonsseg, în A terseg, amiben elunk, Bekescaba, p. 14-30;
2000. ,,Începuturile cercetării etno-folclorice în judeţul Arad", în Aradul
Cultural, Arad, p. 116-125;
1999.

11

Revistă

11

11
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2000. ,,Germanii din Grăniceri. Istoria unei comunităţi etnice ajunsă în stare
critică din punct de vedere identitar", în Modele de convieţuire în Europa
Centrală şi de Est, Arad, p. 126-144;
2000. ,,Sântoader-Szent T6dor alakja a magyarorszagi romanoknal", în
Valogatasa Magyarorszagi nemzetisegek neprajzi kăteteibăl, 1975-2000 Jubileumi
kiadvany, Budapest, Magyar Neprajzi Tarsasag, p. 141-148;
2000. ,,Pe drumurile Ungariei spre Otlaca Pustă, în suflet cu dor de
români", în Foaia Românească, Ciula, p. 6;
2000. ,,Cercetări interdisciplinare privind minorităţile din judeţul Arad", în
Euro-Regia, Arad, p. 56-60;
2000. ,,Simpozionul internaţional interdisciplinar: Modele de convieţuire în
Europa Centrală şi de Est", în Aradul Cultural, p. 55-56;
2000. ,,Poporul lui Israel. Cronică subiectivă. Expoziţia de desene a
Margaretei Simo la Muzeul de Artă din Arad", în Aradul Cultural, p. 56-60;
2001. ,, Tipărituri europene din secolul al XVII-lea atestate în Biblioteca
Palatului Culturii din Arad", în Aradul Cultural, Arad, p. 76-84;
2001. ,,Lecturile intelighenţiilor sârbe arădene la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea", în Identitate. Alteritate.
Multiculturalitate, Arad, p. 321-341;
2001. ,,Minoritatea slovacă din Fântânele între căutarea şi pierderea
modelului identitar", în Identitate. Alteritate. Multiculturalitate, Arad, p. 144-191;
2001. ,,Poveştile de întemeiere a satului Otlaca Pustă", în Simpozion, X,
Ciula, p. 130-145;
2001. ,,Die slowakische Minderheit aus Fântânele (Kreis Arad.Rumănien)
zwischen Identităt und Integrierung", în A nemzetisegi kulturak az
ezredfordul6n (eselyek, lehetăsegek, kihivasok), Bekescsaba-Budapest, p. 285-292;
2001. ,,Identitate. Alteritate. Multiculturalitate. O nouă ediţie a
Simpozionului internaţional interdisciplinar", în Aradul Cultural, Arad, p.
108-109;
2001. ,,Publicaţia Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria a împlinit
un sfert de veac", în Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor, nr. 22, Ciula, p. 62-65;
2001. ,,A VII Conferinţă Internaţională de Cercetare Etnografică a
Naţionalităţilor", în Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor, nr. 22, Ciula, p. 66-68;
2001. ,,Al XI Simpozion al Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria" în Identitate. Alteritate. Multiculturalitate, Arad, p. 342-346;
2001-2002. ,,Colecţionari de artă arădeni la începutul secolului al XX-lea", în
Studii şi comunicări, 7, Arad, p. 264-287;
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2002. ,,Cercetări etnografice în satele cu populaţie românească din Ungaria.
Multipla percepţie a spaţiului în lumea satului românesc", în Simpozion, XI,
Ciula, p. 128-161;
2002. ,,Cititori şi lecturi germane la sfârşitul secolului al XVIII-iea în Arad",
în Aradul Cultural, Arad, nr. 1-2, p. 67-84;
2002. ,,Simpozionul Interetnicitate în Europa Centrala şi de Est-un pas în
colaborarea culturală euro-regională", în Aradul Cultural, Arad, nr. 1-2, p.
112-113;
2002. ,,Manifestări dedicate lui Moise Nicoară la Arad", în Lumina, Ciula, p.
31-32;
2002. ,,Melancolica tristeţe a Mariei", în Lumina, Ciula, p. 37;
2003. ,,Jurnalul învăţătorului Iosif Ţiucra sau Cronica de la Bârsa", în Aradul
Cultural, Arad, p. 96-113;
2003. ,,Manuscrisele slavone de redacţie sârbă de la mănăstirea Hodoş
Bodrog. O revizuire necesară", în Arad kroz vreme/Aradul de-a lungul
timpului, 4, Timişoara, p. 35-52; 105-118 (publicaţie bilingvă sârbo-română);
2003. ,,Valori bibliofile sârbeşti din patrimoniul judeţului Arad", în
Patrimonium banaticum, II, Ed. Mirton, Timişoara, p. 217-230;
2003. ,,Plopi la

capătul

lumii", în Lumina, Ciula, p. 61-62;

2004. ,,Date şi documente noi despre preotul Ioan Iosif Ardelean din
Chitighaz", în Simpozion, Ciula, p. 114-129;
2004. ,, Tipărituri ocazionale de la începutul secolului al XIX-iea compuse de
sârbi sau dedicate unor artistocraţi şi cărturari de etnie sârbă", în Arad kroz
vreme/ Aradul de-a lungul timpului, 5, Timişoara, p. 50-56;
2004.
2003,

,,Ruzniţa

srpskih kniga u Aradskoi jupanii", în Glasnik
p. 100-125;

ţrkveni

ceasopis

Temeşvar,

2004. ,,Cultul Sfintei Paraschiva la românii din Ungaria. De la uitare la
desacralizare" în Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor, nr. 25, Ciula, p. 14-22;
2004. ,,Dorata a Paraskiva. Kultume premeny stareho krest'anskeho mytu",
V sluibach etnografie. A neprajztudomâny szolgâlatâban, Zbomik na pocest'
sedemdesiatin Ondreja Krupu, Bekesska Caba-Bekescsaba, p. 178-187;
2004. ,,A hâzi kigz6t61 a sarkanyig", în Vâlogatâsa Magyarorszâgi
nemzetisegek neprajzi kăteteibăl, 5. Magyar Neprajzi Tarsasag, Budapest, p.
75-86;
2004. ,,Argumente pentru o mitologie transfrontalieră", în Obiceiuri şi
tradiţii populare. Interferenţe culturale transfrontaliere. Nepi szokâsok es
hagyomânyok. Hatârokon âtivelo kulturâlis interferenciâk, Arad, p. 401-541;
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2005. ,, Tăierea porcului la români-între ritual arhaic şi banalitate
cotidiană", în Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor, nr. 26, Ciula, p. 32-43;
2005. ,,Simpozionul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria la a
XIV-a ediţie", în Lumina, Ciula, p. 38-40;
2005. ,,In memoriam Eugen Gltick (1927-2004)", în Lumina, Ciula, p. 43-46;
2005. ,,Patru veacuri de cultură. Carte şi societate românească în ţinuturile
de vest (1450-1830)", în Corneliu Pădurean, Mihai Săsăujan (coordonatori),
Biserică şi societate. Studii istorice, Arad, Editura Gutenberg, p. 155-194;
2006. ,,Doi cărturari arădeni, foşti studenţi la Budapesta: Ioan
Petranu", în Simpozion, Ciula, p. 18-27;

şi

Coriolan

2006. ,,Cărţile vechi româneşti şi cititorii lor din Ungaria", în In honorem
Gabriel Ştrempel, Satu-Mare, p. 154-169;
2006. ,,Elemente comune de mitologie la români şi sârbi", în Arad kroz
vreme, 7, Temişvara, p. 61-79;
2006. ,,Petrecerile de femei-reminiscenţe ale unor vechi mistere ale
bătrânei Europe", în Izvorul. Revista de etnografie şi folclor, 27, Giula, p. 57- 64;
2006. ,,Aradul-un model de multiculturalitate în contextul Uniunii
Europene" în Matei Şimăndan (coordonator), Valori, educaţie şi
multiculturalitate, Timişoara, Editura Mirton, p. 171-185;
2007. ,,Deritualizarea naşterii la slovaci", în Memoria satului românesc, 5,
Timişoara, Editura Eurostampa, p. 29-43;
2007. ,,A csaladi elet minosegenek romlasi folyamata a romaniai
szegenytelepeken. Esettanulmany: Arad szeegenyei, Mikrozossegek",
Ttirsadalom-es gazdastigkutattisi eredmenyek es m6dszerek innovtici6ja, Turkeve,
p. 183-196;
2007. ,,Mecanismele de articulare ale imaginarului identitar bănăţean.
Moştenirea simbolică bănăţeană", în Regiuni, etnii şi identităţi regionale,
Colecţia minorităţi 8, Arad, p. 296-311;
2008. ,,Karacsony. Crăciunul la maghiarii din Del Alfold", în Memoria
satului românesc, 6, Timişoara, Editura Solness, p. 65- 76;
2008. ,,Cântarea de rămas bun" sau „Iertăciunea" la românii din Ungaria",
în Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor, nr. 29, Ciula, p. 20-57;
2008. ,, Băştinaşi şi vinituri în Nagyfala", în Europa identităţilor, Colecţia
minorităţi 9, Arad, Complexul Muzeal Arad, p. 113-124;
2008. ,,Cultura cânepii la românii din Ungaria", în Din tradiţiile populare ale
românilor din Ungaria, 15, Budapesta, p. 79-96;
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2009. ,,Etnii, istorii şi mituri identitare în zona de frontieră românomaghiară", în Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (editori), Procese şi contexte
social-identitare la minorităţile din România, Cluj-Napoca, Editura Institutului
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, p. 519- 559;
2010. ,,Minoritatea slovacă din Fântânele Gud. Arad) între căutarea şi
pierderea modelului identitar", în Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (editori)
Minorităţi în zonele de contact interetnic. Cehii şi slovacii din România şi
Ungaria, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale, Cluj-Napoca, Editura Kriterion, p. 151-180;
2010. ,,Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o personalitate prestigioasă a
vieţii arădene după Marea Unire", în Doru Sinaci, Emil Arbonie
(coordonatori), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din
Banat-Crişana, Arad, ,,Vasile Goldiş" University Press, p. 325-332;
2011. ,,O specie folclorică neglijată: Hora mortului", în Studii şi comunicări
de etnologie, Tomul XXV, serie nouă, Sibiu, Editura Tehno Media, p. 99-110;
2011. ,,Dubla semnificatie a bucătăriei traditionale în zona de frontieră
romano-maghiara", în Sultana Avram (coordonator), Istorie şi tradiţie în
spaţiul românesc. Hrana între necesitate şi artă la români şi minorităţi, voi. 8,
Sibiu, Editura Techno Media, p. 253-262;
I

I

2011. ,,Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petranu în viaţa
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei româneşti", în
Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana,
Arad,,, Vasile Goldiş" University Press, p. 170-178;
2011. ,,Atitudinea comunităţii tradiţionale româneşti faţă de anumite
norme europene", în Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare, Ediţie
îngrijită de dr. Peter Htigel, dr Felicia Aneta Oarcea, Arad, Editura
Gutenberg Univers, p. 443-450;
2012. ,,Percepţia şi gestionarea corpului uman în societăţile tradiţionale
din vestul României", în Sultana Avram (coordonator), Istorie şi tradiţie în
spaţiul românesc. Trupul şi sufletul-Evoluţie şi simbol, voi. 9, Sibiu, Editura
Techno Media, p. 27-37;
tradiţionale din judeţul Arad: sumănăritul şi
în Studii şi comunicări de etnologie, serie nouă, Tomul XXVI,
Sibiu, Editura Astra Museum, p. 87-96;

2012.

,,Meşteşuguri

cojocăritul",

2012. ,,Reţeaua de rudenie a intelighenţilor româneşti - o formă de întărire
a identităţii naţionale din imperiu", în Doru Sinaci, Emil Arbonie
(coordonatori), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din
Banat-Crişana, voi. IV, Arad, ,, Vasile Goldiş" University Press, p. 57-70;
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2012. ,,O practică funerară încă actuală în extremitatea vestică a României:
cântarea „Hora Mortului", în Doru Sinaci, Emil Arbonie (coordonatori),
Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana,
vol. V, Arad, ,,Vasile Goldiş" University Press, p. 57-70;
2013. ,,Colindatul cu duba pe Valea Mureşului. De pe uliţele satului pe
scenă", în Carpica, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău, Oneşti,
Editura Magic Print, p. 435-456;
2013. ,,Olăritul în judeţul Arad. Centre de ceramică, tehnici de lucru şi
produse", în Studii şi comunicări de etnologie, Tomul XXVII, serie nouă,
Sibiu, Editura Astra Museum, p. 301-317;
2013. ,,Diferenţe şi interferenţe în construcţia modelului etnocultural
local", în Sultana Avram (coordonator), Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc.
Diferenţe, influenţe, interferenţe sau preluări etnoculturale, vol. 10, Sibiu,
Editura Techno Media, p. 174-181;
2013. ,,Folclor românesc în presa arădeană de la sfârşitul secolului al XIXlea", în Doru Sinaci, Emil Arbonie (coordonatori), Administraţie românească
arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. VII, Arad, ,, Vasile
Goldiş" University Press, p. 571-603;
2014. ,,Gestionarea sărbătorii de hram într-un spaţiu multicultural", în
Elena Rodica Colta (coordonator), Cultura tradiţională euroregională în
context actual. Patrimoniul material/imaterial modalităţi de conservare şi
promovare, Bucureşti, Editura Etnologică, p. 101-120;
2014. ,,Lecturi posibile ale cimitirului în localităţile multietnice", în Studii
şi comunicări de etnologie, Serie nouă, Tomul XXVIII, Sibiu, Editura Astra
Museum, p. 118-128;
de dube, ce să bate la Ţela, nu s- există în tătă România.
pe marginea unui obicei de Crăciun viu", în Timisiensis. Revista
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, nr. 2-3, Timişoara, Editura
Eurostampa, p. 30-45;

2014.

,,Bătaie

Anchetă

2014. ,,Manifestări iluministe în Arad la începutul veacului al XIX-iea", în
Doru Sinaci, Emil Arbonie (coordonatori), Administraţie românească
arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. VIII, Arad, ,, Vasile
Goldiş" University Press, p. 523-532;
2014. ,,Tradiţia oieritului în judeţul Arad", în Doru Sinaci, Emil Arbonie
(coordonatori), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din
Banat-Crişana, vol. IX, Arad, ,, Vasile Goldiş" University Press, p. 642-661;
2015. ,,Obiceiuri, practici de preparare şi gusturi alimentare în zona
Aradului", în Studii şi comunicări de etnologie, Seria nouă, Tomul XXIX,
Sibiu, Editura Astra Museum, p. 169-188;
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2015. ,,Identitas-olvasatok egy multikulturalis terben. Esettanulmany:
szekesut kozseg (arad megye)" în ARANYKAPU Tanulmanyok Pozsony
Ferenc tiszteletere, Szerkesztette: Jakab Albert Zsolt-Kinda Istvan, Kriza
Janos Neprajzi Tarsasag-Szabadteri Neprajzi Muzeum-Szekely Nemzeti
Muzeum, Kolozsvar, p. 993-1004;
2015. ,, Un inventar al edificiilor din Arad, construite în perimetrul de
tragere al cetăţii militare, propuse în 1813 pentru demolare", în Analele
Aradului, An I, nr. 1, Arad, ,,Vasile Goldiş" University Press, p. 416-421;
2016. ,,Configurarea unui sfânt imaginar în spaţiul tradiţional românesc şi
sud-est european: Sântoaderul", în Studii şi comunicări de etnologie, Seria
nouă, Tomul XXX, Sibiu, Editura Astra Museum, p. 86-94;
2016. ,,Ucrainenii din Târnova. Construcţia unei identităţi etnoculturale
într-o majoritate de altă cultură", în Elena Rodica Colta (coordonator),
Hărţi etnografice, migraţii, schimbări de peisaj cultural, Bucureşti, Editura
Etnologică, p.111-126;
2017. ,,Traditia muzical instrumentală în J·udetul Arad. Rânduieli vechi,
schimbări, disoluţii", în Cultură tradiţională şi globalizare, Bucureşti, Editura
Etnologică, p. 194-218;
2017. ,,Memorial de front în versuri şi în proză", în Doru Sinaci, Emil
Arbonie (coordonatori), Administraţie românească arădeană. Studii şi
comunicări din Banat-Crişana, voi. XII, Arad, ,, Vasile Goldiş" University
Press, p. 374-381;
2017. ,,Ieşirea ţărăncii române din imobilism. Cazul Lenei Lăzărescu din
Birchiş", în Simpozion, Ciula, p. 125-133;
2017. ,,Practici rituale performate de copii în folosul comunităţii", în Din
tradiţiile populare ale românilor din Ungaria, 17, Budapesta, p. 19-39;
2017. ,,Război, comunism, colectivizare. Mărturii din zona de frontieră
româno-maghiară", în Analele Aradului, Anul III, nr. 3, Arad, ,,Vasile
Goldiş" University Press, p. 194-205.
I

I

III. Sesiuni ştiinţifice. Simpozioane. Conferinţe
A. Sesiuni naţionale organizate de Ministerul Culturii
1980. ,,Cărţi râmnicene în judeţul Arad", comunicare prezentată la Sesiunea
ştiinţifică Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural Naţional, Ediţia II,
Râmnicul Vâlcea, 9-10 mai;
1981. ,, Legători şi ateliere vechi de legătorie din vestul Transilvaniei",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din Patrimoniul
Cultural Naţional, Ediţia III, Arad, 22-24 mai;
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1982. ,,Un manuscris necunoscut din timpul lui Brâncoveanu de la Sâmbăta
de Sus identificat la Arad", comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică
Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural Naţional, Ediţia IV, Sfântu Gheorghe,
14-16 mai;
1983. ,,Cartea românească veche din judeţul Arad. Aria de răspândire şi
frecvenţa", comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din
Patrimoniul Cultural Naţional, Ediţia V, Târgovişte, 20-22 mai;
1984. ,,Un manuscris românesc necunoscut de la 1721 din judeţul Bihor",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din Patrimoniul
Editia
24-25 mai;
Cultural National,
'
' VI, Galati,
,
1985. ,, Trei manuscrise româneşti din secolul al XVIII-lea identificate în
patrimoniul judeţului Arad", comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică
Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural Naţional, Ediţia VII, Târgu-Mureş,
24-25 mai;
1988. ,,Circulaţia tipăriturilor cantacuzine şi brâncoveneşti în judeţul
Arad", comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din
Patrimoniul Cultural Naţional, Ediţia IX, Brăila, 27-28 mai;
1989. ,,Difuzarea tipăriturilor moldoveneşti în ţinuturile vestice ale ţării",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din Patrimoniul
Cultural Naţional, Ediţia X, Piatra Neamţ, 2-3 iunie;
1990. ,, Biblioteca familiei Mocioni din castelele de la Bulci şi Căpâlnaş",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din Patrimoniul
Cultural Naţional, Ediţia XI, Alba Iulia, 23-26 noiembrie;
1991. ,,Circulatia cărtii franceze din veacul al XVIII-lea în vestul
'
'
Transilvaniei", comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file
din Patrimoniul Cultural Naţional, Ediţia XII, Iaşi, 23-26 mai;
1992. ,,Tipărituri europene din sec. XVII-lea atestate în fondul Bibliotecii
Palatului Culturii din Arad", comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică
Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural Naţional, Ediţia XIII, Braşov, 2-4
octombrie;
1993. ,,Difuzarea tipăriturilor germane din sec. XVIII în Districtul Arad",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din Patrimoniul
Cultural Naţional, Ediţia XIV, Timişoara, 2-6 septembrie;
1994. ,,O tipăritură barocă dedicată lui Rudolph al Ii-lea. Catalogul
împăraţilor, regilor, prinţilor Europei (Innsbruk, 1601 )", comunicare
prezentată la Sesiunea ştiinţifică Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural
Naţional, Sibiu, 9-11 decembrie;
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2003. ,,Foi volante şi tipărituri ocazionale arădene. 1819-1841", comunicare
prezentată la Sesiunea naţională Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural
Naţional, Ploieşti, 7-8 noiembrie;
2004. ,,Tipărituri ocazionale central europene 1785-1838", comunicare
prezentată la Sesiunea naţională Valori Biblia.file din Patrimoniul Cultural
Naţional, Târgovişte, 4-6 noiembrie.
B. Sesiuni

ştiinţifice

organizate de Biblioteca Academiei Române.

Bucureşti

1988. ,,Societatea românească de tip orăşenesc şi fenomenul lecturii în
veacul al XVIII-iea în jud. Arad", comunicare prezentată la Sesiune de
comunicări pe teme de bibliologie şi biblioteconomie, Bucureşti, 28-29
octombrie;
1992. ,,Fondul Coriolan Petranu, o arhivă de actualitate", comunicare
prezentată la Sesiune omagială de comunicări. 125 de ani de la crearea
Bibliotecii Academiei Române, Bucureşti, 24-25 septembrie.
C. Sesiuni ştiinţifice organizate de Biblioteca Academiei Române.
Filiala Cluj
1981. ,,Un exemplar din biblioteca istoricului maghiar Nicolaus Istvanffy
(1538-1615) identificat la Arad", comunicare prezentată la Zilele Academiei
Clujene, Cluj Napoca, 24-25 noiembrie;

1982. ,,Un manuscris necunoscut executat de copistul Varlaam
Moldoveanul după Cartea românească de Învăţătură (Iaşi, 1643)",
comunicare prezentată la Zilele Academice Clujene, Cluj Napoca, 22-26
noiembrie;
1983. ,,Un document inedit din secolul al XIX-iea: Catalogul bibliotecii
familiei Orczy", comunicare prezentată la Zilele Academice Clujene, Cluj
Napoca, 21-25 noiembrie;
1984. ,,Colecţia de elzievire din fondul Bibliotecii Judeţene Arad",
comunicare susţinută la Zilele Academice Clujene, Cluj Napoca, 26
noiembrie-1 decembrie;
1985. ,,O colecţie mai puţin cunoscută: Biblioteca franciscană MariaRadna", comunicare prezentată la Zilele Academice Clujene, Cluj Napoca, 3-7
decembrie;
1986. ,,Carte
comunicare
noiembrie;

şi

societate românească în judeţul Arad în secolul al XVIII-iea",
la Zilele Academice Clujene, Cluj Napoca, 20-21

prezentată

1987. ,,Biblioteca historica Mocioni", comunicare
Academice Clujene, Cluj Napoca, 12-13 noiembrie;
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prezentată

la Zilele

1988. ,,Însemnări pe cărţi vechi româneşti legate Marea Unire", comunicare
prezentată la Zilele Academice Clujene, Cluj Napoca, 24-25 noiembrie;
1989. ,,Răspândirea ideilor Revoluţiei din 1789-1794 în centrul şi răsăritul
Europei prin intermediul tiparului", prezentată la Zilele Academice Clujene,
Cluj Napoca, 7-8 decembrie;
1990. ,, Colecţia de carte rară Ştefan Crişan din Lipova", prezentată la Zilele
Academice Clujene, Cluj Napoca, 20-21 octombrie.

D. Sesiuni şi simpozioane judeţene
1977. ,,Cartea veche românească din părţile Aradului, expresie a unităţii
nationale", comunicare sustinută la Sesiune ştiintifică dedicată Centenarului
Independenţei, Complexul Muzeal Arad, Arad, 8-9 mai;
I

I

I

1978. ,,Aspecte privind circulaţia cărţii târgoviştene în partea de vest a
ţării", comunicare susţinută la Sesiunea ştiinţifică Tradiţii ale tiparului
românesc, Muzeul scriitorilor târgovişteni, Târgovişte, 10-12 noiembrie;
1979.

,,Circulaţia cărţii

Zărandului",

vechi româneşti din secolul al XVII-lea în părţile
comunicare prezentată la Complexul Muzeal Arad, Arad, 9-

10 noiembrie;
1979. ,,Circulaţia cărţii vechi româneşti pe Valea Mureşului Inferior",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Permanenţă şi continuitate,
Muzeul Banatului Timişoara, Timişoara, 5-6 mai;
1980. ,,Cartea veche românească din Banat în colectii arădene", comunicare
'
prezentată la Sesiunea ştiinţifică Origini şi continuitate autohtonă în SudVestul României, Muzeul Banatului Montan, Băile Herculane, 27-28
noiembrie;
1981. ,,Vechi tipărituri bucureştene existente într-o colecţie particulară din
judeţul Arad", comunicare prezentată la Sesiunea organizată de Oficiul de
Patrimoniu Bucureşti, Bucureşti, 8-9 iunie;
1986. ,,Consideraţii privind valorificarea ştiinţifică a patrimoniului bibliofil
al oraşului Lipova", comunicare prezentată la Simpozionul Momente din istoria
tiparului şi cărţii vechi româneşti, Primăria Oraşului Lipova, Lipova, 11 mai;
1986. ,,Circulaţia ivirienelor în judeţul Hunedoara", comunicare prezentată
la Sesiunea ştiinţifică Judeţul Hunedoara permanenţă şi continuitate în istoria
României, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, 15-16 decembrie;
1986. ,,Colecţia bibliofilă Ştefan Crişan din Lipova", comunicare prezentată
la Sesiunea ştiinţifică Valori ale patrimoniului cultural naţional din sud-vestul
României, Oficiul de Patrimoniu Caraş-Severin, Reşiţa, 17-18 decembrie;
1987. ,,Coordonate ale culturii româneşti în vestul Transilvaniei în secolele
XV-XVII", comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Judeţul Hunedoara32
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permanenţă şi

continuitate în istoria României, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane, Deva, 16-17 octombrie;
1987. ,,Colecţia de postincunabule şi antique a Liceului I. Slavici din Arad",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică Cercetarea şi valorificarea
patrimoniului cultural naţional, Oficiul de Patrimoniu Arad, Arad, 11-12
decembrie;
1989. ,,Două colecţii bibliofile din judeţul Arad Bibliotecile de la Bulci şi
Căpâlnaş ale familiei Mocioni", comunicare prezentată la Sesiunea
ştiinţifică Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional, Oficiul de
Patrimoniu Arad, Arad, 8-9 decembrie;
1991. ,,Informaţii socio-economice referitoare la Districtul Hălmagiu, oferite
de Conscriptia
din 1752", comunicare sustinută
la Sesiunea ştiintifică
,
,
,
Arhivele naţionale izvoare ale cercetării istorice, Serviciul Judeţean al Arhivelor
Naţionale Arad, Arad, 26 septembrie;
1993. ,,Cazania lui Varlaam, un model de carte românească pentru românii
din Părţile Ungurene", comunicare prezentată la Simpozionul Cazania lui
Varlaam, trei veacuri de dăinuire în spiritualitatea românească. 1643-1993,
Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 6-8 mai;
1994. ,,Bibliotecile lui Alexandru şi Eugen Mocioni", comunicare prezentată
la Simpozionul Alexandru Mocioni. 85 de ani de la moarte, Muzeul Memorial
,,Ioan Slavici", Şiria, 4 aprilie;
1996. ,, Valori bibliofile din fondul Arhivelor Statului Arad", prezentată la
Sesiunea ştiinţifică Arhivele-oglindă a istoriei naţionale, Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale Arad, Arad, 30-31 mai;
1996. ,,Începuturile activităţii tipografice arădene. 1819-1825", comunicare
susţinută la Sesiunea ştiinţifică Patrimoniul bibliofil - o problemă actuală,
Oficiul de Patrimoniu Arad, Arad, 20-21 iunie;
1997. ,,Biblioteca Institutului Teologic din Arad. Încercare de reconstituire",
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică jubiliară 175 de ani de
învăţământ teologic la Arad, Institutul Teologic Arad, Arad, 16-17 mai.
E. Sesiuni ştiinţifice şi simpozioane de artă
1993. ,, Un tezaur risipit. Colecţia de artă Coriolan Petranu", comunicare
prezentată la Sesiunea ştiinţifică Centenarul Muzeului din Arad. 1893-1993,
Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Arad, Arad, 12-14 noiembrie;
1995. ,,Confluenţe europene: Henri Focillon-Coriolan Petranu", comunicare
prezentată la Sesiunea ştiinţifică Artă şi Arhitectură, Complexul Muzeal
Arad. Muzeul de Artă, Editia
, IV, Arad, 1-2 iunie;
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1997. ,,Stilul secession în tipăriturile arădene de
prezentată la Sesiunea ştiinţifică Artă şi Arhitectură,
Muzeal Arad. Muzeul de Artă, Arad, 28-29 mai;

epocă",
Ediţia

comunicare
V, Complexul

1997. ,,Corespondenţa Petranu - G. Oprescu", comunicare prezentată la
Sesiune omagială organizată cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la
înfiinţarea muzeului, Muzeul Banatului Timişoara, Timişoara, 24-25
septembrie;
de artă la începutul secolului XX", comunicare
la Sesiunea ştiinţifică Artă şi Arhitectură, Ediţia VII, Complexul
Muzeal Arad, Muzeul de Artă, Arad, 6-7 iunie.

2001.

,,Colecţionari arădeni

prezentată

F. Conferinţe, sesiuni şi simpozioane internaţionale, naţionale şi locale
de etnologie şi de antropologia minorităţilor
1994. ,,Cultura germană în Arad în secolul al XVIII-iea", comunicare
susţinută la Simpozionul internaţional Interferenţe culturale româno-germane,
West Ost Kulturwerk Bonn şi Complexul Muzeal Arad, Arad, 30 aprilie;

1996. ,,Interferenţe culturale româno-germane în fostul District al
Aradului", comunicare sustinută la Simpozionul international Păstrarea
'
'
zestrei culturale germane în Banat,
West Ost Kulturwerk Bonn
şi Complexul
Muzeal Arad, Arad, 19-21 aprilie;
1996. ,,Traditii de nuntă în 1·udetul Arad. Supravietuiri şi alterări ale
'
'
'
ceremonialului", comunicare prezentată la A VI Conferinţă Internaţională
de Etnologie a Naţionalităţilor (au participat 172 de cercetători din 15 ţări22 din România), Bekescsaba, Ungaria, 2-4 octombrie;
1997. ,,Obiceiuri tradiţionale de Paşti la românii din judeţul Arad",
comunicare prezentată la Simpozionul internaţional Datini şi obiceiuri
tradiţionale de Paşti, Muzeul Banatului Timişoara, Timişoara, 17-18 aprilie;
1997. ,,Circulaţia cărţii vechi româneşti în Ungaria", prezentată la
Simpozionul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Ciula, 2223 noiembrie;
1999. ,,Românii din Bedeu (Hu)", comunicare prezentată la Simpozionul
internaţional interdisciplinar Minorităţile între identitate şi integrare,
Ministerul Culturii. Direcţia Minorităţi şi Complexul Muzeal Arad,
coordonator program Elena Rodica Colta, Arad, 22-23 aprilie;
2000. ,,Germanii din Grăniceri, o comunitate ajunsă în stare critică din
punct de vedere identitar", comunicare prezentată la Simpozionul
internaţional interdisciplinar Modele de convieţuire în Europa Centrală şi de
Est - coordonator de program Elena Rodica Colta, Ministerul Culturii.
Direcţia Minorităţi şi Complexul Muzeal Arad, Arad, 11-12 mai;
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de întemeiere a satului Otlaca Pustă", comunicare
prezentată la Simpozionul
Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, Giula, 18-19 noiembrie;

2000.

,,Poveştile

2001. ,,Minoritatea slovacă din Fântânele între căutarea şi pierderea
modelului identitar", comunicare prezentată la Simpozionul internaţional
interdisciplinar Identitate. Alteritate. Multiculturalitate - coordonator de
program Elena Rodica Colta, Ministerul Culturii. Direcţia Minorităţi şi
Complexul Muzeal Arad, Arad, 26-27 aprilie;
2001. ,,Lecturile intelighenţiilor sârbe arădene la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi începutul secolului următor", comunicare prezentată la Simpozion
internaţional româno-sârb, Ministerul Culturii. Direcţia Minorităţi şi
Organizaţia Democrată a Sârbilor din România, Arad, 11-12 iulie;
2001. ,,Die slowakische Minderheit aus Fântânele zwischen Identitat und
Integrierung", comunicare prezentată la A VII-a Conferinţă Internaţională
de Cercetare Etnografică a Naţionalităţilor (înscrişi 131 de cercetători),
Bekescsaba, 2-4 octombrie;
2001. ,,Dubla dimensiune a spaţiului şi timpului în viziunea despre lume a
românilor din Ungaria", comunicare prezentată la Simpozionul Institutului
de Cercetări al Românilor din Ungaria, Giula, 24-25 noiembrie;
2002. ,,Manuscrisele slavone de redactie sârbă de la Mănăstirea Hodoş
Bodrog. O revizuire necesară", comunicare prezentată la Simpozionul
internaţional româno-sârb organizat de Ministerul Culturii şi Uniunea
Democrată a Sârbilor-Filiala Arad, Arad, 19 septembrie;
2003. ,, Tipărituri ocazionale scrise de sârbi sau dedicate unor aristocraţi
sârbi", comunicare prezentată la Simpozionul internaţional româno-sârb
organizat de Ministerul Culturii şi de Uniunea Democrată a Sârbilor Filiala Arad, Arad, 20 septembrie;
2003. ,,Manuscrisele slavone de redacţie sârbă de la Mănăstirea Hodoş
Bodrog", comunicare prezentată la Conferinţa internaţională de
bizantinologie organizată de Catedra de Istoria Artei a Universităţii din
Debrecen, 20-21 octombrie;
2004. ,,Comunitatea maghiară din Ghioroc - sistemul de relaţii intraetnice
şi interetnice", comunicare prezentată la Al VI-lea Simpozion Internaţional
de Antropologie Culturală - coordonator Elena Rodica Colta, Arad, 12-14 mai;
I

2004. ,,Petreceri de femeie la români şi sârbi ca forme de purificare prin
exces", comunicare prezentată la Simpozionul internaţional româno-sârb,
organizat de Ministerul Culturii şi Uniunea Democrată a Sârbilor-Filiala
Arad, Arad, 19 septembrie;
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2004. ,,Minorităţile din judeţul Arad şi cercetările efectuate în ultimii 15
ani", comunicare prezentată la Conferinţa internaţională pe tema
naţionalităţilor organizată de Societatea Etnografică Maghiară, Szeged, 9-10
decembrie;
2005. ,,Pierderi de ritual şi demitizare la slovacii din zona de frontieră
româno-maghiară", comunicare prezentată la Simpozionul internaţional de
antropologie culturală Multiculturalism şi identitate etnică în Europa, Arad,
19-20 mai;
2005. ,,Interculturalitate în DKMT", comunicare prezentată la Simpozionul
internaţional pe probleme de interculturalitate organizat de Universitatea
,,Aurel Vlaicu" Arad, Arad, 30 mai;
2005. ,,Desacralizarea jocurilor de Crăciun la slovacii catolici din România
şi Ungaria", comunicare prezentată la Sesiunea naţională de etnologie,
Oradea, 10-13 noiembrie;
2005. ,,Românii şi sârbii. Interferenţele culturii traditionale", comunicare
'
prezentată la Simpozionul Uniunii Sârbilor din România, Arad, 4
noiembrie;
2005. ,,Doi cărturari arădeni care au studiat la Universitatea din Budapesta:
Ioan şi Coriolan Petranu", comunicare prezentată la Simpozionul
Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Ciula, 27-28 noiembrie;
identitare la maghiarii din judeţul Arad", comunicare
a Catedrei de Limba şi Literatura Română
din cadrul Universităţi din Szeged, cu tema Limbă, tradiţie, societate. Percepţii
actuale ale identităţii, Szeged, 7 aprilie;
2006.

,,Construcţii

prezentată

la

Conferinţa anuală

,,Aradul oraş multicultural. Imaginar identitar la alteritatea
integrată", comunicare prezentată la Conferinţa Multiculturalitate în context
european, Primăria Municipiului Arad, Arad, 9 mai;
2006.

2006. ,,Mecanismele de articulare ale imaginarului identitar regional.
Moştenirea simbolică la bănăţeni", comunicare prezentată la Simpozionul
internaţional de antropologie culturală Regiuni, etnii şi identităţi regionale,
Complexul Muzeal Arad, Ministerul Culturii şi Cultelor, Arad, 18-19 mai;
2006. ,,Societate şi cultură românească în ţinuturile de vest ale României
(sec. XVIII)", comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice
Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului 1706-2006, Universitatea
,,Aurel Vlaicu", Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad, 25-26 mai;
2006. ,,Comunitatea sârbă din Nagyfala", comunicare prezentată la Zilele
culturii sârbe, Arad, 15-17 septembrie;
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2006. ,,A csaladi elet minosegenek romlasi folyamata a romama1
szegenytelepeken. Esettanulmany: Arad szegenyei", comunicare prezentată
la A csaltid, mikrokăzănssegek. Ttirsadalomkutattisi eredmenyek es m6dszerek
innovtici6ja. Nemzetkăzi workshop, Turkeve, 21-24 szeptember;
2006. ,,Recursul la tradiţie în redefinirea identităţii slovacilor din Ungaria şi
România", comunicare prezentată la Sesiunea Societăţii de Ştiinţe
Etnologice din România, Buşteni, 12-14 octombrie;
2006. ,,Identitatea culturală a românilor din Aletea", comunicare prezentată
la Al XVI-lea Simpozion al Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, Ciula, 25-26 noiembrie;
2007. ,,Băştinaşi şi vinituri în Nagyfala Gud. Arad)", comunicare prezentată la
Al IX-iea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală, Arad, 23-25 mai;
2007. ,,Sărbătoarea ca marcă identitară. Crăciunul sârbesc", comunicare
prezentată la Simpozionul omagial Romulus Vuia şi etnografia românescă,
Cluj-Napoca, 22-23 iunie;
2009. ,,Atitudinea comunităţilor
normele europene", comunicare

tradiţionale româneşti faţă
prezentată

la

de anumite

Conferinţa Internaţională

Cultural Heritage and European Integration, organizată de Facultatea de Litere
a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1-2 octombrie;
2011. ,,Percepţia şi gestionarea corpului uman în societăţile tradiţionale din
Vestul României", comunicare prezentată la Sesiunea internaţională de
antropologie, organizată de Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu, 8-10
septembrie;
2011. ,,Minorităţile din zona de frontiera româno-maghiare, între
supravieţuire şi conflicte", comunicare prezentată la Simpozionul
internaţional Minorităţi de graniţă (cu participanţi de la Universitatea din
Debrecen şi Miskolc), organizat de Muzeul Judeţean Satu Mare, Satu Mare,
7-9 octombrie;
2012. ,,Comunitatea maghiară din Ghioroc între respingere şi acceptare",
comunicare prezentată la Simpozionul Stări de echilibru etnice-modele ale
convieţuirii locale, organizat de Institutul Balassi din Budapesta şi Centrul
Cultural Maghiar din Bucureşti, Bucureşti, 17 mai;
2012. ,, Diferenţe şi interferenţe în construcţia modelului etnocultural local",
comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări Zilele Antropologiei
Româneşti, Ediţia XIX, Diferenţe, influenţe, interferenţe şi/sau preluări
etnoculturale, organizată de Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu, Sibiu, 12-16
septembrie;
2013. ,,Functia sunetului în societătile traditionale", comunicare prezentată
la Sesiunea de comunicări Zilele Antropologiei Româneşti, Ediţia XX,
I

I

I
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organizată de Facultatea de Ştiinte
, Socio-Umane a
Blaga" Sibiu, Sibiu, 19-23 septembrie;

2013. ,,Gestionarea sărbătorii de hram într-un
comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări a
Etnologice din România, Sibiu, 1-4 octombrie;

Universitătii
,
spaţiu

„Lucian

multietnic",
de Ştiinţe

Asociaţiei

2014. ,,Criza etnoculturală şi încercări de reconstrucţie a identităţii
românilor din Ungaria", comunicare prezentată la Conferinţa
internaţională Identitate regională şi coeziune socială organizată de Biblioteca
Centrală Universitară Timişoara, Timişoara, 22 mai;
2014. ,,Cătană la împărat. Sentimente, comportamente, nostalgii",
comunicare prezentată la Conferinţa naţională organizată de Institutul Arhiva
de Folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 5-7 iunie;
IV. Simpozioane internaţionale de antropologie culturală organizate în
colaborare cu Ministerul Culturii. Direcţia Minorităţi Naţionale ş1/sau
finanţate de Consiliul Judeţean Arad
1999. Minorităţile între identitate şi integrare, Arad;
2000. Modele de convieţuire în Europa Centrală şi de Est, Arad;
2001. Identitate, alteritate, multiculturalitate, Arad;
2002. Interetnicitate în Europa

de Est, Arad;
2003. Minoritarul imaginar, minoritarul real, Arad;
2004. Dilema Europei Centrale: convieţuire sau coexistenţă, Arad;
2005. Multiculturalism şi identitate etnică în Europa, Arad;
2006. Regiuni, etnii şi identităţi regionale, Arad;
2007. Europa identităţilor, Arad;
2008. Integrare, autonomie şi dialog intercultural, Arad;
2010. Minoritar în Europa, Arad;
2011. Ritualizarea vieţii urbane, Arad;
2012. Apropieri şi distanţări între populaţiile din zonele multietnice, Arad;
2013. Cultura tradiţională (euro)regională în context actual. Patrimoniul material/
imaterial-modalităţi de conservare şi promovare, Arad;
2014. Populaţii şi patrimoniul imaterial euroregional. De la stratul cultural
profund la tradiţii locale vii, Arad;
2015. Hărţi etnografice. Migraţii. Schimbări de peisaj cultural, Arad;
2016. Cultură tradiţională şi globalizare, Arad;
2017. Patrimoniu şi patrimonializare, Arad.
Centrală şi
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Colocvii naţionale şi internaţionale
2011. Patrimoniul imaterial al României, Arad;
2012. Practici şi obiceiuri vii ca elemente ale patrimoniului imaterial, Arad.
V. Expoziţii
A. Permanente
1986. Momente din istoria cărţii şi tiparului românesc,
Crişan", Lipova);
1988. Valori din patrimoniul bibliofil al Eparhiei Aradului,
Gai, Arad).

(Colecţia „Ştefan
(Mănăstirea

Arad-

B. Temporare
1979. Manuale şi cărţi tehnice din secolele XVI-XVII din patrimoniul judeţului
Arad, (Complexul Muzeal Arad, Arad, noiembrie-decembrie);
1981. Valori bibliofile româneşti din colecţii arădene, (Complexul Muzeal Arad,
Arad, mai-iunie);
1984-1985. Ars Librorum. Arta şi forma cărţilor, (Complexul Muzeal Arad,
Sala Clio, Arad, decembrie 1984-ianuarie 1985);
1987. Cărţi străine cu referinţe la români, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul
de Artă, Arad, noiembrie-decembrie);
1989. Centenar Eminescu, (Colecţia „Ştefan Crişan", Lipova, iunie);
1991. Cultură şi religie, (Complexul Muzeal Arad, Sala Clio, Arad, septembrie)
1993. Centenar Coriolan Petranu. 1893-1993, (Complexul Muzeal Arad, Sala
Clio, Arad, iulie-august);
1994. Cultură şi civilizaţie germană la Arad în secolele XVIII-XIX, (Complexul
Muzeal Arad, Muzeul de Artă, Arad, mai-iunie)
1995. Corilan Petranu. 50 de ani de la moarte, (Complexul Muzeal Arad,
Muzeul de Artă, Arad, iunie);
1996. Iluminismul arădean. Autori şi tipărituri; Ex libris-ul amprentă a
personalităţii intelectuale, (Complexul Muzeal Arad, Sala Clio, Arad, iunie-iulie);
1998. In memoriam Ioan Slavici. Expoziţia internaţională de ex libris,
(Complexul Muzeal Arad, Sala Clio, Arad, ianuarie-martie);
1998. In memoriam Ioan Slavici. Expoziţia internaţională de ex libris,
(Institutul Slovac, Bucureşti, mai-iunie);
1999. Ei, romii din Arad. Expoziţie de fotografie, (Complexul Muzeal Arad,
Muzeul de Artă, Salonul de artă orientală, Arad, aprilie-mai);
2000. Poporul lui Israel. Expoziţie de desene de Simo Margit, (Complexul
Muzeal Arad, Muzeul de Artă, Arad, mai-iunie);
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2001. A II-a Trienală Internaţională de Ex Libris „Ioan Slavici" Arad. România
2001, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul de Artă, Arad, ianuarie-martie);
2001. Alteritatea. Cultură şi tradiţie. Expoziţia de obiecte, carte şi fotografie,
(Complexul Muzeal Arad, Muzeul de Artă, Arad, aprilie-mai)
2004. Trienala internaţională de ex libris „Slavici". Arad, (Complexul Muzeal
Arad, Muzeul de Artă, Arad, ianuarie-februarie);

de pictură naivă de la Brusturi. (Turnu de Apă, Arad, mai);
2005. Şcoala de pictură naivă de la Brusturi. (Muzeului Banatului Timişoara.
Secţia de etnografie, Timişoara, noiembrie);
2006. Truda iconarului. Expoziţie de icoane pe sticlă din Transilvania şi Banat
(Complexul Muzeal Arad în colaborare cu Muzeul Banatului Timişoara,
Timişoara, 13 aprilie);
2006. Truda iconarului. Expoziţie de icoane pe sticlă din Transilvania şi Banat,
(Complexul Muzeal Arad în colaborare cu Muzeul Banatului Timişoara,
Muzeul de Arta, Arad, mai);
2007. Meşteşugul ţesutului şi cusutului la bulgarii catolici din Banat,
(Complexul Muzeal Arad, Muzeul de Artă, Arad);
2007. Cânepa de la etnologie la ecologie, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul de
Artă, Arad);
2007. Nunta la slovacii din Ţara de Jos, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul de
Artă, Arad);
2008. Şcoala de pictură naivă de la Uzdin, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul
de Artă, Arad, 2008);
2009. Şcoala de pictură naivă de la Brusturi, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul
Orăşenesc Lipova, Lipova, mai);
2009. Portul popular din judeţul Arad, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul
Orăşenesc Lipova)
2009. Candoare şi smerenie. Expoziţie de icoane pe sticlă din Transilvania
(Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, Baia Mare)
2010. 145 de ani de teatru popular slovac în Ţinuturile de Jos, (Complexul
Muzeal Arad, Muzeul de Artă, Arad);
2010. Cultură tradiţională maghiară, (Complexul Muzeal Arad, Muzeul de
Artă, Arad);
2010. Meşteşuguri artistice la slovacii din diasporă, (Complexul Muzeal Arad,
Muzeul de Artă, Arad);
2011. Portul popular bulgar din judeţul Arad, (Muzeul de Etnografie şi Artă
Populară Baia Mare, Baia Mare);
2005.

Şcoala
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2012. Petru Mihuţ la 85 de ani.
Judeţean Arad, Arad);

Expoziţie

de

pictură naivă,

2016. 40 de ani de la primul salon. Expoziţie naţională de
(Complexul Muzeal Arad, Sala Clio, Arad, noiembrie);

(Consiliul

pictură naivă,

2017. Expoziţie internaţională de pictură naivă la Arad, (Complexul Muzeal
Arad, Sala Clio, Arad, 16-25 noiembrie).
VI. Proiecte Phare CBC1 1

2003-2004. Program Phare CBC: Obiceiuri şi tradiţii populare. Interferenţe
culturale transfrontaliere; Premiat de Ministerul Culturii cu Premiul
,,Romulus Vuia".
2004-2005. Program Phare CBC: Gări şi tradiţii populare. Trasee culturale
transfrontaliere pe calea ferată; Premiat de Ministerul Culturii cu Premiul
,,Gheorghe Leonida".
2006-2007. Program Phare CBC: Cânepa de la etnologie la ecologie. Un program
transfrontalier de revitalizare a culturii cânepii.
2007-2008. Program Phare CBC: Identitatea culturală contează.
transfrontalier de salvgardarea patrimoniul imaterial în DKMT.
2008-2009. Program Phare CBC: Satul românesc şi maghiar
integrării în Uniunea Europeană - program transfrontalier de
identităţii culturale locale.
Proiecte AFCN: participare ca etnolog
2012. Cimitirul ca element în evoluţia peisajului cultural. Studiu de
rurale din Banat.

Un program
în condiţiile
conservare a

caz: cimitire

VII. Tabere etnografice - Cercetări de teren
1997. Tabăra istorico-etnografică de la Micherechi (Hu) organizată de
Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria şi Direcţia Muzeelor din
Comitatul Bekes, 30 iunie-7 iulie;

de la Elek (Hu) organizată de
„Karâcsony Janos" din Bekescsaba şi Catedra de
Etnologie a Universităţii din Szeged, 14-24 iulie;
1998. Tabăra istorico-etnografică de la Bedeu (Hu) organizată de Institutul
de Cercetare al Românilor din Ungaria şi Direcţia muzeelor din Comitatul
Bekes, 1-7 iulie;
1997.

Tabăra multiculturală interetnică

Asociaţia etnografică

11 Managerul proiectelor Phare CBC a fost dr. Sorin
Arad.
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etnograf, Complexul Muzeal

de cercetare istorico-etnografică de la Otlaca Pustă (Hu)
organizată de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria şi Direcţia
Muzeelor din Comitetul Bekes, 5-10 iulie;

1999.

Tabără

1998. Cercetarea comunităţii germane din Grăniceri Qud. Arad), Arad;
2000. Cercetare etnografică în localitatea Ineu Qud. Arad) nucleul de locuire
,,Cotu Morii", Arad, noiembrie-decembrie;
2001. Cercetarea comunităţii slovace din Fântânele, Arad;
2003-2004. Cercetarea comunităţii maghiare din Ghioroc, Arad;
2004. Cercetare de teren în cadrul proiectului PHARE CBC - 9 localităţi x 7
zile: Avram Iancu, Vidra, Măgulicea, Pecica, Peregul Mare, Turnu (RO),
Micherechi, Aletea, T6tkoml6s (HU);
2004. Cercetare sat Avram Iancu (Vârfuri)-,,Tăierea porcului", decembrie;
2005. Cercetare de teren în cadrul proiectului PHARE CBC -,,Gări şi tradiţii
populare. Trasee culturale transfrontaliere pe calea ferată", 12 localităţi x 4
zile: Hălmagiu, Gurahonţ, Ineu, Pâncota, Şiria, Arad, Sântana, Grăniceri,
T6tkoml6s, Elek, Oroshaza, Bekescsaba;
2006. Tabăra de cercetare etnografică la Vidra, 21-30 iulie;
2006.

Tabără

de cercetare etnografică la Bulza Qud.

Timiş),

3-10 august;

2006. Tabără de cercetare etnografică la Satu Mare, comuna Secusigiu, 11-15
septembrie;
2006-2007. Cercetare de teren în cadrul proiectului PHARE CBC - ,,Cânepa
de la etnologie la ecologie. Un program transfrontalier de revitalizare a
unei culturi", în localităţile Nădlac, !ratoşu, Buteni, Şicula, Sinicolaul Mare,
Lovrin, Timişoara, Carei (Ro) şi Csanadapaca, Micherechi, Letavertes,
Szeged (Hu), decembrie 2006-decembrie 2007;
2007-2008. Cercetare de teren în cadrul proiectului Phare CBC - ,,Identitatea
culturală contează. Un program transfrontalier de salvgardare a
patrimoniul imaterial în DKMT", în localităţile Firiteaz, Fiscut, Vinga,
Nădlac, Pecica, Magyarcsanad, Kiszombor, Deszk, septembrie 2007septembrie 2008;
2007-2008. Cercetare de teren în cadrul proeictului Phare CBC - ,,Satul
românesc şi maghiar în condiţiile integrării în Uniunea Europeană
program transfrontalier de conservare a identităţii culturale locale", în
localităţile Ineu, Măderat, Şiria, Ghioroc, Măgulicea, Avram Iancu, Hăşmaş
şi Beliu, Mehkerek, Letavertes, T6tkoml6s şi Oroshaza, august 2007-august
2008;
2009, 2010.
2009.

Tabără

Tabără

de cercetare etnografică la Nădlac;

de cercetare etnografică la Bata;
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2010.

Tabără

de cercetare etnografică la Bulci,

2011.

Tabără

de cercetare etnografică la

2012.

Tabără

de cercetare

etnografică

Ţela;

Zăbalţ;

la

Pârneşti, Lupeşti, Roşa Nouă,

Corbeşti;

2012.

Tabără

de cercetare etnografică la Ostrov;

2013.

Tabără

de cercetare etnografică la Viriş Mort,

2014.

Tabără

de cercetare etnografică la

2015.

Tabără

de cercetare etnografică la Chelmac;

2016.

Tabără

de cercetare etnografică la

2017.

Tabără

de cercetare etnografică la Troaş, Toc.

Bacăul

Birchiş, Căpâlnaş;

Căprioara;
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de Mijloc;
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Dr. Felicia Aneta Oarcea,
Istoric, muzeograf, Complexul Muzeal Arad
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Elena Rodica Colta.
În lumea muzeului
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Anii de liceu

1. Clasa a XI-a C. 1970

2. Cu Georgina Cristea,
prietena din liceu

3. La absolvire. 1971
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Evenimente

4. Inaugurarea Muzeului

JudeţeanArad .
27. martie 1979

5. Cu d-na academician
Cornelea Badea şi Maria
Berenyi. Gyula, 1999

6. Cu Gabriel Hălmăgean şi
Sorin Sabău la Budapesta. 2004
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7. La aniversarea etnologului
slovac Ondrej Krupa,
Bekescsaba, 2004

8.

Expoziţie

9. Aniversarea etnologului
croat Eperjesi Erno.
Pomaz, Ungaria, 2009
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Onisim Colta. Pecs, 2006

10. Expoziţia aniversară.
Onisim Colta.
Muzeul de Artă,
Arad, 2012

11. Cu delegaţia arădeană
la Parlamentul Europei.
Bruxelles.2013

12. Deschiderea Târgului
meşterilor. Moneasa, 2015
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Expoziţii, lansări

de carte

13. Vernisajul expoziţiei
Truda iconarului,
cu Andrei Milin.
Timişoara, 2006

14. Vernisajul expoziţiei
Nunta la slovacii din
Ţara de Jos. Arad, 2007

15. Vernisajul expoziţiei
Şcoala de pictură naivă
de la Uzdin. Muzeul de Artă,
Arad, 2008
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16. Vernisajul expoziţiei de icoane pe sticlă .
Muzeul de Eh1ografie şi Artă Populară.
Baia Mare, 2009

17. Vernisajul
Meşteşuguri

expoziţiei

artistice la

slovacii din

diasporă.

Muzeul de

Artă,

Arad, 2010

Expoziţia 145 de ani de
teatru slovac în Ţinuturile
de Jos. Muzeul de Artă,

18.

Arad, 2010
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19. Vernisajul expoziţiei
Cultura tradiţională maghiară.
Muzeul de Artă,
Arad, 2010

20. Lansarea cărţii :
Elena Rodica Colta,
Interetnicitate şi construcţii
identitare în zona de frontieră
româno-maghiară.

Teatrul „Ioan Slavici",
Arad, 2011

21. Vernisajul expoziţiei
Nunta cornilor.
Muzeul de Artă, Arad, 2011
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22. Petru

Mihuţ

la 85 de ani.
de pictură naivă.
Consiliul Judeţean Arad,
Arad, 2012
Expoziţie

23. Lansarea volumului:

patrimoniu
imaterial euroregional,
cu prof. univ. dr. Ilie Moise.
Consiliul Judeţean Arad,
Arad, 2015
Populaţii ş i

24. Lansarea volumului:
Elena Rodica Colta,
Portul popular din judeţul
Arad. Consiliul Judeţean
Arad, 2015
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25. Vernisajul expoziţiei
internaţionale de pictură
naivă . Sala Clio, Arad, 2017
Simpozioane.

Conferinţe

26. Simpozionul internaţional de antropologie
culturală. Arad, 2006

27. Simpozionul internaţional de etnologie urbană.
Arad, 2010
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29. Simpozionul Deportarea
germanilor în URSS, cu
Serhii Hakman. Arad, 2012

30. Participare la Simpozionul
Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria. Gyula, 2012

31. Ziua minorităţilor.
Simpozion. Sala Ferdinand.
Arad, 2014
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32. Participare la Simpozionul Institutului de Cercetări
al Românilor din Ungaria,
Gyula, 2014

33. Conferinţa despre
diversitatea etnică în Banat.
Universitatea de Medicină
şi Farmacie „ Victor Babeş",
Timişoara, 2016
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Teren, tabere etnografice

34. Teren în satul Bonţeşti . 1977

35. Teren Vinga cu Gusti Mureşan, Virgil
Şerban, Sofica Badea şi Gh. Lanevschi. 1981

36.Tabăra etnografică

de la
Nagyfala, cu „deda şi maica" .
N agyfala, 2006

37. Tabăra etnografică
de la Nădlac . 2009
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38. Tabăra etnografică,
cu Jan Keles. Nădlac, 2010

39. Cu studenţii din Bucureşti
la Festivalul castraveţilor .
Micherechi, Ungaria, 2010
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40. Tabără etnografică,
cu studenţii din Bucureşti .
Şeitin, 2011
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41. Tabăra etnografică.
Zăbalţ, 2011

42. Tabăra etnografică,
cu „mama" Ana.
Bata, 2012

43. Tabăra
Bata, 2012
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etnografică.

44. Înregistrări colinde.
Bata, 2014

45. Tabăra etnografică,
cu Anamaria Maranda.
Ţela, 2014

46. Tabăra etnografică .
Chelmac. 2015
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Programe Phare CBC

47. Obiceiuri

şi tradiţii

populare. Interferenţe
culturale transfrontaliere,
cu Doru Petescu.
Pecica, 2004

48. La sediul Partidului
Micilor Agrarieni.
T6tkom16s, 2004

populare.
Trasee culturale tranfrontaliere
pe caleaferată, cu Emilia

49. Gări şi tradiţii

Martin, Liliana Roşiu
Elena Csobai.
Avram Iancu, 2005
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şi

50. Gări şi tradiţii populare.
Trasese culturale
transfrontaliere pe calea ferată.
Oroshaza 2005

51. Cânepa de la etnologie
la ecologie. Nădlac, 2007

52. Identitatea culturală
contează. Un program
transfrontalier de salvgardarea patrimoniului
imaterial D KMT.
Concurs de aluaturi
slovăceşti. Nădlac, 2008
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53. Identitatea

culturală

contează.

Un program transfrontalier de salvgardarea patrimoniului imaterial DKMT. Deszk, 2008

54. Satul românesc şi maghiar

în condiţiile integrării în U.E.program transfrontalier de
conservare a identităţii culturale
locale. Oroshaza, 2009

55. Cercetare de teren.

Măgulicea,

2009
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56. Cercetare de teren.
Letavertes, Ungaria, 2009

Dr. Elena Rodica Colta ... la aniversare
Dacă memoria nu mă înşeală, pe Rodica Colta am cunoscut-o la una
din primele ediţii ale sesiunilor de comunicări ştiinţifice Zilele antropologiei
româneşti, organizate de colega mea, Sultana Avram, de la Facultatea de
Istorie a Universităţii sibiene. Axate pe antropologia minorităţilor,
comunicările Rodicăi Colta atrăgeau atenţia atât prin subiectele abordate,
cât şi prin stilul cald, dar incisiv, cu care învăluia fiecare expunere. Şi, cum
cercetătorul bine informat, care a fost Rodica dintotdeauna, era dublat de
un coleg de excepţie, relaţiile noastre au evoluat rapid către o prietenie
care, iată, se măsoară cu deceniile. Restul... a venit de la sine: membru în
comisia de la Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai"
Cluj-Napoca, în faţa căruia şi-a susţinut teza de doctorat, colaborări anuale
la „Studii şi comunicări de etnologie", prefaţa la volumul Interetnicitate şi
construcţii identitare în zona de frontieră româno-maghiară, întâlniri anuale la
sesiunile de comumcan ştiinţifice sau la fabuloasele cercetări
interdisciplinare din zona rurală a Aradului pe care Rodica le organizează,
an de an, cu o exactitate de ceasornic. Este un lucru pe care, din păcate, îl
practică tot mai puţini colegi din ţară, un element ce indică atitudinea şi
reacţia unui cercetător adevărat, care ştie că informaţia trebuie luată de la
izvor şi nu de la ulcior.
De celebrele sale tabere de cercetare de la Nădlac, Bata, Birchiş,
Ostrov, Căpâlnaş, Chelmac, Căprioara sau Săvârşin, a profitat, îndeosebi,
colega mea, Andreea Buzaş, care, trebuie să recunoaştem, s-a format ca
cercetător de teren pe lângă Rodica Colta. Acum a sosit momentul să-i
mulţumesc ... în scris, pentru sprijinul acordat cercetării şi cercetătorilor
sibieni în domeniul culturii şi civilizaţiei tradiţionale. Dincolo de educaţia
de excelent terenist, de rafinat dascăl de investigare a culturii orale, Rodica
rămâne unul dintre cei mai dotati cercetători ai interetnicitătii, un excelent
'
'
specialist în domeniul antropologiei
minorităţilor. Provine dintr-o zonă
interetnică (Arad), vorbeşte ungureşte şi sârbeşte - limbile minorităţilor din
partea de vest a României şi cunoaşte, ca nimeni altul, mentalitatea
minoritarilor. A dovedit-o în speţă în teza de doctorat susţinută la
Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca în urmă cu mai mulţi ani.
Completată cu noi investigaţii şi cercetări privind interetnicitatea,
acest important segment al culturii şi civilizaţiei contemporane, cartea1
porneşte de la convingerea autoarei că o asemenea investigaţie, bazată pe
cercetarea antropologică, dar şi pe „sugestiile" unor discipline înrudite

1

Interetnicitate

Universităţii

şi construcţii

identitare În zona de

frontieră româno-maghiară,

„Aurel Vlaicu", 2011.
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Arad, Editura

precum sociologia şi psihologia, va contribui la o mai justă şi mai bună
înţelegere a specificului social şi cultural, la conturarea cu mai multă
pregnanţă, a elementelor care definesc comunităţile tradiţionale din zona
cercetată şi, îndeosebi, a celor care le unesc şi asigură convieţuirii interetnice
o reală articulare.
Lucrarea se înscrie într-un curent mai larg de conturare a identităţilor
în aproape toate domeniile culturii şi ştiinţei, tendinţă generată, cu
siguranţă, de integrarea în structurile Uniunii Europene, de o uşoară, dar
firească - aş spune - obsesie a rădăcinilor. Prin amplitudinea abordării,
cartea Rodicăi Colta ţinteşte, însă, mult mai departe. Ea vizează definirea
socio-culturală a ceea ce nemţii au numit Mitteleuropa, identificarea acelor
elemente care ne adună ca etnii şi nu ne desparte. Supunând-o unei atente
analize, se poate lesne observa că Interetnicitate şi construcţii identitare în
zona de frontieră româno-maghiară se întemeiază pe o solidă informaţie
ştiinţifică, că autoarea şi-a efectuat la timp şi, mai ales, în timp lecturile de
specialitate. Pentru a-şi atinge obiectivul propus, acela de a realiza o
imagine cât mai completă şi complexă a zonei cercetate, o adevărată Europă
la scară redusă, autoarea abordează terna dintr-o perspectivă
interdisciplinară, căutând dovezi ale existenţei sau persistenţei unor
simboluri sau elemente comune în cele mai diverse segmente ale culturii şi
civilizatiei, de la observatiile călătorilor străini, până la obiceiuri şi traditii,
de la picturi votive, imagini şi stampe de epocă, până la elemente de
mitologie locală. Este vorba de o abordare complexă care se distanţează de
tiparul unei simple cercetări etnografice, întregul său demers vizând locul
privilegiat al culturii tradiţionale în conturarea identităţii fiecărei etnii, fie
că are de-a face cu interviurile de teren, cu materialele provenite din
bibliotecă, răspunsurile la chestionare ori informaţiile de arhivă.
Structurată în două mari părţi distincte (I. Lecturi identitare în zona de
frontieră şi II. Interetnicitate. Mod de viaţă şi sistem) precedate de nişte
consistente Preliminarii, cartea Rodicăi Colta este completată, în chip
benefic, cu o ilustraţie sugestivă şi un dosar relevant al celor mai importanţi
interlocutori, care îi întregesc imaginea şi susţin din plin subiectul. Această
structură a obligat cercetătoarea să nu lase nimic în afara lucrării, să confere
tezei o tentă exhaustivă.
Pentru a opera cu o măsură cât mai reală şi dreaptă, atunci când
vorbeşte despre raportul dintre elemente specifice şi cele împrumutate,
apelează la metodele şi investigaţiile specifice comparativismului. A reuşit,
astfel, să identifice „traditii comune, stiluri de viată asemănătoare, o
'
memorie culturală comună,' anumite solidarităţi valorice
şi mecanisme de
utilizare a discursului identitar.". Iar acestora li se poate adăuga toleranţa,
bilingvismul, căsătoriile mixte şi metisajul cultural - principalele elemente de
I

I

I
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articulare a unei convietuiri interetnice.
Dincolo de elementele oricărei convieţuiri paşnice, autoarea
descoperă „o deteriorare a identitătii minoritare şi o tendintă de absorbtie,
de înglobare, de integrare a lor în grupul majoritar." De aici şi starea de
crzza a identităţilor etnice, acutizată de modernizare, de tradiţia
postcomunistă, de deritualizarea şi demitizarea vieţii cotidiene şi festive, de
problema limbii materne etc.
Încheind inventarul principalelor demersuri de reconstituire a
identităţilor minoritare din arealul cercetat, Rodica Colta se întreabă cu o
anume tristete: ,,Vor întelege, oare, aceştia că odată intrati în Europa Unită,
pentru a însemna ceva este important să rămâi ceea ce eşti?". O simplă frază
în loc de pagini întregi de concluzii, în care rezidă, de fapt, esenţa
întregului demers ştiinţific.
Îi felicit pe colegii de la Complexul Muzeal Arad pentru acest
superb gest de omagiere a unei cercetătoare de elită, iar aniversatei noastre,
dr. Elena Rodica Colta îi doresc tot binele din lume, să-şi împlinească toate
gândurile personale şi profesionale şi să rămână acelaşi admirabil om şi
coleg apreciat de întreaga breaslă a etnologilor din România.
I

I

I

I

I

I

I

La multi ani!
I

Prof. univ. dr. Ilie Moise,
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
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Elena Rodica Colta - Colega
Născută

noastră

în Arad, la 27 decembrie 1952, Elena Rodica Colta a
absolvit Liceul „Ioan Slavici" (în prezent Colegiul Naţional „Moise
Nicoară"). A urmat apoi Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, pentru ca, din anul 1975 să ocupe prin
concurs, un post de muzeograf la nou înfiinţata secţie a Muzeului Judeţean
Arad, Oficiul pentru Patrimoniul Cultural al Judeţului Arad. Din 1976 şi
până în anul 1979 a efectuat o specializare la Bucureşti în paleografie,
sistemul internaţional de descriere a cărţii vechi, patologie şi conservare
carte veche. Faptul că, în perioada facultăţii a studiat limba latină ca
specializare secundară, iar timp de doi ani urmase cursuri de slavonă şi
greacă veche, a făcut ca în scurt timp să devină un bun specialist în
bibliologie, disciplină în care s-a şi atestat.
Personalităţile întâlnite în perioada sa de formare ca specialist,
precum filologul Ion Vlad de la Cluj, viitorul academician Virgil Cândea,
academicianul Gabriel Ştrempel (unul din marii slavişti ai ţării) sau cel mai
bun cunoscător al manuscriselor vechi româneşti - Alexandru Duţu, i-au
marcat destinul şi au contribuit la consolidarea unei metode şi a unui
sistem de valori caracteristice unei cercetări ştiinţifice de calitate. Cu aceste
personalităţi remarcabile ale culturii româneşti a păstrat legătura, prin
corespondenţă sau întâlniri directe, multă vreme după finalizarea studiilor
de la Cluj sau Bucureşti.
În calitate de muzeograf, i-au trecut prin mână sute de cărţi vechi,
rare, din toate fondurile importante de carte din judeţ (Biblioteca Episcopiei
Aradului, Biblioteca Franciscană de la Mănăstirea Maria Radna, Fondul de
carte al Mănăstirilor Hodoş Bodrog şi Gai etc.), pe care le-a valorificat prin
expoziţii sau publicaţii. Exerciţiul, munca de teren şi studiul aprofundat iau permis să recunoască un centru tipografic după caractere, ornamente şi
gravuri. Urmare a muncii depuse, în anul 2003, a fost atestată de Ministerul
Culturii ca expert în carte veche-manuscris.
Munca desfăşurată în cadrul Oficiului de Patrimoniu Cultural a
însemnat şi o bună cunoaştere a localităţilor judeţului Arad. A participat
activ, alături de ceilalţi specialişti ai muzeului (Horia Medeleanu, George
Manea, Mircea Barbu, Gheorghe Lanevschi) la campania de inventariere a
obiectelor de patrimoniu aflate în posesia parohiilor (icoane, fond de carte
veche, obiecte de cult etc.). Această cercetare de teren a pus-o de multe ori
pe Elena Rodica Colta faţă în faţă şi cu aspectele de natură etnografică şi
folclorică din diferitele zone ale judeţului. Probabil că încă de atunci,
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contactul cu mediul rural i-a amintit de perioadele vacanţelor petrecute la
bunicii şi rudele din zona Ineului şi Bocsigului.
Cei care o cunosc bine, ştiu că lângă biblioteca din spatele biroului
său se afla o fotografie făcută la Ineu, în care Elena Rodica Colta purta un
frumos costum popular din zonă. Îi stătea atât de bine încât peste câţiva
ani, la deschiderea noii expoziţii a muzeului arădean (27.03.1979), a fost
aleasă pentru a oferi tradiţionala pâine cu sare şefului statului, Nicolae
Ceauşescu, prezent la inaugurare.
Alături de pasiunea pentru carte veche, care a rămas o constantă
până în prezent, în paralel a existat şi o preocupare pentru cultura populară
cu tot ce înseamnă ea: imaginar, tabuuri, credinţe, practici şi obiceiuri.
În contextul schimbărilor de după Revoluţia din 1989, când Legea
Patrimoniului a fost abrogată, iar fondurile de patrimoniu aparţinând
cultelor nu mai puteau fi cercetate decât cu aprobarea înaltelor foruri
bisericeşti, era nevoie de o schimbare, eventual o respecializare. Acest lucru
a fost facil pentru Elena Rodica Colta, care avea ocazia acum să abordeze
studiul culturii populare, o mai veche pasiune a sa. Acest domeniu nu-i era
deloc străin deoarece bazele le avea din timpul facultăţii când a urmat
cursurile de folclor ale reputaţilor profesori clujeni Dumitru Pop şi Ion
Şeuleanu. Sigur că a fost nevoie şi de multă muncă, de lectură, de aducerea
la zi a bibliografiei, care, toate, se suprapuneau peste experienţa dobândită
pe parcursul anilor în cercetările de teren efectuate în cadrul Oficiului de
Patrimoniu.
Acest nou domeniu reprezenta şi o provocare. Revoluţia din 1989 a
adus cu sine o deschidere către celelalte ţări europene, o altfel de abordare
a relatiilor
dintre diferitele etnii care convietuiau
în zona frontierei româno,
,
maghiare. Aceeaşi deschidere însemna şi posibilitatea semnării unor
protocoale de colaborare cu muzee din străinătate cum ar fi Muzeul
Munkacsy Mihaly din Bekescsaba, Muzeul Şvabilor Dunăreni din Ulm,
Muzeele din Szeged şi Novi Sad sau cu diferite asociaţii culturale. Elena
Rodica Colta are meritul de a fi printre primii cercetători din ţară care au
folosit această oportunitate. Astfel, încă în anul 1994, în colaborare cu
asociaţia Banat JA România a organizat o expoziţie intitulată "Cultură şi
civilizaţie germană la Arad". În 1997, participă la o tabără multiculturală şi
interdisciplinară la Elek (Ungaria), unde a realizat cercetări pe comunitatea
românească din localitate, la invitaţia colegelor din Ungaria, Elena Csobai
şi Emilia Martin. Cu această ocazie, între cele trei cercetătoare se leagă o
puternică prietenie care durează şi în prezent. Tot de atunci, Rodica Colta a
participat constant la taberele de cercetare din Ungaria, o bună parte din
materialul adunat pe teren fiind publicat în revistele comunităţii româneşti
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din Ungaria: Izvorul, Lumina şi Din tradiţiile populare ale românilor din
Ungaria.
Datorită activităţii intense, ea este invitată să susţină conferinţe la
simpozioanele organizate de Institutul de Cercetări al Românilor din
Ungaria, fiind recunoscută nu numai de comunitatea românească de aici, ci
şi de Societatea Etnografică Maghiară din Budapesta.
Din anul 1999 apar o serie de 10 volume în Colecţia minorităţi,
dovadă
a preocupărilor în acest domeniu, valorificând ştiinţific
comunicările prezentate la simpozioanele internaţionale de antropologie a
minorităţilor organizate de Rodica Colta la Arad. La aceste simpozioane au
fost invitaţi să participe reprezentanţi ai tuturor minorităţilor din România:
maghiari, germani, slovaci, ţigani, ucraineni, sârbi, turci, tătari etc. Nu au
lipsit nici reprezentanţi ai institutelor de cercetare, muzee, şcoli şi
universităţi din România, Ungaria, Serbia, Ucraina, Slovacia. În cadrul
conferinţelor susţinute au fost dezbătute teme precum: identitatea şi
integrarea minorităţilor; modele de convieţuire în Europa Centrală şi de
Est; identitate, alteritate, multiculturalitate; convieţuire sau coexistenţă
între majoritate şi minoritate; dialog intercultural între regiuni, etnii şi
identităţi regionale. Onorând cu prezenţa ani de-a rândul aceste
simpozioane, mulţi dintre participanţi au ajuns să-i fie bune cunoştinţe sau
chiar prieteni. Menţionăm dintre ei pe Drago Njegovan şi Bilijana Ratkovic
Njegovan (din Serbia), Narcisa Ştiucă (Universitatea Bucureşti), Ovidiu
Pecican (Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj), Otilia Hedeşan (Universitatea
de Vest Timişoara), Andrei Milin (Muzeul Satului Bănăţean), Ando Gyorgy
(Muzeul Munkacsy Mihaly din Bekescsaba) etc.
În perioada 2003 - 2009, Elena Rodica Colta, alături de autorii
acestor rânduri (etnografii Sorin Sabău şi Gabriel Hălmăgean) au
desfăşurat, în colaborare cu Muzeul Mukacsy Mihaly din Bekescsaba o
serie de cinci proiecte transfrontaliere cu finanţare PHARE. Partenerii
maghiari, au fost prietenele sale, Elena Csobai şi Emilia Martin, împreună
cu directorul adjunct de atunci al muzeului, Ando Gyorgy.
Pe lângă dificultatea administrării unor astfel de proiecte care
implica întocmiri de acte, numeroase raportări lunare sau trimestriale etc.,
partea legată de cercetarea de teren, atât în Romania cât şi în Ungaria, a
rămas ca o amintire de neuitat în memoria echipei. Petrecând săptămâni şi
chiar luni de zile împreună, cercetătorii au ajuns să formeze o adevărată
familie. Dacă pe parcursul zilei atenţia etnografilor era îndreptată spre
identificarea informatorilor, înregistrarea şi filmarea interviurilor,
fotografierea obiectivelor de interes în munca lor, seara însemna şi un
moment de relaxare. Este îndeobşte cunoscut că după ce consumă un pahar
de ţuică sau de vin, omul devine mai deschis, mai volubil. În aceste clipe se
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făceau

glume, se relatau întâmplări vesele din timpul anchetei de teren şi se
spuneau bancuri. În scurt timp, am devenit prieteni ceea ce a făcut, ca în
timpul liber, să ne vizităm reciproc fiind invitaţi la diferite evenimente de
familie. Prin felul ei deschis de a fi, Elena Rodica Colta a fost o punte de
legătură între specialiştii din România şi cei din Ungaria. Această calitate a
pus-o în slujba echipei legând adevărate prietenii nu numai între membrii
ei, dar şi cu informatorii din teren. Cu totii ne amintim de minunatii
oameni pe care i-am cunoscut împreună cu Rodica: baci Gheorghiţă
poreclit Hajma (ghidul nostru în localităţile Avram Iancu, Vidra, Măgulicea,
Vârfurile, căruia îi plăcea să se numească „omul universal"), tanti Iuli
(gazda şi bucătăreasa noastră din Avram Iancu), familiile Nicoară din
Vidra şi Neag din Măgulicea (oameni care ne-au primit cu drag în casele
lor), Ianeciko baci din Peregu Mare (coordonatorul formaţiei de mandoline
a şcolii din localitate), Lopusnyi Andraş Bondi baci din T6tkoml6s etc. Ca un
adevărat etnolog, uneori şi în momentele de relaxare, Rodica păstra
reportofonul deschis pentru a culege informaţii de la gazdele noastre şi
vecinii lor, care se transformau în informatori. Astfel, au fost adunate
preţioase informaţii referitoare la obiceiurile de nuntă, obiceiurile de
înmormântare, la alimentaţia tradiţională, la portul popular, datini etc., pe
care le-a valorificat ulterior într-o serie de publicaţii.
Prin calitatea sa de a socializa cu oamenii, am reuşit să cunoaştem în
cadrul proiectelor şi persoane interesante şi pasionate în diverse domenii:
Leontina Prodan - director general la S.C. Cânepa Românească S.A.,
inginer Carmela Duma de la Staţiunea de Cercetare Lovrin, Rodica Maxi preşedinta Asociaţiei Producătorilor şi Procesatorilor de In şi Cânepă din
Crişana (manager la S.C. Carpic S.A. Carei), Doru Petescu - fost director al
Căminului Cultural din Pecica.
În cadrul cercetărilor din Ungaria, o şansă pentru noi, etnografii de
la Complexul Muzeal Arad, a fost că Rodica avea cunoştinţe de limbă
maghiară, fapt ce ne-a ajutat atât în munca depusă, cât şi în micile noastre
cumpărături diurne.
Multe întâmplări ne-au rămas în minte din timpul celor şase ani în
care s-au desfăşurat proiectele PHARE. Cu siguranţă, nu ne ajunge spaţiul
pentru a le istorisi pe toate. Câteva totuşi merită povestite. Aşa cum o
cunosc toţi apropiaţii ei, Rodica este o mare iubitoare de animale. Aflândune în localitatea Avram Iancu, ea a descoperit un câine-lup abandonat. L-a
hrănit,1-a mângâiat şi l-a adus la gazda noastră. În scurt timp, câinele ne
însoţea peste tot fiind de multe ori şi un apărător al nostru în faţa altor
dulăi. Acesta s-a apropiat atât de mult de Rodica încât atunci când am urcat
în autobuzul care urma să ne ducă la Arad, câinele a trebuit ţinut de săteni
ca să nu urce după noi.
I
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Ne mai amintim şi de zilele de sfârşit ale lunii martie şi începutul
lunii aprilie 2004, când aflându-ne în cercetare de teren în localitatea
Măgulicea, am prins o vreme ploioasă şi friguroasă care a culminat cu
zăpada aşternută în timpul nopţii de 31 martie spre 1 aprilie. Satul
Măgulicea face parte din acele aşezări specifice moţilor crişeni formate din
mai multe crânguri şi întinse pe un spaţiu mare. Pentru a ajunge la
informatorii noştri era nevoie să trecem dintr-un crâng în altul, prin grădini
şi livezi unde zăpada apoasă era neatinsă. Au fost câteva zile în care am
simţit umezeala până în măduva oaselor. Rodica a fost însă prevăzătoare,
demonstrând că ştie ce surprize îţi poate oferi munca de teren. Astfel, ea şi
a scos din bagaj o pereche de cizme de cauciuc cu care a făcut faţă cu brio
zăpezii, noroaielor şi drumurilor desfundate.
Hazlie este şi întâmplarea de la T6tkoml6s, când seara pe la orele
19.00, după o zi călduroasă de iulie, echipa s-a retras la locul de cazare.
Eram cu totii obositi şi am hotărât că vom mânca mai târziu. Rodica a mers
să se întindă puţin în camera ei, Gabi s-a întins şi el în camera noastră şi a
adormit. Sorin şi Mihai ne doream să vedem meciurile de fotbal din cadrul
Campionatului European care era în plină desfăşurare. Pentru aceasta
trebuia să mergem la un club din vecinătate unde era şi televizor. I-am lăsat
pe Rodica şi pe Gabi dormind, am încuiat şi am plecat cu cheile, convinşi că
într-o ora ne întoarcem şi vom cina împreună cu toţii. Ajunşi în faţa
televizorului şi prinşi în vâltoarea campionatului de fotbal, am uitat că
avem cheile la noi şi am stat să vedem două meciuri, ceea ce a însemnat
aproape 4 ore. În acest timp, Rodica şi Gabi erau încuiaţi în spaţiul de
cazare şi nu puteau lua legătura cu noi pentru că nu aveam nici telefoanele.
În plus, au mai răbdat şi foame pentru că noi trebuia să cumpărăm pâinea
pentru cină. Am ajuns pe la ora 12 noaptea. Bineînţeles că nu s-a supărat
nimeni şi s-a făcut mult timp haz de această întâmplare.
Am menţionat câteva peripeţii din multele care s-au petrecut în
timpul cercetărilor de teren pentru a scoate încă o dată în evidenţă, dacă
mai este cazul, spiritul de echipă al Rodicăi şi mai ales puterea ei de
adaptare la condiţiile uneori vitrege ale anchetei de teren.
Ca urmare a muncii depuse de întreg colectivul implicat în cadrul
celor cinci proiecte PHARE au rezultat o serie de publicaţii al căror
coordonator responsabil a fost, şi datorită experienţei acumulate, Elena
Rodica Colta. Astfel, s-au editat volumele care au fost denumite după
titlurile proiectelor derulate: Obiceiuri şi tradiţii populare. Interferenţe culturale
transfrontaliere (anul 2004); Gări şi tradiţii populare - trasee culturale
transfrontaliere pe calea ferată. Ghid turistic (anul 2005); Cânepa de la etnologie la
ecologie. Un program cultural transfrontalier de revitalizare a culturii cânepii
(anul 2007); Identitatea culturală contează! Un program cultural transfrontalier
I

I
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de salvgardare a patrimoniului imaterial în D.K.M. T (anul 2008); Satul românesc
şi maghiar în contextul integrării în Uniunea Europeană - program
transfrontalier de conservare a identităţii culturale locale (anul 2009).
Pe lângă activităţile din cadrul proiectelor, Rodica nu şi-a neglijat
nici cariera ştiinţifică, aceasta fiind încununată cu titlul de doctor obţinut la
Universitatea „Babeş - Bolyai", în anul 2008. Sintetizând un volum mare de
informaţii adunate în anii de cercetare în zona transfrontalieră, lucrarea sa
de doctorat a ajuns la dimensiuni apreciabile. Din această cauză a fost
publicată doar o parte din teza sa, materializată în cartea intitulată
Interetnicitate şi construcţii identitare în zona de frontieră româno - maghiară
(2011).
De asemenea, ca muzeograf la Secţia de Etnografie a organizat o
seamă de expoziţii care au ilustrat preocupările sale pentru cultura
minorităţilor, dintre care amintim: Cultură tradiţională maghiară (2010); 145
de ani de teatru popular slovac în Ţinuturile de Jos în colaborare cu Muzeul
Naţional al Slovaciei şi Muzeul de Istorie din Bratislava (2008), Meşteşuguri
artistice la slovacii din diasporă (2010) etc. O atenţie specială a acordat-o
şcolilor de pictură naivă din România şi Serbia dedicându-le expoziţiile:
Şcoala de pictură naivă de la Uzdin (2008) şi Şcoala de pictură naivă de la
Brusturi (2009).
Din anul 2008 a început să-şi desfăşoare activitatea ca etnolog cu
jumătate de normă şi la Centrul Cultural Judeţean Arad unde s-a implicat
de la bun început în activităţile de conservare şi păstrare a tradiţiilor
populare din judeţul Arad. A fost ani de-a rândul, şi este şi în prezent,
membră în juriul concursului pentru formaţiile de dansuri populare din
judeţul Arad.
Pensionarea sa de la Complexul Muzeal Arad, în anul 2012, a
însemnat un nou început. Continuând mai vechea colaborare cu Centrul
Cultural Judeţean Arad, Rodica Colta îşi desfăşoară activitatea pe toate
planurile: întreprinde campanii consecutive de cercetare de teren pe Valea
Mureşului în localităţile Bata, Ţela, Bulci, Ostrov, Virişmort, Birchiş,
Căpâlnaş, Zăbalţ, Bruznic, Săvârşin; organizează anual simpozionul
internaţional de etnologie cu teme precum Populaţii şi patrimoniul imaterial
euroregional, Cultura tradiţională euroregională în context actual, Hărţi
etnografice, migraţii, schimbări de peisaj cultural; coordonează publicarea
comunicărilor din cadrul simpozioanelor în volumele care poartă acelaşi
titlu; deschizând seria colaborărilor cu Editura Etnologică din Bucureşti,
publică o serie de cărţi care tratează teme, mai puţin cercetate până în
prezent, cum ar fi Portul popular din judeţul Arad, De la naştere la moarte rituri domestice şi alte comportamente rituale contextualizate din judeţul Arad;
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datini de peste an - o anchetă transfrontalieră asupra culturii
tradiţionale; organizează târguri ale meşterilor populari şi expoziţii.
Mai trebuie adăugat faptul că din anul 2004 şi până în prezent,
Elena Rodica Colta, este membru în Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din
România unde are o contributie remarcabilă sustinând multe din
'
'
activităţile acestei asociaţii şi participând cu comunicări deosebit de
interesante la sesiunile ştiinţifice anuale.
Nu putem decât să o felicităm pentru această activitate şi să îi dorim
în continuare multă sănătate şi putere de muncă şi, din .~flet, tradiţionalul
,, La multi ani".
·
Sărbători şi

'

Dr. Sorin Sabău,
Etnograf, Complexul Muzeal Arad
Dr. Gabriel Hălmăgean,
Etnograf, Complexul Muzeal Arad
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Corespondenţa folcloriştilor

Nicolae Constantinescu·
Veche de când s-a inventat scrisul, adică foarte veche, modalitatea
transmiterii de mesaje la distanţă, între parteneri aflaţi departe unul de
celălalt, prin curieri speciali, olăcari, emisari, factori poştali (după
înfiinţarea, timpurie, a sistemului poştal modern), a generat un uriaş
schimb de corespondenţă, privată şi oficială, pierdută în cea mai mare parte,
dar şi păstrată, uneori miraculos, în dosare, sertare, arhive. Tot din cele mai
vechi timpuri, din Antichitate vreau să zic, sub pana unor scriitori-creatori,
epistola a căpătat statutul unei specii literare autonome, adjudecată ca atare
de esteticienii formelor de artă a cuvântului şi a produs un stil - stilul
epistolar1 . Odată cu creşterea numărului ştiutorilor de carte, scrisoarea,
cartea (,,Măicuţă dragă, cartea mea/Găsească-mi-te-n pace ... ") a devenit
mijloc de comunicare şi în mediul folcloric sub forma răvaşelor, scrisorilor
în versuri, verşurilor, colecţionate şi publicate ca „poezii", începând cu, mai
ales, Primul Război Mondial, dar şi mult mai încoace 2. În fine, studiile
culturale, investigatiile de istoria mentalitătilor au făcut din documentele
scrise, inclusiv epistolele, un material documentar predilect, iar literatura
,,de autor" le-a valorificat în structuri narative (,,romanul epistolar")
retinute de istoria literaturii universale.
'
Am în faţă, prin ceea ce am numit, nu o dată, ,,hazardul lecturii", o
sumedenie de volume cuprinzând corespondenţa unor personalităţi ale
culturii româneşti, începând cu sociologul şi gânditorul Anton Golopenţia
ale cărui scrisori, trimise şi primite, au fost adunate, ordonate, comentate
de fiica acestuia, lingvista Sanda Golopenţia, în câteva volume consistente,
câteva mii de pagini, publicate sub titlul Rapsodie epistolară, o cronică vie a
vieţii sociale, politice, ştiinţifice, universitare, de familie, din adolescenţa
autorului până aproape de decesul său tragic într-o închisoare din România
I

I

comunistă.

• Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, Universitatea din Bucureşti.
1 Vezi „Epistolă", ,,Epistolar", în Dicţionar de termeni literari. Coordonator Al. Săndulescu,
Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, s. v., 1976, p. 147-149.
2 Vezi în acest sens placheta exemplar editată de Const. Brăiloiu, Poeziile sodatului Tomuţ din
Războiul 1914-1918, Societatea Compozitorilor Români. Publicaţiile Arhivei de Folklore XIII,
Bucureşti, 1944, şi, mai de curând, Claude Karnoouh. Cu ajutorul lui Mihai Pop. Aide de
Mihai Pop, Odiseea bravului soldat Alexa. O cronică rimată a Primului Război Mondial/ L' odysee
du brave soldat Alexa. Une cronique rimee de Ia Premiere Guerre mondiale, Editura MNLR, f. a
[2013 ?].
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Aceeaşi

Sanda Golopenţia reconstituie, cu o minuţie extraordinară,
la corespondenţa purtată de etnomuzicologul român de
reputaţie internaţională Constantin Brăiloiu cu contemporani de-ai săi
(Sabin Manuilă, Anton Golopenţia şi alţii), încercarea nereuşită a acestuia
de a emigra în S. U. A., în anii tulburi de după Al Doilea Război Mondial3.
Se găsesc aici unele lămuriri, în legătură cu neliniştile şi încercările
de salvare, prin emigrarea în S. U. A., a lui Brăiloiu, în faţa iminentei
schimbări a soartei ţărilor din Estul Europei, după încheierea celui de-Al
Doilea Război Mondial. Iar aceste desluşiri, poate nu pe de-a-ntregul
limpezi, se sprijină pe o serie de documente, necunoscute sau foarte puţin
cunoscute, la care numai Sanda Golopenţia, cu tehnica sa de scormonitor în
arhive şi depozite4 putea să ajungă, sprijinită şi de alţi voitori de bine, din
ţară şi din străinătate.
Sunt, în primul rând, scrisori ale lui Brăiloiu către cei care, credea el
la vremea respectivă, îl puteau ajuta să facă pasul, uriaş, altminteri, către
America, precum Anton Golopenţia, membru al delegaţiei româneşti la
Conferinţa de pace de la Paris (1946) şi Sabin Manuilă, din aceeaşi „echipă"
cu Golopenţia, stabilit, deja în SUA, şi ale acestora către Brăiloiu. S-au găsit
patru scrisori „emigrate", de la A. G către C. B., adică rămase în „ valiza"
Brăiloiu, şi trei scrisori „arestate", adică „ridicate" de Securitate şi păstrate
în Arhiva S. R. I., de la C. B. către A. G. Şi, din anii 1950 -1951, cinci scrisori
adresate de C. B. lui Sabin Manuilă şi trei ale acestuia către
etnomuzicologul român, aşezate toate în capitolul „Cum n-a ajuns
Constantin Brăiloiu în Statele Unite", p. 57-83.
Sunt cinci ani (1946-1951) de încercări disperate de a trece dincolo
de „cortina de fier", care se instalase, mai temeinic decât prevăzuseră cei
rămaşi de o parte şi de alta a acesteia, cinci ani la capătul cărora Brăiloiu,
ajuns acum la vârsta de 58 de ani, cedează: ,,Oricâtă groază îmi face gândul
că foştii prieteni de inimă (în nota 75 editorul scrie „C. Brăiloiu se referă la
Uniunea Sovietică") ai U. S. A. ar putea veni pe aici, este cu neputinţă să-mi
iau rămas bun de veci, numai sub cuvânt că vreau să mă pun la adăpost.
[... ] Aşa fiind, cred potrivit să pun cruce încercărilor mele şi ostenelilor

recurgând

şi

Vezi Sanda Golopenţia, Constantin Brăiloiu sau despre globalizarea etnomuzicologiei, Editura
Spandugino, 2016.
~ Vezi, în acest sens, cu titlu de exemplu, cele patru volume compacte Anton Golopenţia,
Rapsodie epistolară. Text stabilit de Sanda Golopenţia şi Ruxandra Guţu Pelazza. Introducere
şi note de Sanda Golopenţia, I, 2004, II, 2010, III, 2010, IV, 2014, cuprinzând miile de scrisori
expediate şi primite de marele sociolog român, din adolescenţă până la reţinerea/ arestarea
sa în 1950.
3
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celor din America, închizând un dosar nenorocit, nădăjduiesc pentru
totdeauna"s.
E o sfâşiere în vorbele marelui folclorist, dar şi o demnitate de boier
valah, pe care o remarcase şi Anton Golopenţia într-o „declaraţie" dată
„liber, conştient, nesilit" la ancheta din ziua de 28.X.1950. Marele sociolog şi
politolog relatează despre întâlnirile sale cu Constantin Brăiloiu la Paris şi
formulează cu claritate, sinceritate, luciditate următoarea apreciere: ,,M-a
întrebat (Brăiloiu - n. n. N. C.) dacă cred că ar putea să-şi continue
nesupărat munca la Arhiva de folclor şi catedră, în caz că s-ar întoarce în
ţară. Am răspuns că nu cred, de vreme ce are concurenţi în specialitate şi
este de neam boieresc şi are fire de boier" 6 •
Într-adevăr, Constantin Brăiloiu provenea dintr-o veche familie
boierească din Oltenia, demnitari şi intelectuali, ,,al cărei arbore genealogic
se întinde dincolo de secolul XIII", cum notează Emilia Comişel, care dă,
într-o notă, câteva nume de prestigiu ale istoriei româneşti, între care
Cornea, Banul Craiovei, serdarul Barbu, ispravnicul Niculaie, Constantin
(1810-1889), om politic, magistrat şi profesor la Facultatea de Drept,
ministru de Justiţie şi al Afacerilor Străine, ca şi tatăl muzicologului, tot
Niculae, ,,strălucit jurist, referent la Înalta Curte de Conturi" 7 • O dovadă a
acestei filiaţii se află şi în faptul că marele etnomuzicolog semnează unele
din studiile, volumele, plachetele publicate cu menţionarea prenumelui
tatălui - Const. N. Brăiloiu.
Cu o asemenea carte de vizită, supravieţuirea lui C. Brăiloiu în noua
democraţie populară ar fi fost dificilă, în ciuda poziţiei sale consecvent
democratice, grijii pentru valorile fundamentale ale spiritualităţii
româneşti, concretizată în constituirea Arhivei de Folklore a Societăţii
Compozitorilor Români, în ataşamentul lui faţă de cercetările concrete de
teren ale „monografiştilor" din Şcoala Gusti la care a participat în 1929
(Drăguş, Braşov), 1930 (Runcu, Gorj) şi, în 1942, în satele româneşti de la est
de Bug. Aceasta din urmă, organizată direct de Anton Golopenţia, pare să
fi atârnat foarte greu în aprecierea organelor de anchetă, după ce războiul
îşi schimbase cursul şi trupele sovietice intraseră victorioase în România şi
impuseseră, într-un scurt timp, un nou regim politic în ţară.
La începutul anului 1947, Brăiloiu îi scria lui Anton Golopenţia:
„Cât despre mine, sunt îndoit, întristat odată de sufletul duşman oricărei
lumini al unora, al doilea despre [sic!] slăbiciunile lor în materie şi pe
deasupra de faptul că n-am fost eu în stare să îndrept nici una nici alta.
s Sanda Golopenţia, op. cit., p. 81.
6 Idem, p. 35.
7 Emilia Comişel, Prefaţă/Preface la Constantin Brăiloiu, Opere I, Editura Muzicală a Uniunii
Compozitorilor din Republica Siocialistă România, Bucureşti, 1967, nota 2, p. 8.
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Dureros." 8 Şi, câteva luni mai târziu: ,, Văd că, în timpul din urmă, o seamă
dintre ai noştri s-au strecurat în caşcavalurile interaliate ca tânărul Mănuilă
la ONU, iar dl Bădărău la UNESCO. N-am putut afla nici într-un chip cum
sunt alcătuite aceste noi organe, cine intră, cine nu, cine hotărăşte, pe ce
bază ai putea apuca într-acolo" 9 •
După această epistolă, corespondenţa încetează, din motive
surprinse cu exactitate de editorul Sanda Golopenţia, în comentariile sale.
Problema emigrării în S.U.A. va fi reluată, la începutul anilor '50, cu
Sabin Manuilă, binevoitor în intenţii, dar ineficient în fapte. Nu cred că
„tânărul Manuilă", din scrisoarea de mai sus a lui Brăiloiu, este Sabin
Manuilă, probabil nu, poate fiul acestuia, care apare menţionat în
corespondenţa lui C. Brăiloiu cu Sabin M. Acesta din urmă, ,,statistician şi
demograf", ,,membru corespondent al Academiei Române (1938), a deţinut
funcţii importante în România anilor 1927-1947, când „a părăsit România,
stabilindu-se la New York, unde a activat în sprijinul emigranţilor români
în cadrul Fundatiei «Iuliu Maniu» şi a Comitetului National Român" 10 .
Aceste precizări biografice explică de ce Constantin Brăiloiu a făcut apel la
Sabin Manuilă, în încercarea lui disperată de a obţine viza de intrare în S.
U.A.11
Tot schimbărilor radicale de pe harta politică a Europei, la sfârşitul
celei de-a doua conflagraţii mondiale se datorează şi schimbul epistolar
dintre folcloristul Ovidiu Bîrlea, rămas în România, şi fratele său,
monseniorul Octavian Bârlea, episcop catolic/unit, rămas la Roma şi trimis
ulterior în misiune în S. U. A., scos la lumină de Ionela Carmen Banţa în
vol. Ovidiu Bîrlea. Ediţie critică din fondurile documentare inedite. Editura
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013.
Din punctul de vedere al însemnărilor de mai jos, Capitolul IV,
,,Corespondenţa de familie. Scrisori primite de Ovidiu Bîrlea", p.73-199,
prezintă cel mai mare interes, chiar dacă sunt reţinute numai scrisorile
primite de Ovidiu Bîrlea, de la fratele Octavian (cele mai multe), de la
Sabina (soră) şi de la Doina Danciu (Blaga), (nepoată de vară), acoperind o
lungă perioadă de timp, din 1933, ,,expeditor Ovidiu" 12, probabil Octavian,
I

I

Scrisoare C. B. - A G., 31 I. 1947, la Sanda Golopenţia, op. cit., p. 51.
Idem, p. 52.
1o Sanda Golopenţia, Rapsodia epistolară. Scrisori primite şi trimise de Anton Golopenţia
(1917-1950), voi. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2012, p. 212.
11 Note pe marginea acestui episod din biografia savantului, la Nicolae Constantinescu, ,,Un
exil ratat. Constantin Brăiloiu la porţile „lumii noi", în „Revista Româno-Americană",
Editată de Asociaţia „Amicii Statelor Unite! Sub conducerea unui comitet de redacţie.
1926 ·1945 ·2009, Seria a doua, numărul XXVIII, aprilie 2017, p. 135-141.
12 Ionela Carmen Banţa, Ovidiu Bîrlea. Ediţie critică din fondurile documentare inedite. Editura
Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, p. 77.
8
9
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dacă

nu cumva e o carte poştală trimisă de Ovidiu alor săi, acasă, şi
recuperată, ulterior de expeditor, atâta timp cât prima scrisoare primită de
la fratele Octavian, de la Roma, este datată 29 IX 1939, iar ultima de la
acesta poartă data 30 IX 1988; cum se vede 50 de ani fără unu, interval în
care cei doi fraţi s-au văzut, pentru câteva ore doar, în timpul unei vizite a
monseniorului în România, în perioada 8-23 martie 1977, o vreme când
prelatul era „ vizitator apostolic pentru cele 17 dioceze greco-catolice
române din S. U. A.". Iniţial, am pus această vizită pe seama „deschiderii"
pe care autorităţile comuniste din România o arătaseră faţă de statele şi
comunităţile din afară care doreau să ajute populaţia României, greu
încercată de cutremurul din 4 martie 1977. Dar constat, din corespondenţa
prelatului, că această vizită fusese programată cu mult timp în urmă, în oct.
1976. prof. Virgil Cândea confirmându-i primirea ca „oaspete oficial" al
Asociaţiei „România" al cărei secretar era.
Oricum, comentează Ionela Carmen Banţa, ,,vizita l-a costat foarte
scump deoarece cercurile greco-catolice ostile din S.U.A. au militat pentru
îndepărtarea sa din funcţia de „ vizitator apostolic", acuzându-l de
colaborare cu autorităţile române" 13 • Tot ce-i posibil!
Dar retragerea sa din funcţia de „revizor apostolic pentru românii
catolici din U.S." solicită o contextualizare mai largă. Anul 1977, când se
întâmplă aceasta, marca un boom al relaţiilor româno-americane: cu un an
înainte, Statele Unite sărbătoriseră cu un fast extraordinar, Bicentenarul
Independenţei lor (1776-1976), iar anul următor România celebra
centenarul obţinerii independenţei de stat (1877-1977). Cu această ocazie, o
delegaţie de istorici, oameni de ştiinţă şi cultură din România (acad.
Constantin C. Giurescu, acad. Ştefan Pascu, prof. univ. Zoe Dumitrescu
Buşulenga, prof. Virgil Cândea, generalul Ilie Ceauşescu) au făcut o vizită
oficială în S.U.A., un grup dintre aceştia (primii trei) fiind primiţi de
Central and South-East European Studies Center, de la Universitatea de
Stat din Portland, Oregon, în cadrul căruia (al Centrului) îşi desfăşura
activitatea şi lectoratul de limba română, susţinut de mine, în calitate de
bursier Fulbright, conform unei înţelegeri între autorităţile americane şi
cele româneşti. Cu această ocazie a fost inaugurată o stradă (Bucharest
Court) în Portland, Oregon, a avut loc o sesiune de comunicări la Meryhill
Museum, unde există o frumoasă colecţie de artă populară şi de fotografii
donate de Regina Maria, care fusese oaspetele industriaşului american
Samuel Hill, într-o vizită istorică, imediat după terminarea Primului Război
Mondial.

13

Idem, p. 68.
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La o lună după aceasta, la sfârşitul lui mai 1977, a avut loc la Arcata,
California, Conferinţa ARA (Academia Româno-Americană/ AmericanRomanian Academy), al cărei preşedinte în funcţie era msgr. Octavian
Bârlea. Am ajuns acolo, după o călătorie fabuloasă, cu regretatul profesor
Ladis K. D. Kristof, originar din Bucovina, refugiat, la sfârşitul Războiului,
în România, fugit, înot, în Jugoslavia lui Tito, ,, trădătorul/ care şi-a vândut
poporul", ajuns în Canada, unde avea o soră emigrată din ... Polonia, şi
deţinător al poziţiei de profesor la departamentul de Political Sciences de la
Portland State University.
Tema Conferinţei ARA de la Arcata, California era tot Centenarul
Independenţei de Stat a României, vorbitorii, de diferite convingeri şi
orientări, elogiind lupta bravului popor român pentru a scăpa „de turci, de
jug/ sărmana noastră ţară", cum clama Alecsandri în volumul Ostaşii noştri.
Eu am vorbit despre aceiaşi ostaşi, în viziunea evocatoare a lui George
Coşbuc. Câţiva ani mai târziu aveam să public volumul George Coşbuc,
,,Cântece de vitejie", Editura Albatros, Colecţia Lyceum - Texte comentate,
1981.
Cât timp a fost preşedinte al Academiei Româno-Americane,
Octavian Bârlea a publicat volumul bilingv România şi Românii/Romania and
the Romanians Los Angeles, 1977, despre care face vorbire într-o scrisoare
către fratele său, Ovidiu, din 28 ianuarie 1978: ,,Volumul meu - în două
limbi paralele - vrea să fie o sinteză, din multe puncte de vedere originală.
E întâia lucrare de vulgarizare (= popularizare, n. n. N. C.) a mea după
Ecumenismul românesc. La această lucrare ai contribuit şi tu prin textul din
memoriile lui Iorga, ce mi-a sosit tocmai în timpul pregătirii textului pentru
tipar. Vii mulţumiri! Nu ţi-am amintit numele în carte, dar dacă se va
ajunge la o a doua ediţie şi dacă permiţi aş face-o" 14 .
De fapt, o constantă a schimbului epistolar dintre fraţii Ovidiu şi
Octavian Bârlea priveşte preocupările ştiinţifice ale fiecăruia. Monseniorul
citeşte cu atenţie cărţile primite de la fratele Ovidiu, devenit o somitate în
domeniul căruia i se consacrase, ,,rege al folcloriştilor" zice într-o scrisoare
răspunzând nedumeririi fratelui din Bucureşti de a fi primit într-un colet şi
un pachet cu ţigări „Regale".
Despre întâlnirea, târzie, a celor doi fraţi, în România, cu ocazia unei
vizite oficiale a prelatului catolic/ unit în ţara sa de baştină aflăm din
corespondenţa purtată de fratele Ovidiu cu o nepoată a sa, profesoara
Doina Danciu Blaga, fiica verişoarei celor doi Bârlea, Florentina, căsătorită
Danciu, cum ne informează prof. Ilie Moise, în Prefaţa sa la vol.

1~

Idem, p. 241.
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Corespondenţă Ovidiu Bîrlea - Doina Blaga 15 . În epistola din 29 mai 1977,

Ovidiu Bîrlea scrie: ,,[ ... ] Alt eveniment este vizita fratelui Octavian de la 8
la 25 martie a.c.: a fost invitat oficial, cu program strâns şi riguros, încât
abia dacă am stat vreo trei ceasuri împreună singuri, puse peste olaltă toate
întâlnirile, în rest fiind şi cu alţii. Am fost şi pe la Mogoş; am stat mai puţin
de 24 de ore (s-o strâns lume ca la urs, vorba ceea), dar timpul nu ne-a
favorizat. Ploua mărunt, iar Geamăna şi Negrileasa au avut căciulă în
permanenţă ... " 16
Sporadice sunt şi menţiunile din corespondenţa dintre Ovidiu Bîrlea
şi Doina Blaga cu privire la fratele Octavian, pe care alţi membri ai familiei
(mama, o soră) l-au vizitat în Italia, în timp ce Ovidiu nu a primit niciodată
viza de plecare.
Este meritul tinerei cercetătoare Andeea Buzaş şi al mentorului său,
prof. univ. Ilie Moise de la Sibiu, de a fi organizat şi scos la lumină corpusul
corespondenţei folcloristului Ovidiu Bîrlea cu un membru al familiei,
profesoara Doina Blaga, 75 de scrisori, dintre care 47 trimise de Ovidiu
Bîrlea şi 28 de Doina Danciu Blaga, diferenţa datorându-se faptului că
unele scrisori au fost trimise de nepoată unchiului la Bârleşti-Mogoş, unde
acesta îşi petrecea o parte din concediu.
Ce se reţine din acest bogat schimb epistolar, desfăşurat în
intervalul 1970-1983 între doi parteneri despărţiţi de o apreciabilă diferenţă
de vârstă (30 de ani) şi de poziţie socială - nepoata studentă, apoi tânără
profesoară, unchiul o personalitate instalată ferm într-un fotoliu academic,
pe care formal nu l-a ocupat niciodată?
Întâi, acutul sentiment al familiei şi al spaţiului natal, al Apusenilor,
de care nu s-a despărţit niciodată, l-a purtat în suflet şi l-a imortalizat în
scrierile sale beletristice - Urme pe piatră (1974), Şteampuri fără apă (1979).
Apoi, şi aceasta mi se pare o dominantă majoră a epistolarului bîrlean,
cultul muncii, bucuria lucrului bine făcut, satisfacţia datoriei împlinite,
încât scrisorile pot fi citite şi ca un jurnal de creaţie, o mărturie a muncii
istovitoare, la masa lui de lucru din schimnicia de pe Str. Sf. Apostoli, masă
pe care îşi găsiseră locul, printre cărţi şi manuscrise, numai două fotografii,
aceea a mamei sale şi a profesorului D. Caracostea.
De un cu totul alt fel este corespondenţa lui Ion Muşlea (1899-1966)],
un alt ctitor în folcloristica românească, director al Arhivei de Folclor a
Academiei Române din Cluj, calitate în care iniţiază un amplu program de
culegere a informaţiilor de teren prin intermediul chestionarelor, extrem de
minuţios întocmite, difuzate în teritoriu între 1931-1945, la care s-au primit
15 Corcspo11dc11ţă Ovidiu Bîrlea - Doina Blaga. Ediţie îngrijită şi adnotată de Andreea
Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena", Alba Iulia, 2017.
16 Idem, p. 137.
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Buzaş,

peste 1.000 de răspunsuri din toate provinciile româneşti, majoritatea din
Transilvania, dar şi din Muntenia, Oltenia, Moldova, inclusiv Basarabia şi
Bucovina de Nord.
Pe durata trimiterii chestionarelor şi primirii răspunsurilor de la
culegătorii din satele României Mari de atunci s-a purtat o intensă
corespondenţă, concretizată în peste 2000 de documente, scrisori conţinând
răspunsuri la chestionare şi, întrebări, nelămuriri, doleanţe ale culegătorilor
din teren, urmate de replici prompte ale lui Ion Muşlea personal către
fiecare „respondent".
Fondul documentar, bine păstrat în Arhiva meticulosului Ion
Muşlea, a fost descifrat şi ordonat, pus în pagină, de o vrednică urmaşă a
marelui folclorist clujean, dr. Cosmina Timoce-Mocanu, cercetător la
Institutul Arhiva de Folclor din Cluj-Napoca, în două volume masive 17.
De admirat ar fi, în primul rând, devotamentul iniţiatorului
proiectului pentru acesta - culegeri prin chestionare mai făcuseră, înaintea
lui, şi Nicolae Densuşianu, şi B. P. Hasdeu 18, dovadă tenacitatea cu care a
muncit, neobosit, ani în şir (,,şaptesprezece ani de viaţă. Cei mai buni"),
pentru elaborarea chestionarelor, ele însele extrem de utile instrumente de
lucru şi modele de cercetare. Şi pentru recepţionarea şi arhivarea
răspunsurilor primite. Concomitent, acestei munci istovitoare, i s-a adăugat
aceea de comunicare, prin scrisori, cu sutele de „respondenţi", mai exact
775 19, cei mai multi oameni de bună credintă, cărturari din satele de atunci
ale României, preoţi, învăţători, elevi, normalişti, liceeni, studenţi, mici
funcţionari, ,, plugari" (o listă a lor, în ordine alfabetică, în sumarul celor
două volume, de la I. Abramiuc la Vasile Luţcanu, voi. I şi de la Gheorghe
Macovei la V. Zghibarţă, voi. II). Fiecăruia dintre aceştia Ion Muşlea îi
răspunde la timp, punctual, cum se zice astăzi, cu mult tact, cu delicateţă,
dovadă că citea scrisorile cu atenţie şi că făcea nu numai oficiile unui
secretar conştiincios, ci şi o operă de pedagogie socială şi profesională
extraordinară. ,,Personajul" în căutarea căruia se aflau cei 775 de autori
(,,Arhiva de Folklor a Academiei Române") se confundă cu Ion Muşlea,
directorul acesteia şi iniţiatorul proiectului, cu care, zice Cosmina TimoceI

I

Schimburi epistolare cu respo11de11ţii la Chestionarele Arhivei de Folk/or a Academiei Ro111â11e
note şi studiu introductiv de Cosmina Timoce - Mocanu. Prefaţă de Ion Cuceu,
Editura Mega, Cluj-Napoca, Volumul I : A-L, 706 p., 2014; voi. II: M-Z, 683 p., 2015.
18 O sinteză a răspunsurile la chestionarele acestuia din urmă a realizat chiar Ion Muşlea,
Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu, Editura Minerva, 1970
apărută postum, cum se vede, în colaborare cu Ovidiu Bîrlea.
19 Cf. Cristina Timoce-Mocanu, Şapte sute şaptezeci şi cinci de autori în căutarea unui personaj:
Arhiva de Folk/or a Acade111iei Române, în op. cit., p. 11-83.
17
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lucrez această carte". Admirabil elogiu şi
graţioasă plecăciune a unui discipol al marelui folclorist, peste generaţii!
„Doamna Cosmina Timoce-Mocanu" (ca să reiau modul reverenţios
în care o apelează profesorul Ion Cuceu pe fosta sa doctorandă) a reuşit o
operă de care ar fi mândru orice folclorist cu vechi state de serviciu în
această disciplină. Seriozitate maximă, acribie ştiinţifică, grijă pentru
detalii, perspective teoretice clare, un model de valorificare prin tipărire a
unui fond documentar de o excepţională însemnătate. Când, cuprins de
emoţie, îi vorbeam unui contemporan despre aceste două volume
monumentale, acesta dădea glas unei îngrijorări de care nu suntem străini
nici noi: ,,- Şi cine o să le citească, domn' profesor?" Eu cred că se vor găsi
câţiva ... Dar, negreşit, important este faptul că ele există ...
Mocanu, ,,mi-ar fi

plăcut să
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De la pita cu cartofi la pâinea naţională
Pozsony Ferenc·
În lucrarea de faţă vom prezenta pe scurt cum a apărut varianta cu
cartofi a pâinii, care este rolul pâinii în diferitele tradiţii populare şi în viaţa
religioasă, apoi cum şi-a dobândit aspecte etnice în cadrul procesului de
formare a natiunii modeme.
'
Pâinea
în viaţa agricultorilor ardeleni
Înainte de descălecatul maghiarilor, acest grup etnic a consumat
pâine sub formă de lipie. Pâinea dospită fusese un aliment dedicat doar
celor mai înstăriţi, dar din secolul al Xi-lea a început să se răspândească şi
în Regatul Ungariei, la clasele sociale ale elitei. În alimentaţia oamenilor de
rând s-a răspândit în secolul al XIV-lea, iar un secol mai târziu au apărut şi
cozonacii din aluat mai fin. 1
În Transilvania, ca şi în celelalte regiuni, morarii şi brutarii
specializaţi în producerea pâinii şi-au desfăşurat activitatea doar în oraşele
mari sau în oraşele rurale mai mici, iar la sate pâinea se făcea în cuptorul
familiei de către femeile mai experimentate, chiar şi până la mijlocul
secolului XX. În Transilvania se folosea în primul rând făina de grâu, iar în
zonele montane din vecinătatea Carpaţilor Orientali un amestec de orz şi
secară, cu maia conservată cu sare. 2 Deşi drojdia industrială s-a răspândit
tot mai mult de la sfârşitul secolului al XIX-lea, uşurând prepararea
aluatului dospit, de obicei era folosită împreună cu maiaua în prepararea
pâinii. 3
Venind din lumea nouă, porumbul s-a răspândit în prima parte a
secolului al XVIII-lea în gospodăriile şi alimentaţia agricultorilor din
Transilvania. 4 Drept urmare, făina din grâu şi-a pierdut din importanţă la
românii din această zonă, iar mămăliga rămâne până astăzi un element
determinant în gastronomia locală. Pâinea din grâu sau preparatele din
aluat dospit sunt consumate mai ales cu ocazia sărbătorilor sau a
ritualelor. 5 În zonele estice, dar şi la sud de Carpaţi, nici astăzi pâinea nu a
putut înlocui în totalitate preparatele vechi cu păsat din diferite cereale. 6 În
schimb preparatele cu mămăligă au apărut în gastronomia maghiarilor din
• Prof. univ. dr. Pozsony Perene, Universitatea
1 Kisban 1997. 423.
2 Kisban 1997. 456-460.
3 Kisban 1997. 435-439.
4 Roşca 2016. 44.
s Roşca 2016. 44-45.
6 Kisban - P6cs 1980. 145.
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Cluj-Napoca.

Transilvania la începutul secolului XX, dar pamea dospită a rămas un
element foarte important, mai ales în Ţinutul Secuiesc. 7
Provenind de pe continentul american, cartoful a ajuns în Europa la
mijlocul secolului al XVI-lea, iar peste două secole a devenit o cultură
cunoscută şi în Bazinul Carpatic. În secolul al XIX-lea, administraţia
austriacă a susţinut, în mod evident răspândirea cartofului, oferind şi reţete
concrete pentru valorificarea sa nutritivă. Astfel s-au păstrat şi reţete
privind prepararea pâinii cu cartofi, dar şi a făinii de cartof. 8 Cercetările din
arhive dovedesc faptul că, la sfârşitul secolului al XIX-lea, pâinea cu cartofi
s-a răspândit, îndeosebi în aşezările secuieşti, concomitent cu preparatele
din mălai. 9
În perioada lipsei alimentelor de după Primul Război Mondial,
numărul din 5 martie 1915 al ziarului Cs{kvarmegye (Comitatul Ciucului) a
promovat reţeta pâinii din mălai şi cartofi. ,,Pâinea de război" se făcea pe
jumătate din făină de grâu, jumătate din mălai, iar la 100 gr de aluat se
recomanda folosirea a 500 gr de cartofi. 10 La 5 decembrie 1937, ziarul
Szekely Nep (Poporul Secuiesc) atrăgea atenţia gospodinelor să folosească
mai puţini cartofi, adică doar 10% faţă de 15-25% cum se obişnuia
anterior. 11 În primele decenii ale secolului XX, în mai toate aşezările
secuieşti se prepara şi se consuma pita cu cartofi. În zona Trei Scaune,
femeile făceau pâine pentru toată săptămâna, ceea ce însemna cam 10-12
pâini, pregătite de obicei sâmbăta. 12
După colectivizarea din 1962, cartoful a devenit una dintre cele mai
importante culturi ale Ţinutului Secuiesc, o regiune cu condiţii naturale mai
aspre. Acest lucru a fost determinat şi de faptul că, în zonele mai reci ale
regiunii, rareori se ajungea la coacerea porumbului. Să menţionăm că
administraţia austriacă şi-a dat seama încă de la începutul secolului al
XVIII-lea că „se plantează în zadar porumb acolo, unde nu se fac nici
strugurii" .13
La debutul veacului XX, în Transilvania, pâinea se făcea numai din
grâu. Femeile mai experimentate ştiau că o pâine bună se putea prepara cu
multă muncă, prin cunoştinţe speciale, din făină de calitate şi maia
corespunzătoare. Colectivizarea a confiscat pământurile localnicilor, astfel
că era tot mai greu de procurat făina necesară pâinii. De aceea a început
Hantz Lâm 2016. 72-75.
Sz6csne Gazda 2014. 181.
9 Sz6csne Gazda 2014. 182.
JO Sz6csne Gazda 2014. 183.
11 Sz6csne Gazda 2014. 183.
12 Kinda-Pozsony 2016.145-146.
13 Sz6csne Gazda 2014. 180.
7

8

92
https://biblioteca-digitala.ro

consumul produselor de panificaţie chiar şi în zonele rurale. La familiile
tradiţionaliste însă s-au păstrat ustensilele şi cunoştinţele necesare până
astăzi. Este interesant că în unele sate din Trei Scaune, situate pe drumul
naţional dintre Transilvania şi Moldova (de ex. Ozun, Sântionlunca, Lunga,
Breţcu, Oituz), după 1990 au început comercializarea pâinii cu cartofi de
casă la porţile gospodăriilor.
Posibilităţile economice ale producţiei de pâine cu cartofi au fost
realizate de către un antreprenor din Sfântu Gheorghe, care
comercializează cu succes produsele firmei Di6szegi în numeroase zone ale
ţării. 14 În 2011, pâinea lor cu cartofi, produsă după o reţetă tradiţională, a
câştigat distincţia naţională de Pâinea Naţională a României. 15 În 2013, au
reuşit să producă o pâine de 50 kg pentru zilele oraşului, apoi în acelaşi an,
la târgul Indagra de la Bucureşti s-a realizat cea mai mare pâine cu cartofi
din lume, acreditată de World Record Academy, o pâine de 96,6 kg. 16
Pâinea în tradiţiile populare
Secerişul a fost o ocazie specială şi la maghiarii din Transilvania. În
cele mai multe sate din această regiune ziua începerii secerişului era aleasă
cu cea mai mare precauţie. Niciodată nu se făcea acest lucru de lună nouă
sau de Sf. Ilie, dar nici vinerea. De obicei căpăta o formă festivă doar
secerişul de pe marile domenii, sau de pe pământul primarului şi preotului.
De regulă, în Transilvania participanţii la seceriş au purtat veşminte mai de
sărbătoare, dar nu chiar, au fost muzicanţi, care au cântat melodii vesele,
iar la urmă tineretul s-a apucat de dans la capătul parcelei. Din ultimele
spice şi din diverse flori au împletit o coroană decorată cu flori, apoi au
purtat această coroană prin sat, cu muzică şi cântece, iar localnicii au udat-o
din belşug cu apă, în final ajungând ori în casa gazdei, ori în biserică.
Boabele de grâu din această coroană erau folosite anul următor la semănat,
pentru a asigura continuitatea şi vitalitatea cerealelor.17 Coroana sfinţită
poseda o putere magică, însă sinodul de la Trident a pus capăt acestei
puteri. În comunităţile reformate, această coroană se aşează deasupra mesei
Domnului, reprezentând trupul lui Iisus, simbolizând viaţa, fertilitatea şi
consensul comunitar. 18
În satele săseşti din Transilvania de obicei sărbătorile de seceriş se
organizau la sfârşitul lunii iunie, între Sf. Ioan şi Petru-Pavel. Cu o zi
înainte, fetele ascundeau pe câmp o coroană decorată, care era purtată apoi
Kinda-Pozsony 2016. 156.
Hirmond6 20 martie 2015.
16 Haromszek 9 noiembrie 2013.
17 Madarassy 1928. 90-92.
18http://www.maszol.ro/ index. php / tarsadalom/ 52298-uj-kenyer-na pja-az-siaratounnepekt-1-a-szimbolikus-unnepig (accesat la 13.11.2017)
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şi expusă pe un par înalt în faţa bisericii. Feciorul care a reuşit să se
pe parul alunecos, devenea un membru respectat al comunităţii. 19
În satele ceangăieşti din Moldova exista şi în trecutul apropiat
obiceiul aratului şi semănatului ritual de Anul Nou. Până la colectivizare
textele rostite erau în limba maghiară şi povesteau viaţa grâului de la arat
până la coacerea cozonacului, după care gazda îi servea pe feciori.2° Tot
aici, în ziua nuntii, venind de la biserică, mirii sunt acompaniati la casa
'
'
părintească, iar soacra întâmpină mireasa stropind-o cu apă şi aruncând
boabe de grâu dar şi monede. 21
În satele româneşti din Transilvania, secerişul era o ocazie
deosebită, coroanele în formă de cruce fiind purtate prin sat acompaniate
de cântece specifice. 22
Pâinea şi vinul reprezintă totodată un element deosebit de
important în obiceiurile referitoare la sfinţirea amintirii celor decedaţi. La
înmormântări şi parastase este prezent atât vinul, cât şi pâinea, care este
apoi împărţită oamenilor.
De asemenea, chiar şi în zilele noastre în comunităţile românilor
oaspeţii de seamă sunt primiţi cu pâine şi sare, pentru a rezulta bunăstare,
continuitate şi înţelepciune.
Pâinea putea fi preparată doar de femei curate din punct de vedere
ritual şi doar în anumite zile. Punerea pe vatră se făcea în tăcere totală, iar
numărul pâinilor era totdeauna par, căci numărul impar nu aduce noroc.
Când era gata, pâinea era acoperită cu material textil curat şi alb, iar la
feliat se făcea o cruce. De regulă, feliatul era sarcina unui bărbat mai în
vârstă din familie. Fiind un simbol al divinităţii, nu se prăda nici cea mai

în sat,
caţere

mică firimitură.23

Deoarece pâinea a fost alimentul de bază al comunităţilor rurale din
Transilvania, ea a devenit simbolul de bază al fertilităţii şi al bogăţiei. Şi în
alte părţi a fost la fel, pâinea apărând în multe ritualuri magice referitoare
la fertilitate, dar şi ca un element al jertfei. Au existat nenumărate interdicţii
sau reguli privind prepararea pâinii: nici vineri, nici marţi nu erau zile
propice, căci pâinea se putea transforma în piatră. Prezenţa bărbaţilor era
interzisă, dar şi a femeilor în perioada menstruaţiei, pentru a păstra
puritatea produsului. În unele locuri era interzis contactul sexual înainte de
coacere, iar un străin nu avea voie să vadă când femeia se ocupa de maia. 24
Pozsony 1997. 194-212.
Pozsony 2000. 123-124.
21 Pozsony 2006. 133.
22 Bot 1989.7-12.
23 Chevalier - Gheerbrant 1995. 103, Evseev 1998. 359-360.
24 Kiss 1922.
19

20
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Erau reguli stricte şi referitoare la utilizare şi consum: era interzis ca
oamenii să calce pe ea, să o răstoarne, să o taie fără semnul crucii. De obicei,
localnicii duceau pâine şi sare în casa nou construită, iar în multe locuri
mireasa era condusă din biserică sub o pâine sau un cozonac. 25
Elementul sacru al slujbei religioase
Pâinea nu este doar alimentul de fiecare zi, ci şi un simbol religios
major, având un aport nutritiv fizic şi spiritual. De aceea enoriaşii se roagă
la Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele. Importanţa pâinii este
susţinută şi de faptul că împreună cu vinul reprezintă simbolul absolut al
euharistiei în comunităţile protestante. Zsolt Kozma oferă o analiză
detaliată a slujbei religioase la protestanţi. 26 Pâinea reprezintă de fapt
trupul jertfit al Mântuitorului, iar vinul ar fi sângele ce l-a vărsat pentru
noi.27 În cele mai multe comunităţi, protestanţii au crezut în puterea
vindecătoare a împărtăşaniei şi în faptul că oferă pace sufletească celor
aflaţi pe pat de moarte.2s
În secolul al XVI-lea, teologii reformei au fost preocupaţi de
aspectele liturgice ale euharistiei, însă necesitatea unei liturghii unitare s-a
conturat doar la mijlocul secolului al XVIII-lea. 29 Din sacramentele tradiţiei
catolice s-au păstrat doar botezul şi euharistia, iar protestanţii ţineau la cele
spuse de Sfânta Scriptură, astfel că împărtăşania avea loc cu pâine şi vin la
ocaziile cuvenite. Ritualul fusese precedat de o săptămână de căire a
păcatelor, iar în cazurile mai grave persoana considerată deviantă nu era
primită la acest ritual.3° Religia reformată a renunţat la folosirea hostiei, a
optat pentru pâinea dospită. Evanghelicii au dorit să păstreze hostia, şi în
zilele noastre încă o folosesc în liturghie, contrar reformaţilor, care
utilizează pâinea dospită. 31
Saşii din Transilvania au organizat festivităţi de gratitudine
(Erntedankfest) la sfârşitul lui septembrie sau începutul lui octombrie, au
împodobit altarele cu legume, fructe, dar şi pâine, după care a avut loc
ritualul religios.32
La unitarienii din Transilvania, sinodul din 1649 de la Turda a fixat
cele patru ocazii anuale ale euharistiei, dintre care cea de toamnă, din

Kisban - P6cs 1980. 146-147.
Kozma 1995.
27 Vezi Heidelbergi Kate (Catehismul de Heidelberg) 75.
28 Lackovits 1997. 6.
29 Lackovits 1997.3-4.
30 Lackovits 1997. 14.
31 Benedek 1971. 191-226. T6th Endre 1934. 129-130.
32 Pozsony 1997. 222-223.
2s
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duminica de dinainte de Sf. Mihail (29 septembrie) a reprezentat totodată
festivitatea de graţiere din acest anotimp. 33
În comunităţile reformate împărtăşania din ultima duminică a lunii
august reprezintă o ocazie foarte specială. Masa Domnului a fost acoperită
cu textile decorative, apoi au fost aşezate pâinea pe o farfurie specială şi
vinul. Preoţii au prezentat prima descriere a împărtăşaniei din Biblie, apoi
toţi enoriaşii au trecut pe lângă masă, în timp ce se cânta în continuare.
Primii au fost bărbaţii (cei căsătoriţi şi feciorii confirmaţi), apoi femeile şi
fetele. Preotul rostea câte un verset din Biblie în timp ce se împărţea pâinea
şi vinul. Este de menţionat faptul că în zonele protestante rurale bărbaţii şi
femeile primesc vinul din potire sau pahare diferite. 34 Atât pâinea, cât şi
vinul erau foarte apreciate, astfel că era interzisă prădarea chiar şi a celei
mai mici firimituri sau a ultimei înghiţituri, încât după liturghie resturile
erau consumate la parohie de către preot şi de cei din conducerea locală a
bisericii. 35
Binecuvântarea pâinii
În Evul Mediu biserica romano-catolică a sfinţit pâinea nouă la 15
iulie, ziua despărţirii apostolilor. Deşi sinodul de la Trident (1545-1563) a
renunţat la acest element al liturghiei, importanţa ei a supravieţuit până
astăzi în tradiţiile populare maghiare, căci se consideră că pâinea
binecuvântată are puteri magice deosebite. 36 După Primul Război Mondial,
erudiţi ai bisericii şi ai societăţii au încercat să reintroducă binecuvântarea
pâinii în liturghia religioasă. 37
Ăkos Kovacs a demonstrat faptul că în 1899 ministrul Agriculturii,
Ignac Daranyi a emis un decret prin care a încercat să creeze o nouă tradiţie
din ritul medieval al binecuvântării pâinii şi sărbătorile maghiare de seceriş
din secolele XVIII-XIX, cu scopul de a gestiona cumva tensiunile socialpolitice de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi de a reface legăturile benefice
dintre proprietari şi cei care lucrau pământurile lor. Să menţionăm că, întro primă perioadă, aceste noi serbări nu au fost ţinute în ziua regelui Sf.
Ştefan.38

În perioada interbelică mai multe oraşe din Ungaria (Cegled, Găcsej,
Halas, Kalocsa, Miskolc) au organizat deja sărbătoarea pâinii. La iniţiativa
administraţiei de atunci, în 1937 primarul oraşului Szeged a organizat în
acelaşi timp sărbătoarea pâinii de toate zilele, a pâinii noi dar şi a pâinii
33

Vezihttp:/ /www.unitarius.org/ data/ eue/ show.aspx?docid=4441(accesat la 02.11.2017)
Szabo 1991. 227-239.
35 Lavkovits 1997. 23.
36 Balint 1977 II. 46-47.
37 Balint 1977 II. 49.
38 Kovacs 2004.
J.i
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maghiare. La 27 iulie 1941, a fost organizată la Subotica o somptuoasă
sărbătoare a pâinii maghiare, la care a fost prezent şi guvernatorul ţării, el
fiind cel care a tăiat prima pâine. 39
Imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial, la 29 iulie 1945,
Matyas Rakosi, liderul Partidului Comunist Maghiar a fost întâmpinat la
Szeged - la sărbătoarea grâului maghiar şi al primului seceriş liber - cu
Aliantei
în anul
,
, Nationale,
,
Pâinea făcută din prima recoltă. La initiativa
1949, Partidul Comunist Maghiar a stabilit data sărbătorii pâinii noi pe 20
august, ziua constituţiei maghiare socialiste.40 De aceea coroanele de grâu
nu mai erau realizate în onoarea Maicii Domnului, dar nici în onoarea
guvernatorului, ci pentru elita politicii comuniste, iar ele doreau să
reprezinte hărnicia poporului muncitor, respectiv frăţia dintre muncitorime
şi ţărănime. 41

După reprimarea Revoluţiei Maghiare din 1956, structura şi mesajul
acestei sărbători a suferit noi modificări. De regulă, personalităţile
importante erau întâmpinate de persoane îmbrăcate în porturi populare
decorate, aceştia oferind o pâine legată cu o panglică tricoloră. Trebuie să
subliniem faptul că, la sărbătoarea din 1989, partidele politice maghiare,
care au iniţiat schimbarea sistemului, au neglijat în mod deliberat invitarea
Partidului Socialist Muncitoresc Maghiar, căci acesta a subordonat această
sărbătoare propriilor ţeluri politice timp de mai multe decenii. Chiar şi
după 1989, în cele mai multe localităţi din Ungaria ritualul oferirii şi tăierii
pâinii a rămas un eveniment foarte popular, având loc în 20 august, ziua
primului rege al ţării. 4 2
În entuziasmul de după Revoluţia din 1989, comunităţile maghiare
minoritare din România au realizat legături de înfrăţire cu numeroase
localităţi din străinătate, şi mai ales din Ungaria, astfel au descoperit
sărbătoarea pâinii noi din 20 august, binecuvântarea pâinii, înmânarea ei
demnitarilor locali, apoi tăierea şi consumarea comună a pâinii. Aceste
modele au fost implementate, naturalizate treptat în comunităţile, aşezările
din Transilvania, din Ţinutul Secuiesc.
De exemplu, la Cainic, ziua pâinii secuieşti de casă cu cartofi are loc
în 20 august şi este organizată de Brutăria Cainic, iar în cadrul ei are loc un
marş al tinerilor îmbrăcaţi în veşminte populare, al husarilor tradiţionalişti
dar şi al orchestrei locale, fie pe jos, fie călare sau pe căruţă. De la brutăria
locală, ei poartă până la curtea căminului cultural o pâine uriaşă, legată cu
o panglică tricoloră, o coroană de grâu şi un uriaş drapel secuiesc. După

Kovacs 2004.
Nagy 2004., Balint 1977 II. 196.
41 Kovacs 2004.
42 Kovacs 2004.
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sosire ei cântă imnul secuilor, la monumentul eroilor se ridică steagul
secuiesc, apoi cei prezenţi sunt salutaţi de către primar şi conducătorul
brutăriei, iar evenimentul se încheie cu rugăciunea şi binecuvântarea
preotului reformat şi cel unitarian. După-masa are loc o demonstraţie a
călăreţilor şi o petrecere cu veselie. 43
În localitatea vecină, la Reci, din 2005 sărbătoarea locală a fost fixată
deliberat pe ziua pâinii noi. În sâmbăta premergătoare sărbătorii are loc un
marş festiv, la sfârşitul căruia preotul reformat binecuvântează pâinea cu
cartofi produsă din făină şi cartofi locali, legată cu o panglică tricoloră.
Duminica are loc o slujbă religioasă cu împărtăşanie, unde localnicii şi
invitaţii lor au parte împreună de pâinea nouă. 44 Şi aici sărbătoarea locală,
de altfel bogată în elemente sacrale, este încheiată cu o petrecere veselă.
Simbolul solidarităţii naţionale
Un grup de intelectuali din Ungaria a iniţiat în 2011 sărbătorirea
Pâinii Naţionale, apoi din 2013 a Pâinii Maghiarilor de ziua regelui Sf. Ştefan,
adică în data de 20 august. Esenţa acestei mişcări naţionale este
reprezentată de gestul comunităţilor maghiare din Ungaria şi din întregul
Bazin Carpatic de a oferi o cantitate mai mică sau mai mare de grâu, din
care an de an se pregăteşte şi se sărbătoreşte noua pâine a naţiunii într-o
localitate diferită, aleasă din timp. Fondatorii, iniţiatorii acestei idei au
hotărât să doneze o mare parte din grânele colectate de pe diversele
teritorii în primul rând instituţiilor care se ocupă de copii. Din 2012, la
această mişcare a aderat şi maghiarimea din Secuime, din Transilvania, dar
şi din localităţile din Serbia şi Slovacia. 45 În 2015, acest eveniment a avut loc
la Cluj, unde Pâinea Maghiarilor a fost realizată de către brutăria Di6szegi
din Sfântu Gheorghe, folosind „făina maghiarilor de pretutindeni", maiaua
din localitatea Skorenovac din Serbia şi sarea de Praid. Pâinea a fost
binecuvântată, apoi împărţită de către demnitarii bisericilor maghiare în
centrul oraşului. 46
Etnograful Lajos Balazs a oferit o sinteză a funcţiilor, semnificaţiilor
acestei noi tradiţii, inventată la începutul secolului XXI: ,,Baza spirituală a
ritului Pâinii Maghiarilor este dată de o credinţă populară străveche
europeană, ba mai mult: asiatică. Esenţa spirituală a acesteia ar fi conceptul
că alimentele şi băuturile consumate împreună creează nişte relaţii
spirituale, emoţionale, ideologice, a conştiinţei şi a acţiunilor între cei care
au luat parte la acest ritual, formând o uniune desăvârşită" .47 Deci
Szekely Hirmond6 20 august 2015.
Hâromszek 29 august 2017.
45 Balâzs 2015. 1006.
46 Hâromszek 20 august 2015.
47 Balâzs 2015. 1008.
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sărbătoarea

Pâinii Maghiarilor este ritul noii uniuni,

solidarităţi şi

a unirii

simbolice a maghiarilor ce trăiesc în Bazinul Carpatic, despărţiţi de graniţe
politice, un rit ce se bazează pe tradiţii, elemente culturale mai vechi. 48
Concluzii
Pâinea dospită a fost inclusă în gastronomia şi cultura maghiară
începând cu secolul al Xi-lea, însă s-a răspândit în rândul populaţiei mai
ales în veacul al XIV-lea. Varianta cu cartofi a devenit un element comun în
Transilvania, în special în Secuime, doar la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Pâinea s-a regăsit în numeroase practici arhaice, de regulă cu
ajutorul ei s-a încercat influenţarea, asigurarea recoltei de anul următor
prin mijloace magice. În Bazinul Carpatic diferitele sărbători de seceriş s-au
conturat mai ales în cazul în care muncile erau efectuate în grup, şi au avut
loc la sfârşitul muncii. Trebuie să scoatem în evidenţă faptul că diferitele
coroane de spice, binecuvântate, erau considerate elemente sacre cu puteri
deosebite. Pâinea (împreună cu vinul) este elementul sacral cu încărcătură
simbolică a împărtăşaniei, reprezentând trupul Mântuitorului răstignit pe
cruce. La comunităţile reformate din Transilvania, sărbătoarea pâinii noi se
organizează de regulă în ultima duminică a lunii august.
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, în una dintre cele mai
importante perioade a constituirii naţiunii maghiare moderne, elita vieţii
politice şi culturale a iniţiat ritul ceremonial al binecuvântării şi împărţirii
pâinii. Apoi, această tradiţie reinventată, cu antecedente vechi, a fost
atribuită zilei regelui Sf. Ştefan, adică 20 august. În perioada interbelică,
sfinţirea pâinii de 20 august a devenit una dintre cele mai grandioase
sărbăto!i ale maghiarimii restructurate de noile graniţe politice.
In 1949, ideologii regimului comunist au organizat în mod deliberat
instaurarea şi sărbătoarea noii constituţii în ziua de 20 august. Este evident
că după cel de-Al Doilea Război Mondial propaganda comunistă a încercat
vehicularea acestei sărbători a pâinii noi, susţinută de ziua regelui Sf.
Ştefan, ca un simbol al frăţiei dintre muncitorime şi ţărănime, respectiv al
dăruirii pe tărâmul muncii. De fapt, s-a încercat modificarea radicală a
semnificaţiilor, mesajelor anterioare ale unei sărbători comemorative şi
naţional burgheze formulate în timpul constituirii naţionale, o utilizare a
acestora în scopul legitimizării propriei puteri şi administraţii. Este foarte
interesant că sărbătoarea pâinii noi a fost populară nu doar în epoca Kadar,
dar şi după schimbările din 1989.
Procesul de democratizare de după 1989 a permis comunităţilor
maghiare din Transilvania de a stabili relatii de fraternitate cu localităti din
Ungaria, cu diferite instituţii religioase, culturale sau educaţionale din
I

-18

Balazs 2015. 1010-1011.
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această ţară. Membrii delegaţiilor ardelene au participat în dese rânduri la
evenimentele somptuoase ale acestor sărbători. Obiceiurile observate acolo
(marşuri în costume populare, legarea pâinii cu o panglică tricolor, oferirea
pâinii unor demnitari, împărţirea şi consumarea comună a pâinii) au fost
preluate şi naturalizate treptat în localităţile din Transilvania.
La iniţiativa elitei ardelene şi a celei din Ungaria, după 2011 s-a
început sărbătoarea pâinii maghiarilor de 20 august şi în regiunile noastre,
ceea ce a reprezentat unirea simbolică a maghiarilor de pretutindeni,
solidaritatea virtuală a tuturor prin mijloace rituale. Formarea noilor
semnificaţii legate de pâine a fost de succes, în opinia noastră, datorită
faptului că fusese şi anterior un simbol încărcat de semnificaţii spirituale al
vietii,
al fertilitătii şi al vietii relioioase.
r
t) ...
În ultimele decenii, în cultul transilvănean al pâinii a jucat un rol
important şi firma Di6szegi din Sfântu Gheorghe, care a dezvoltat o afacere
de succes în numeroase localităţi din ţară prin produsele sale de patiserie,
prin pâinea cu cartofi şi un marketing excelent. Toate acestea au avut ca
rezultat o etnicizare şi o comercializare treptată a pâinii în ultimul
deceniu. 49
Sărbătorile pâinii inventate la sfârşitul secolului al XIX-lea, deşi au
fost clădite pe tradiţii şi elemente mai vechi (cultul pâinii, sărbători de
seceriş, binecuvântarea pâinii), de fapt posedau funcţii total noi. Structura
şi semnificaţiile acestora au suferit modificări ulterioare în Ungaria
interbelică, apoi în epoca stalinistă şi în perioada regimului Kadar, şi în
mod interesant au rămas populare chiar şi după schimbările politice din
1989, devenind un simbol al solidaritătii şi unitătii comunitătilor maghiare
'
'
'
de pretutindeni.
Etnicizarea pâinii nu este un fenomen unic, căci în perioada de
glorie a constituirii naţiunilor europene moderne şi a culturilor naţionale,
în numeroase state puterea politică a formulat diverse noi tradiţii inventate,
noi ceremonii în masă, care se repetau an de an, aveau loc în spaţii publice
şi nu făceau altceva decât să legitimeze şi să slăvească existenţa şi puterea
initiatorilor.so
I

I

'

49

Vezi Szabo 2013. 152-157, 169-172.

so Vezi Hobsbawm 1987. 136-140.
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Ilustraţii

1. Clacă de seceriş,
cu muzicanţi.
Bahnea, 1912. Gaal J6zsef

2. Cununa este dusă în sat.
Poian. 1970. Kerezsi Andras
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5. Înconjurarea holdelor.
Dârjiu, 2017. Molnar Lehel

6. Coroanele cu spice şi flori.
Dârjiu, 2017. Molnar Lehel

7. Cartoful fiert este presat.
2017. Gal Judit
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13. Pâinea pe masa Domnului. Reci, 2017.
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15. Sfinţirea pâinii în
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18. Sfinţirea pâinii.
Sfântu Gheorghe, 2013.
Albert Levente

19. Alaiul cu pâinea.
Cainic, 2016.08.20.
Bedo Zoltan
https://biblioteca-digitala.ro

20. Sfinţirea pâinii.
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pâinii şi a recoltei.
2015. Nagy Sz. Attila

Pentru o etnografie a meseriilor mărunte
Narcisa Ştiucă*
Cercetarea etnologică în zone multiculturale a devenit o prioritate
acum două decenii şi jumătate, întrucât acestea, ieşind din tiparul
specificului naţional", al căutării insistente a valorilor tradiţionale perene
şi a unităţii folclorului românesc, nu au făcut obiectul studiilor specialiştilor
în perioada comunistă.
Într-un fel, cercetarea noastră de la Nădlac - coordonată 3 ani de-a
rândul de dr. Rodica Elena Colta - s-a înscris în demersurile de recuperare
şi compensare a acestor omisiuni, deci într-un anumit tip de etnologie de
urgenţă. Însă pentru noi, cercetători şi tineri debutanţi proveniţi fără
excepţie din Vechiul Regat, experienţa s-ar putea mai curând defini ca
anthropology at home, o cunoaştere a Celuilalt de lângă noi. Nu este vorba
atât de o barieră lingvistică cât de aproprierea unui mod de viaţă, de
înţelegerea şi aprecierea unor valori şi de o privire onestă asupra unui
trecut care nu poate fi nesocotit, întrucât face parte dintr-unul comun.
Problema epistemică pe care o astfel de întreprindere o pune este
aceea a poziţionării: concret, chiar dacă vorbim de un Altul, diferit de Noi,
istoria comună şi partajarea de-a lungul secolelor a unui loc comun de
manifestare, atenuează diferenţele întrucât intervin, pe lângă negocierea
frontierelor identitare, procese precum: aculturaţia, bricolajul şi metisajul 1 .
Aşa cum arăta Claude Riviere, "La distinction entre l'autre et moi, eux et
nous, est seulement proposee dans un but heuristique, c' est-â-dire de
recherche, et non pas pour renforcer des types ideaux souvent opposes par
couples: primitif/ civilise, societes rationnelles, communaute / societe." 2.
Nici măcar evaluări care să ia în calcul capacitatea de conservare şi
transmitere, cultivarea valorilor tradiţionale ca răspuns la uniformizare şi
globalizare nu-şi au rostul în afara unei abordări globale a ariei de referinţă,
a profilului ei cultural şi a factorilor care l-au influenţat. Prin urmare,
singura soluţie viabilă şi eficientă s-a conturat a fi abordarea din interior, cu
toată dificultatea pe care aceasta o presupune.
Încă de la început, ne-a frapat îmbinarea dintre vechi şi nou, dintre
monumentalul citadin şi un mod de viaţă impregnat de ruralitate, reflectată
nu doar în configuraţia oraşului, ci şi în cea a amintirilor. Pe de o parte,

încă
11

• Conf. dr. habil. Narcisa Ştiucă, Universitatea din Bucureşti.
1 Ferreol, Gilles; Jucquois, Guy (2005), Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor interculturale,
Ed. Polirom.
2 Riviere, Claude (1999), lntroduction ti l'anthropologie, Paris, Hachette, p. 12.
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Iaşi,

Nădlacul

şi nădlăcanii

dovedesc o vocaţie urbană întrucât, odată cu
aşezarea strămoşilor lor la începutul secolului al XIX-iea, dezvoltarea
aşezării a fost orientată arhitectural, social şi cultural către valorile oraşului.
Pe de altă parte, însăşi migraţia din T6tkoml6s a fost determinată
economic, slovacii fiind buni cultivatori de pământ şi crescători de animale,
fapt care le-a consolidat în timp o poziţie privilegiată în zonă şi a generat
chiar evaluări pozitive.
Prin urmare, reconsiderând primele impresii, am avut certitudinea
că celor două faţete ale identităţii locului trebuie să le fi corespuns două
atitudini complementare ale locuitorilor, iar acest lucru s-a confirmat destul
de repede. Însă un aspect revelat încă de la primele contacte cu echipa de
cercetare a fost acela al interesului slovacilor din Nădlac pentru etalarea
valorilor etnice. Desigur că această tendinţă a grupurilor minoritare ne era
familiară din cercetări anterioare în zone multiculturale. Este o strategie de
dată recentă - manifestată după căderea Zidului Berlinului - prin
intermediul căreia comunităţile încearcă să-şi impună valorile identitare.
De ce etnicitatea este în percepţia unei comunităţi precum cea a slovacilor
nădlăcani mai lesne de reliefat şi mai convingătoare? De ce, după multe
decenii în care au apreciat şi adoptat „modelul bănăţean", concretizat întrun anumit tip de civilitate, într-un mod de viaţă orientat către tipare şi
mode urbane, emblemele identitare de odinioară nu li se mai par eficiente?
Aşa cum am arătat într-o altă lucrare, ,,zonele multietnice şi
multiconfesionale / ... / s-au creat prin suprastratificări, interferenţe şi
interactiune", manifestându-se ca arii interculturale. Mai mult ca oriunde,
'
în asemenea
zone se pune problema identificării mărcilor identitare ale
fiecărui grup, urmărindu-le diacronic (schimbările în timp) şi sincronic
(variaţiile locale/ zonale, eventual, în raport cu aria culturală de origine, dar
mai ales cele datorate convieţuirii alături de alte grupuri)3. Acestea depind
de formarea, persistenţa şi transformarea identităţii fiecărui grup iar
identitatea etnică se constituie dintr-o serie de tipuri de identităţi ce
oglindesc atât diferenţierile interne pe criterii sociale, de gen, de vârstă etc.,
cât şi modul în care se conturează şi funcţionează relaţiile dintre in-group şi
out-group4 • Conştiinţa de sine a grupului şi impunerea liderilor fac
operative anumite criterii de acceptare sau de respingere a indivizilor căci
identitatea etnică se fundamentează pe diferenţă iar aceasta este dictată atât
3 Buzaş-Neagoe, Andreea; Ştiucă, Narcisa (2010) - ,,Consolidarea identităţii etnice prin
asumarea emblemei vestimentare" în Caietele ASER nr. 6 [Ştiinţe, tehnologii şi arte tradiţionale],
Oradea, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor.
4 Weber, Max: The Origin of Ethic Groups, în Oxfordreaders: Ethnicity, edited by John
Hutchinson and Anthony D. Smith, Oxford University Press, Oxford - New York, 1996. 35
squ
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de constante culturale, cât

de variabile sociale care sunt puse în slujba
relevării diferenţei şi consolidează coeziunea internă.
Dacă luăm în discutie coordonatele etnicitătii 5 , între care frontierele
deţin o poziţie privilegiată în perpetuarea grupurilor, identificăm două
serii de mărci identitare: cele interioare (miturile, riturile, modelele eroice şi
cele comportamentale, simbolurile care slujesc definirii profilului spiritual
şi ordonării sociale) şi cele exterioare (habitatul, vestimentaţia, alimentaţia,
repertoriul de tip tradiţional toate slujind diferenţierii şi impunerii
propriilor valori). Ideea de graniţă identitară se naşte din necesitatea de a
proteja un material cultural moştenit şi transmis, un set de valori, mituri şi
simboluri puse în act de tradiţii şi de un repertoriu specifice6 •
În afară de resorturile interioare şi de mecanismele care,
funcţionând de la sine, asigură conservarea trăsăturilor identitare, în epoca
actuală se face tot mai pregnant simţită prezenţa liderilor informali şi a
purtătorilor tradiţiilor. Aceasta pentru că, mai mult decât în epocile
anterioare, confruntarea cu alteritatea are loc pe fronturi mult mai ample,
societăţile actuale nemaifiind propriu-zis tradiţionale, încapsulate în
propriul spaţiu genetic. Ele au nevoie - pentru afirmare şi confirmare - de
mijloace de expresie şi de cadre diferite de manifestare în raport cu cele
consacrate de „societăţile mecanice". Fenomenul globalizării a adus cu sine
exigenţele democratizării culturii, dar, în acelaşi timp, a conturat
necesitatea prezervării moştenirii culturale şi prin ea, a reliefării
diferenţelor. În aceste condiţii, cercetarea etnologică orientată pe
investigarea, evaluarea şi interpretarea patrimoniului cultural imaterial îşi
reconsideră strategiile şi tactica de abordare a insider-ilor.
Teorii ale cercetării etnologice formulate la sfârşitul secolului trecut
indică o serie de persoane (şi roluri comunicaţionale) care contribuie la
desfăşurarea anchetei de teren: între aceştia se numără „angajaţii
domestici", care pot fi şi intermediari şi/ sau informatori, funcţia lor
ştiinţifică fiind cu totul informală; apoi „anchetatorii auxiliari" - elevi,
voluntari - care au puţină iniţiativă, dar pot face operaţii diferite (transmit
chestionarele, organizează întâlniri, mijlocesc relaţii). ,,Auxiliarii direcţi"
sunt foarte importanţi în demersul de cercetare orală întrucât ei sunt de
fapt traducători interpreţi, ,, veritabile mâini drepte ale etnologului", care
„fabrică" sau protejează în mod diplomatic relaţiile, având grijă „să explice
cultural" proiectul etnologic. O a treia categorie este cea a „agenţilor de
legătură socială". Ei sunt înainte de toate intermediari şi promotori ai
culturii locale, mijlocitori ai etnologului în interiorul societăţii, al grupului
şi

I
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Ferreol & Jucquois, op.cit: p. 280
Barth, Fredrik (1996): Ethic Groups and Boundaries, în Oxfordreaders: Ethnicity, edited by John
Hutchinson and Anthony D. Smith, Oxford University Press, Oxford - New York: 75 squ
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sau al instituţiilor 7 • În cazul nostru, auxiliari direcţi şi agenţi de legătură socială
au fost inşii din interiorul comunităţii: intelectualii, cunoscătorii şi
purtătorii tradiţiilor - recunoscuţi şi recomandaţi de membrii comunităţii-,
activiştii culturali şi reprezentanţii autorităţilor locale (UDSCR, şcoală,
biserică).

Fără a desconsidera traditia selectării informatorilor, în anchetele de
teren desfăşurate în Nădlac, 'am operat cu un decupaj de subiecte
privilegiind contactul şi dialogul cu exponenţi specializaţi: oamenii Bisericii
- preoţii, cantorul - pentru cercetarea vieţii religioase dar şi a sărbătorilor
de peste an şi a riturilor de trecere, profesorii, atât cei slovaci, cât şi cei
români, pentru configurarea stilului de viaţă rurban şi evoluţia culturală,
activiştii UDSCR, custodele casei-muzeu şi purtătorii emblemelor etnice
care se bucură astăzi de o apreciere deosebită.
Nu ne-au interesat în mod deosebit aspectele etnografice şi
etnologice cu atât mai mult cu cât, acestea constituiseră un capitol
documentat al tezei doamnei Rodica Elena Colta susţinută în 2008 şi
anterior în Atlasul culturii populare a slovacilor din România (1998), ci
preocuparea de a tezauriza, transmite şi promova valorile pe care astăzi
comunitatea le consideră reprezentative. Această opţiune ne-a determinat
către alegeri „necanonice" a interlocutorilor: nu a primat vârsta (deşi, în
unele cazuri, aceasta s-a impus de la sine), ci valorile pe care aceştia au ales
să le impună şi competenţele recunoscute. Am recurs, altfel spus, la o
descriere din interior a cotidianului şi sărbătorescului, o etnografie a
meseriilor şi ocupaţiilor mărunte, ignorate în mod obişnuit de cercetători şi
socotite - în mod nedrept - ca fiind incapabile de a furniza materiale
etnologice valoroase întrucât nu sunt revelatoare de repertorii, roluri şi
posturi ceremoniale şi rituale.
În Nădlac, racordarea la valorile urbane zonale adoptând anumite
embleme, precum vestimentaţia şi griliaşul, s-a manifestat în urmă cu
multe decenii. A fost o solutie de armonizare a slovacilor cu elementele
care defineau aria de vest a 'României. Ulterior, acestea s-au mentinut,
în
,
ciuda faptului că celorlalte comunităţi şi pături sociale li s-au părut desuete,
motiv pentru care au renunţat la ele. În fond, aderarea la valorile urbane
fusese pentru primele generaţii de slovaci stabilite în Nădlac o formulă de
exprimare a stilului de viaţă pe care l-am numit rurban. Prin urmare,
aceasta a generat specializări şi, ulterior, exponenţi de excepţie. Parcursul
lor ocupaţional se supunea tradiţiei zonale: orientarea către centre
meşteşugăreşti de prestigiu, îndeplinirea unui ciclu de iniţiere, continua
perfecţionare a meseriei, toate au contribuit la impunerea lor în rândul

7

Copans, Jean (1998) - L'enquete etlmologique de terrain, Paris, Nathan: p. 56-57.
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concetăţenilor,

dar, ceea ce este esenţial, la modelarea gustului şi
comportamentului lor în raport cu noile achiziţii.
Ne putem lesne imagina că o nuntă din prima jumătate a veacului
trecut la care domnişoarele de onoare erau îmbrăcate în splendide rochiiuniformă croite după cele mai recente modele central-europene de care
dispunea Croitorul Nădlacului iar tortul mirilor era o spectaculoasă
caleaşcă din zahăr caramelizat realizată de Femeia-cu-Griliaşul constituia
un eveniment care evidenţia status-ul familiilor şi exprima convingător
înclinaţia acestora către nou şi fastuos.
Identificarea altor două preparate alimentare învestite cu valoare
identitară - colacul şi cârnaţul de Nădlac - ne-a îndreptat către alţi doi
purtători ai tradiţiilor. Colacul are pentru slovacii din Nădlac valoare
ceremonială şi rituală fiind, întocmai ca pentru alte grupuri etnice, dar şi
ofrandă în acelaşi timp. Dacă prepararea colacului în contextele festive de
peste an constituia sarcina fiecărei gospodine, momentele de trecere a
pragurilor existenţiale presupuneau un efort sporit şi chiar măiestrie, prin
urmare au fost preluate de persoane specializate. Femeia-de-Colaci s-a
dovedit o foarte bună cunoscătoare şi păstratoare nu doar a habitudinilor
alimentare ale slovacilor ci şi a contextelor nupţial şi funerar cu întreaga
serie de prescripţii, interdicţii şi gesturi ritualizate. Prin transmiterea lor ea
îşi consolidează poziţia ocupaţională acordând acţiunilor ei importanţa
meritată întrucât poartă amprenta vechimii şi a specificului rural.
Cârnaţul, de fapt, ,,salamul slovăcesc" se încadrează tot în aceeaşi
paradigmă şi îl regăsim în diferite variante pe aria amplă a graniţei de vest.
Odinioară a făcut parte din proviziile nelipsite oricărei gospodării în care
munca agricolă şi traiul la sălaş nu mai lăsau răgazul preparării sofisticate a
cărnii între două sacrificări. Era totodată semn al cumpătării şi chibzuinţei,
dar şi al bunăstării; astăzi este un produs rafinat şi costisitor atât prin
ingredientele atent dozate, cât mai ales prin procedeele succesive, de lungă
durată, de preparare şi maturare. Astăzi, Cârnăţarii din Nădlac respectă o
retetă - rustică în ultimă instantă - a cărei savoare este dată de condimente '
'
în special de boiaua produsă în propriile grădini - şi de procesul de uscareafumare. Nu mai este, aşadar, un preparat casnic destinat să asigure, în
toiul verii, o masă muncitorilor ci este esenţa însăşi a gustului ţărănesc
slovac. Cu toate acestea, interesantă este tentaţia cosmopolită a
nădlăcanilor manifestată prin conectarea cârnaţului, ca şi a griliaşului, la
valorile culinare ale Europei: despre originea reţetei celui dintâi tradiţia
orală afirmă că aceasta ar data din secolul al XVI-lea, fiind de provenienţă
germană, tot astfel cum deserturile de zahăr caramelizat şi nucă ar fi
descins, ca o modă de mare eleganţă, din chiar bucătăriile regale franceze!. ..
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În fine, o altă emblemă exterioară pe care ne-am propus să o
a fost vestimentatia. Există în trecutul slovacilor din Nădlac - cu
vestigii în casa-muzeu - o etapă cu puternică amprentă etnică şi ţărănească
şi cu particularităţi pe care, la timpul potrivit, le-am semnalat8 • Un martor
vizual mai vechi decât piesele expuse în muzeu îl constituie „icoana cea
mare", de fapt, tabloul aşezării slovacilor în Nădlac la 1803. Dar tabloul este
el însuşi o ficţiune, o alegorie, întrucât a fost realizat la celebrarea
centenarului de către pictorul F. Dedinsky şi este de presupus că s-a
inspirat din ţinuta cotidiană şi festivă a contemporanilor săi.
A urmat apoi „orăşenizarea" şi afirmarea unei vestimentaţii zonale
manifestată prin adoptarea unor piese vestimentare plasate între oraş materialele şi accesoriile utilizate - şi sat - prin croială, componente şi
distribuţia lor în funcţie de vârstă şi statut marital. Analizate comparativ,
fotografiile din albumele de familie ale arădenilor şi bănăţenilor de după
1900 - indiferent de localitate şi de compoziţia ei etnică - prezintă, în mare,
aceleaşi caracteristici.
Cea de-a treia etapă în transformarea „portului tradiţional slovac"
este cea la care şi noi am fost martori şi pe care am numi-o reetnicizare. Este
vorba despre recursul la configuraţia ţărănească a portului, mai degrabă, o
folclorizare a acestuia în condiţiile în care nici materialele, nici tehnica, nici
ornamentele nu mai sunt cele traditionale,
mai ales în cazul costumului,
uniformă de scenă al membrilor ansamblului de dansuri „Salasan". Mai
mult decât atât, Tesătoarea Nădlacului, măritată aici, dar născută în
Chevereşul Mare, a introdus în piesele de port şi în ţesăturile decorative de
interior elemente specifice comunităţilor slovace din Banat, originare din
zonele centrale ale Slovaciei. Ea este exponenta „artei populare slovace din
Nădlac" atât la manifestări festive din străinătate, cât şi la cele locale,
eforturile ei de „readucere la cele din bătrâni" fiind apreciate de congeneri
şi chiar încurajate cu entuziasm.
Cercetarea noastră nu a avut aşadar simple scopuri etnografice, ci a
ţintit către evaluarea a ceea ce astăzi slovacii din Nădlac apreciază că au
moştenit şi doresc să transmită. Pe de altă parte, iniţiind ample discuţii cu
exponenţii tradiţiilor actuale, am putut surprinde resorturile care au activat
spiritul etnic impunându-l ca pe o valoare comunitară în sine. Povestirile
de familie şi cele de viaţă s-au îmbinat cu descrierea etnografică
conferindu-i acesteia argumentele vechimii şi ale continuităţii. Nu au lipsit
judecăţile de valoare, raportările la propriul trecut şi la Ceilalţi şi nici
aprecierile cu privire la vitalitatea, modificarea şi perpetuarea propriilor
analizăm

I

I

8 Buzaş-Neagoe,

Andreea; Ştiucă, Narcisa (2010) - op. cit.
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tradiţii.

Astfel, selectarea acestui tip de interlocutori s-a dovedit profitabilă
şi fertilă pentru demersul de evaluare a patrimoniului local viu şi a
capacităţii de prezervare a acestuia în condiţiile globalizării şi ale reacţiilor
identitare pe care aceasta le generează în ariile multietnice.
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Grabova, un stat de aromâni din sud-estul Albaniei
Emil Tîrcomnicu*
'

În perioada 25 septembrie - 6 octombrie 2017, am realizat o deplasare
în Albania, în districtele Gramsh şi Elbasan, într-un proiect finanţat de
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni1. În această călătoriei am fost
însotit Nistor Bardu, conferentiar universitar la Facultatea de Litere, la
Universitatea Ovidius din Constanţa, el însuşi având numeroase cercetări
după 1990 în acest areal şi provenind dintr-o familie graboveană venită în
anul 1933 în Cadrilaterul românesc.
A fost a şasea călătorie pe pământ albanez. Dacă primele două, în
2009 şi 2013, au fost doar călătorii rapide, limitate la 3-4 zile, poposind la
Corcea, Divjaka şi Tirana, în anii 2014, 2015 şi 2016 am făcut deplasări de
câte 10-11 zile, pentru realizarea a trei albume etnologice, ,, Lecturi vizuale
etnologice la aromânii din Albania", zona Kor<;e (2014), Câmpia Muzachiei
(2015), Sarande şi Gjirokaster (2016), alături de Nistor Bardu, Cătălin Alexa
şi Iulia Wisoşenschi.
Oraşul Gramsh, în care trebuie să ajungi pentru a urca la Grabova,
are aproximativ 8400 locuitori, dintre care aproape 550 sunt aromâni
(rumuni din Grabova). Se află pe malul drept al râului Devoll, la o distanţă
de 44 km de Elbasan şi 84 km de Corcea. Declarat oraş în anul 1960, în
perioada comunistă, în el s-au stabilit oamenii coborâţi din satele de munte,
în căutare de lucru, aici deschizându-se o fabrică de armament. Astăzi,
fabrica s-a închis, oamenii au rămas în continuare în oraş cu familiile lor,
şomajul fiind însă ridicat.
Venind dinspre Elbasan, pe drumul SH89, care se uneşte cu SH71, se
poate admira valea Devollului, de curând îndiguită pentru a se construi trei
hidrocentrale, cu o putere combinată de 280 MW. Firma norvegiană
Statkraft a creat compania albaneză Devoll Hydropower Sh.A., având ca
obiect construirea hidrocentralelor de la Moglice, Banja şi Kokel, proiect
care se va finaliza în anul 2019.
Una din localitătile în care am dorit să ne concentrăm cercetarea a fost
Grabove e Siperme (în aromână Greava), un sat izolat de munte, aflat la
altitudinea de 1300 m, la care se ajunge pe un drum forestier, cu maşini de
teren. Din Grabova, pe cărări de munte, se poate ajunge la Valeamari
(Valea Mare), un masiv muntos al cărui vârf, Maja e Valamares, atinge 2373
I
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m. Acest munte desparte de fapt cele trei localităţi aranjate în jurul lui:
Nicea/Nic;e, Lunca/ Llenge şi Greava/ Grabove e Siperme. Acestea sunt
ultimele din constelaţia de localităţi Moscopole, Linotope, Şipsca, Pleasa,
Gramoste ş.a., ajunse la culmea înfloririi şi civilizaţiei în urmă cu două
secole şi jumătate, locuite fiind numai de aromâni. În Lunca astăzi mai sunt
doar şase familii, iar la Nicea până la douăzeci. În schimb, am constatat că
în satul Grabova mai sunt resurse demografice şi materiale, oamenii
îndărătnicindu-se să rămână în aceste vârfuri de munte, ducându-şi
existenţa la fel ca şi strămoşii lor, din creşterea animalelor şi din
meşteşugurile tradiţionale.

Din Grabova provin bunicii mitropolitului Andrei Şaguna, negustori
plecaţi în secolul al XVIII-iea către Mişcolţ, datorită prigoanei abătute
asupra centrelor comerciale, în frunte cu Moscopole. Prin opera înfăptuită
de mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873), canonizat de Biserica Ortodoxă
Română în anul 2011 şi prăznuit la 30 noiembrie, Grabova rămâne astfel
indisolubil legată de spaţiul românesc.
Am urmărit în această deplasare geografia locului, habitatul (sate,
drumuri, toponime, ape etc.), locuinţe (exterior, interior, tipuri de case,
anexe gospodăreşti), ocupaţii şi meşteşuguri (economia locală: apicultura,
culegerea plantelor şi fructelor de pădure, fabricarea rachiului,
pomicultura, lucrul la pădure etc.), activităţile tradiţionale (prelucrarea
lemnului, ţesăturile, construcţii de case şi reparaţiile acestora în stil
tradiţional etc.), sărbători, obiceiuri şi credinţe, arta şi portul popular.
Intenţia noastră a fost de a realiza un nou album „Lecturi etnologice
vizuale la aromânii din Albania", dedicat celor două districte: Gramsh şi
Elbasan. Principala modalitate de lucru, dat fiind timpul scurt pe care l-am
petrecut în Grabova, de vineri după-amiaza până duminică după-amiaza, a
fost fotografia etnografică, interacţionând din când în când cu oamenii
locului. Ghid ne-a fost Todi Buzo, un inimos grăvean, om de afaceri care s-a
implicat în promovarea satului şi în consolidarea instituţiilor locale. A
reparat cele două biserici din sat, Sfântul Nicolae/ Kisha e Shen Kollit, în
albaneză (foto 6) şi Sfânta Vineri/ Kisha e te Premtes se Shenjte (foto 9), a
construit o bisericuţă în munte, în cinstea Sfinţilor Constantin şi Elena (foto
10), la îndemnul mamei sale, Paraskieva Buzo, a renovat şcoala şi
dispensarul. A construit şi un hotel (foto 4), unde turiştii pot găsi adăpost.
A dat şi de lucru oamenilor, înfiinţând o căşerie, pentru care colectează
laptele din sat. Caşcavalul, cu sigla Grabova (foto 25), îl vinde în Gramsh,
Elbasan şi Tirana. În oraşul Gramsh, prin care se ajunge în Grabova,
devenit de curând municipiul districtului cu acelaşi nume, a construit o
biserică, întrucât oraşul, fiind format după anul 1960, nu avea biserică.
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Valea Devollului, alături de cea a râului Skumbini, a fost folosită de
fărşeroţii nomazi, în peregrinările lor între ţinuturile Coriţei şi al Ohridului,
şi cel al Câmpiei Muzachiei, scrie Th. Capidan, în lucrarea sa, Românii
nomazi (1927: 245), citându-l pe F.C.H.L. Pouqueville, Voyages dans la Grece,
I (1826: 217).
În schimb, grabovenii, buni meseriaşi, au coborât după 1950, în
căutare de lucru, ajungând în mai toate oraşele Albaniei. În număr mai
mare se află în Tirana (1500), Elbasan (3000), Corcea (1000) şi Gramsh (550),
Pogradec (500) ş.a. ,,În toată Arbinăşia sunt graboveni", afirmă Todi Buzo.
Acest rezervor demografic nu şi-a epuizat încă pe deplin resursele, având,
după informaţiile aceluiaşi Todi Buzo, 400 de locuitori, din socoteala
noastră fiind însă 60-70 de case locuite.
Drumul de la Gramsh la Grabova este de 40 km. După ce se trece de
localitatea Kodovjat, drumul nu este asfaltat. Până în comuna Lamia se
poate ajunge cu autobuzul, dar mai apoi este nevoie de o maşină robustă
pentru a putea continua drumul. Când te apropii de sat, se pot vedea cele
două stânci/ şciimbili, care individualizează peisajul Grabovei (foto 2). Între
munţi se deschide o depresiune unde, se spune, în urmă cu peste două
secole, ar fi fost un număr de 12000 de case sau de oameni. Oricum,
numărul este mare pentru spaţiul existent între munţi, pentru a putea
astăzi să-i dăm crezare pe deplin.
Oamenii se identifică ca numele de grabovari sau grăveni, după
denumirea localităţii. Etnic, îşi spun rumuni, ca în expresia înregistrată de
noi: ,,Hai ne-adunăm tuţi rum unii". A vând diferite meserii, de constructori,
meşteşugari, astăzi ei se departajează de fărşeroţii nomazi, numiţi caciauni,
despre care spun că nu ştiu unde sunt locurile unde şi-au îngropat
strămoşii. Se ocupă şi cu creşterea animalelor, dar aceasta nu este exclusivă.
La sfârşitul secolului al XIX-iea a exista şcoală românească în
Grabova, care a funcţionat până în anul 1905, având întrerupte cursurile
până în anul 1911. În documente apar date privind funcţionarea ei, plata
profesorilor, a întreţinerii localului, cu mici întreruperi, până în anul 1948.
Au funcţionat şcoli şi în localităţile aromâneşti învecinate: Nicea, Lunca,
Dişniţa, Moscopole, Şipsca şi Corcea. De asemenea, în biserica din Gabrova
exista un preot român, C. Constantin, la 1925, iar în 1942, V. Nişcu (BerciuDrăghicescu, 2012: 85-86).
Todi Buzo ne-a spus că oamenii din Grabova întotdeauna au fost bine
organizaţi, încât reprezentau o forţă economică şi erau cunoscuţi în toată
Albania. Ei analizau şi dezbăteau toate problemele satului/ hoarei. Astfel, ei
făceau schimb de produse, vânzând mobilier, lemn, caşcaval, lână, ţesături,
la schimb cu cereale şi alte produse necesare. Revoluţia industrială din
Franţa şi Anglia, cu invazia produselor manufacturate, a dus şi la declinul
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Gabrovei, de aici pornind şi emigrarea oamenilor. Pe la 1830-1840,
grabovenii au luat calea străinătăţii.
Biserica Sf. Nicolae (foto 6) este asemănătoare bisericilor din
Moscopole. Construită din piatră, având acoperişul din ploci, cu un pridvor
unde acoperişul se termină sprijinindu-se pe 13 stâlpi de lemn. Clopotniţa,
depăşind acoperişul, se află în partea stângă.
Deasupra uşii se pot vedea frescele vechi, reprezentând pe Iisus
Hristos, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru (foto 7). Deasupra uneia din
ferestre se poate vedea o frescă reprezentând pe Maica Domnului.
Interiorul bisericii nu l-am putut vedea, întrucât preotul nu era în sat, şi în
biserică nu se mai fac slujbe în mod regulat.
Lângă biserică se află cimitirul, morminţii (foto 8). Se pot vedea atât
cruci vechi, cât şi monumente funerare mai noi, din marmură. Pe una din
crucile vechi este scris în limba română, puţin descifrabil datorită trecerii
timpului şi tocirii pietrei: născută 1880, moartă august 1938.
Dintre numele de familii scrise pe crucile din cimitir, am consemnat:
Bardhi, Buzo, Pai;o, Toano, Nika, Kenuti, Ndini, Tavanxhiu, Kota, Prifti,
Nishku, Verushi, Nishku.
Casele sunt construite din piatră, în care sunt introduse brâuri de
scânduri întreţesute, pentru a susţine greutatea. Lipitura se făcea cu
pământ. Ferestrele şi porţile sunt din lemn (foto 11, 13). Acoperişurile se fac
dintr-o structură de scândură (foto 14), pe care se aşează ploci din ardezie,
de culoare gri, plate, care se petrec unele peste altele.
Astăzi, casele se refac în stil tradiţional, dar, pentru lipirea pietrelor se
foloseşte ciment (foto 12).
Acolo unde terenul este prielnic şi unde sunt grupate mai multe case,
străzile sunt înguste. Drumurile sunt pline de pietre, apa şiroind pe
mijlocul lor. Din loc în loc se deschide câte o poiană, unde se mai pot vedea
pietrele din temeliile fostelor gospodării. Pietrele, plocile de acoperiş, sunt
materiale refolosite la noile construcţii. În ultimii 10 ani au început să se
facă acoperişuri din tablă sau materiale modeme, de culori cărămizii, satul
luând astfel un aspect mai colorat.
Dacă terenul nu este drept, oamenii au tăiat în stâncă, o latură a casei
devenind chiar stânca, astfel încât, coborând pe uliţele satului, poţi trece, la
nivelul solului, pe lângă acoperişul de ploci al gospodăriilor de mai jos
(foto 3).
La unele dintre acestea, deasupra uşilor se pot vedea atârnând coame
de berbec, potcoave, păpuşi, usturoi, obiecte cu rol protector pentru oameni
şi animale împotriva deochiului (foto 15).
Mai există şi două punţi, poduri arcuite, una întreagă (foto 16),
rezistând probabil de pe vechea Calea Egnatia, care avea ramificaţii până
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era în mare parte distrusă, Todi Buzo spunând că a fost
afectată în vremea comunismului. În structura unei astfel de punţi s-au
aflat două pietre, pe care erau sculptate un lup (foto 17), respectiv un cal
înşeuat cu un samar (foto 18). Avem astfel, reprezentat în piatră, calul care
se poate vedea şi astăzi păscând, înşeuat cu acelaşi samar, în poienile
Grabovei. Pietrele au fost scoase din structura podului de către căutătorii
de comori, cea cu lupul putând să o fotografiem într-o gospodărie, pentru
cea cu calul obţinând fotografia de la Todi Buzo.
La marginea drumului şi în gospodării poţi culege coame (Cornus
mas), arbuştii fiind din abundenţă în Grabova, fructele fiind folosite atât
pentru compot, cât şi pentru producerea rachiului.
Într-una din zile, sâmbătă, 30 septembrie, însoţit de Todi Buzo şi
Nistor Bardu, am mers la atelierul lui Niko <:;w,;:o, tâmplarul/marangozul
satului (foto 24), un demn urmaş al meşterilor graboveni vestiţi în arta
prelucrării lemnului. Acesta, pe lângă instrumentar de bucătărie, realizează
tot ceea ce este nevoie într-o locuinţă: scaune, dulapuri, mese etc. De
asemenea, confecţionează ferestre, uşi, tavane, duşumele ş.a. Ne-a dus, de
altfel, să vedem o casă nouă, în curs de finalizare, făcută de el însuşi.
Zărind în gospodăria acestuia un samar, l-am întrebat cum se numesc
componentele acestuia. Astfel, samarul se compune din cuţac (partea din
spate de care se agaţă încărcăturile), papaniţi (cele două arce din partea din
spate, care se petrec şi se unesc prin cuţac), captela (partea plată din faţă) şi
spătile (în număr de 6, trei de fiecare parte; spatu, scândură care uneşte
captela de papaniţi), având sub el plisu cu streani di lână, pentru a apăra
spatele animalului (foto 20).
Am văzut şi vâltoarea, în care Lazi Pa<;o (n. 1940), pentru a ne
exemplifica, a şi introdus o cuvertură din lână. Apa este adusă pe un sistem
de tubulatură din lemn, fiind ingenios captată (foto 21). Soţia lui Lazi Pa<;o
ne-a arătat cuverturile din lână, cusute cu o multitudine de modele, cu
detalii geometrice şi fitomorfe, pe care le au în casă.
Tot în această gospodărie am putut urmări activitatea unui apicultor,
modul de verificare a stupilor (foto 22). Mierea, de o calitate superioară,
este cu generozitate dăruită în locul tradiţionalelor dulciuri cu care e servit
orice vizitator în casa unui aromân din Albania.
Izvoarele sunt captate, existând câteva fântâni din piatră, de unde
ţâşneşte apa. Ele au o mare vechime, locurile respective fiind benefice
pentru oameni. La una dintre ele călătorul, trecând, lasă un fir de aţă, pe
care-l udă în apa izvorului, crezând că boala va trece/ ,,minduim ţi tut ce este
lângoarea noastră lăsat-auaţi" (inf. Todi Buzo)(foto 19).
aici.

Cealaltă
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Grabova este un sat în care doreşti să te reîntorci. O astfel de călătorie
este instructivă, putând să vezi modul vechi de trai, ocupaţii tradiţionale,
habitatul. O oază pentru cercetările etnologice şi antropologice.
Fotografiile sunt grupate pe câte o pagină, reprezentând: habitatul,
satul Grabova/ Greava (planşa 1), bisericile şi cimitirul (planşa 2),
arhitectura, casele şi gospodăriile (planşa 3), punţile şi modul de transport
(planşa 4), ocupaţii şi meşteşuguri (planşa 5).
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Foto 1. Venind dinspre oraşul Gramsh,
această depresiune, satul Greava

după

40 de km vezi, se deschide privirii, în

Foto 2. Satul Greava/ Grabove
e siperme, cu cele două stânci/ şdmbili

Foto 3. Case cu
ardezie

Foto 4. Hotelul lui Todi Buzo

Foto 5. Anexe
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Foto 6. Biserica Sfântul Nicolae/ Kisha e ShenKollit

Foto 7. Frescele de deasupra uşii, înfăţişând
pe Iisus Hristos şi Sf. Gheorghe şi Dumitru

Foto 8. Cimitirul/ morminţii de
biserica Sfântul Nicolae

Foto 9. Biserica Sfânta Vineri/ Kisha e te
PremtesseShenj te

Foto 10. Biserica Sfinţii Constantin
Elena, construită de Todi Buzo. 2005
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Foto 12. Case refăcute în arhitectură
tradiţională, care folosesc cimentul pentru a
lipi pietrele

Foto 13. Ziduri de piatră, cu brâuri din
scânduri întreţesute

Foto 14. Refacerea acoperişului prin
structurii de lemn

Foto 15. Obiecte atârnate la porţile
gospodăriilor care protejează de deochi
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Foto 16. Punte de

piatră

sub formă de arc

Foto 17. Piatra cu sculptura lupului,
scoasă din structura podului şi

Foto 18. Sculptura calului
samar (foto de Todi Buzo)

înşeuat

recuperată

Foto 19. Fântână de piatră, loc binefăcă
tor unde călătorul lasă un fir de aţă
din haină

Foto 20. Transportul pe cal cu samar
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Foto 21. Vâltoarea

Foto 22.

Foto 23. În fiecare dimineaţă oile sun t
duse la păscut pe munte

Albinăritul

Foto 24. Niko C::U<;o, tâmplarul/
marangozul sa tului

Foto 25 .
caşcavalul

Căşeria lui Todi Buzo
cu sigla Grabova

https://biblioteca-digitala.ro

şi

https://biblioteca-digitala.ro

Cimitirele din

localităţile

românofone ale Serbiei răsăritene.
Lecturi posibile
Annemarie Sorescu-Marinkovic*
Monica Hutanu··
I

„Ca orice spaţiu cultural, cimitirul are o dublă semnificaţie, de loc
simbolic şi de spaţiu real, concret, cele două semnificaţii funcţionând şi
fiind percepute de comunităţile tradiţionale simultan. În cazul teritoriilor
multietnice şi multiconfesionale aceste semnificaţii simbolice se nuanţează,
fiecare etnie având, în plus, propriile discursuri şi percepţii, propriile
comportamente (ritualizări) legate de «cimitirul lor», observate şi
recunoscute de ceilalţi" (Colta 2014: 118). Aşa îşi începea Rodica Colta
studiul Lecturi posibile ale cimitirului în localităţile multietnice. Studiu de caz:
cimitirele din comuna Secusigiu, în care observa că majoritatea lucrărilor
publicate până atunci s-au concentrat pe credinţele şi obiceiurile legate de
înmormântare şi de cultul morţilor, adică pe valoarea simbolică a
cimitirului, şi propunea o grilă inedită de lectură a cimitirului ca spaţiu
real: ,,Închis cu garduri şi îngrijit, cimitirul are o valoare istorico-culturală,
de zonă construită şi amenajată după anumite norme, fixate de tradiţie şi
de biserică, la care se adaugă un anumit gust. Diferitele construcţii, forme,
texte, imagini, încărcate de oameni cu semnificaţii simbolice, care
marchează cimitirul, oferă cercetătorului posibilitatea unor lecturi
multiple" (idem: 121). Printre aceste posibile lecturi se numără, conform
autoarei, lectura istorică (sau istorico-documentară), confesională, etnică,
etnografică şi estetică.

În cele ce urmează, vom porni de la studiul Rodicăi Colta, folosind
grilele propuse de cercetătoare pentru a face o lectură a cimitirelor din
satele cu populaţie românofonă 1 din Serbia răsăriteană, pe două paliere
principale. Pe de o parte, ne vom concentra asupra elementelor nonlingvistice care indică faptul că ne aflăm în faţa unor cimitire aparţinând
populaţiei românofone şi vom propune trei tipuri posibile de lectură
(etnografică, estetică şi culturologică). Pe de altă parte, vom analiza
diacronic, din perspectivă (socio)lingvistică, inscripţiile propriu-zise în
varianta locală. Aducând modificările de rigoare la grila de lectură a
• Dr. Annemarie Sorescu-Marinkovic, cercetător ştiinţific gradul II, Institutul de Studii
Balcanice, Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte, Belgrad
•• Dr. Monica Huţanu, lector universitar, Universitatea din Belgrad, Facultatea de Filologie /
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
1 Preferăm termenul românofon, şi nu pe cel de român / românesc, pentru a integra în acest
mod şi acea parte a comunităţii care îşi asumă o identitate vlahă, diferită de cea românească.
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cimitirelor propusă de Colta, impuse de specificul zonei vizate, sugerăm
aşadar un tipar special de interpretare care poate fi aplicat cimitirelor din
această regiune.
Materialul pe care se bazează studiul de faţă a fost obţinut în urma
vizitării, în 2016 şi 2017, a mai mult de 15 localităţi rurale cu populaţie
românofonă din Timoc. 2 În această perioadă, am documentat fotografic
cimitirele vizitate, precum şi inscripţiile apărute în alte spaţii, care stau
mărturie schimbărilor suferite de peisajul lingvistic din această zonă în
ultimii 15 ani, sub influenţa creşterii prestigiului limbii vorbite de
minoritatea românofonă şi a creării unei variante standard (Huţanu şi
Sorescu-Marinkovic 2015, 2016). Toate imaginile sunt păstrate în arhiva
digitală a Institutului de Studii Balcanice, DABI. De asemenea, o serie de
alti cercetători ai zonei amintite (Emil Tîrcomnicu, Paun Es Durlic,
Slavoljub Gacovic) ne-au pus cu generozitate la dispoziţie materialele lor
fotografice, pentru care le mulţumim încă o dată.
1. Elemente non-lingvistice
În ultimele două decenii, sociolingviştii şi antropologii au acordat o
atenţie sporită monumentelor funerare şi potenţialului acestora de a
exprima apartenenţa etnică prin mijloace lingvistice, dar şi extralingvistice
(Burima 2015, Eckert 1998, Francis, Kellaher şi Neophytou 2005, Sikimic şi
Nomachi 2016). În cimitirele din satele cu populaţie românofonă din Timoc,
inscripţiile funerare în limba oficială, limba sârbă, apar într-o proporţie
covârşitoare, cele în varianta locală fiind prezente doar sporadic şi numai în
anumite localităţi. Cu toate acestea, în multe cazuri se poate stabili, cu
relativă uşurinţă, în ce aşezări locuiesc românofoni, aruncând o simplă
privire asupra cimitirului şi a unor elemente de natură extralingvistică din
interiorul acestuia. Din moment ce lectura confesională de care vorbea
Rodica Colta în studiul menţionat la început nu se poate aplica în cazul
nostru (atât românofonii, cât şi sârbii alături de care trăiesc sunt ortodocşi),
ne vom apleca asupra altor elemente non-lingvistice, al căror rol esenţial
este de a indica apartenenţa etnică a celui înmormântat.
1.1. Lectură etnografică
Se ştie că portul este unul din elementele culturale uşor de influenţat
extern şi predispus la schimbări. Cu toate acestea, în anumite circumstanţe,
portul anumitor comunităţi etnice se poate menţine neschimbat o perioadă
îndelungată. Portul tradiţional al românofonilor din Timoc, ca şi cel al
populaţiei înconjurătoare, a suferit multe modificări în condiţiile
industrializării accelerate din ultimul secol, astăzi fiind îmbrăcat extrem de
I

I

2

Printre acestea: Boljetin, Bukovce, Dusanovac, Gamzigrad, Grljan, Kobisnica, Korbovo,
Kostol, Ljubicevac, Lubnica, Mala Kamenica, Mihajlovac, Rtkovo, Rudna Glava, Turija etc.
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rar, însă păstrându-se cu sfinţenie în aproape fiecare casă. Până la începutul
secolului al XX-lea, se pare însă că hainele tradiţionale au fost purtate zilnic
în Timoc, nu doar la sărbători.
Costumul traditional al românofonilor din Timoc, mai ales al
ungurenilor, unul din cele două grupuri etnografice principale, ,,în
totalitate, ca şi în ceea ce priveşte anumite elemente, denotă păstrarea unei
forme arhaice" (Arandelovic-Lazic 1963: 111). Acesta se deosebeşte de
portul sârbilor din regiune printr-o serie de elemente care pot fi considerate
caracteristice acestui grup etnic (idem: 114-137). Portul ungurenilor este
specific păstorilor, cu haine din piele sau lână, de regulă albe, cu
decoraţiuni simple, de culoare neagră sau albastră, în timp ce în cel al
ţăranilor se regăsesc ţesături de origine vegetală (in, cânepă), cu decoraţiuni
cusute (Vlahovic 1980: 105-106).
În cimitirele românofonilor din Timoc, nu puţine sunt monumentele
funerare pe care decedatul apare în costum popular (vezi Imaginea 1).
Aceasta se aplică atât monumentelor de dată mai veche, de început de secol
XX, când portul popular era încă în uz, cât şi celor foarte recente, unde
opţiunea de a utiliza o fotografie în port popular reprezintă o declaraţie a
apartenenţei etnice.
1.2. Lectură estetică
În satele din regiunea Crna Reka, 3 din bazinul cursului de apă cu
acelaşi nume, pe lângă monumentul funerar de piatră, în cimitir se
amplasează stâlpi sau cruci speciale de lemn, crestate şi vopsite în roşu,
albastru sau verde (vezi Imaginea 2). Acestea sunt sculptate manual din
lemn de stejar sau de salcâm, de către tâmplari din localitate, în casa celui
decedat. La sculptarea unui astfel de stâlp tâmplarii lucrează aproximativ
trei ore. După ce sunt înfipţi în pământ la cimitir, stâlpii sunt vopsiţi,
pentru protecţie. Cei care sculptează stâlpii funerari primesc, de regulă,
prosoape din partea familiei celui decedat; nu au voie să refuze un astfel de
serviciu, dar nici să primească bani în schimbul lui (Brankovic 1995: 226).
Stâlpii funerari din lemn din regiunea Crna Reka prezintă o serie de
variaţii în funcţie de sexul decedatului, precum şi de la sat la sat: în unele
locuri se întâlnesc doar stâlpi simpli, în altele, doar cruci (vezi Imaginea 2).
Spre deosebire de monumentul funerar propriu-zis, aceştia nu au
inscripţionat numele celui decedat sau anul morţii. Nu se cunoaşte originea
lor, însă se presupune că locuitorii i-au adus cu ei din România. Chiar dacă
vechimea şi originea acestor însemne funerare nu se pot stabili cu
I

Este vorba de următoarele localităţi cu populaţie românofonă: Bogovina, Gamzigrad,
Lubnica, Osnic, Podgorac, Savinac, Sljivar, Valakonje şi Zlot. Locuitorii acestor sate s-au
stabilit aici la începutul secolului al XIX-iea, din zona Almaşului şi din Transilvania
(Brankovic 1995: 225-226).
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exactitate, un lucru este sigur: cu ajutorul lor putem distinge cimitirele din
satele cu populaţie românofonă de cele pur sârbeşti (idem: 229).
Cercetările noastre de teren din ultimii 15 ani indică faptul că aceste
însemne funerare nu se limitează la localităţile din zonă, ci se întâlnesc, de
exemplu, şi în Zdrelo sau Voluja, în nordul acestei regiuni. Cu toate că nu
sunt caracteristice pentru toate satele românofone din Timoc, putem afirma
că prezenţa lor indică, fără putinţă de tăgadă, prezenţa populaţiei
românofone într-un anumit sat.
1.3. Lectură culturologică
În întreaga Serbie este răspândită tradiţia amplasării monumentului
funerar încă din timpul vieţii. Se pare că aceasta a fost iniţiată de
persoanele fără urmaşi, răspândindu-se apoi şi în zonele în care
funcţionează sistemul unui singur copil. Amplasarea monumentului
funerar din timpul vieţii a devenit un fenomen la scară largă odată cu
primele valuri masive de imigranţi iugoslavi în Europa de Vest, în anii '60,
când cei rămaşi în ţară au început să conştientizeze impactul acestor
modificări demografice şi faptul că puţini din cei plecaţi se vor întoarce
pentru a se ocupa de înmormântare şi de complicatele rituri funerare.
Deoarece ponderea populaţiei românofone din Timoc în numărul
celor plecati la muncă în străinătate era de patru ori mai mare decât cea a
sârbilor (~hierup şi Âlund 1986: 48), în cimitirele din satele locuite de
românofoni au apărut în consecinţă mult mai multe monumente de acest
tip. În plus, fenomenul poate fi pus în legătură şi cu pomana de viu (cumând)
sau chiar cu simularea înmormântării, organizate de persoana care îşi
ridică monumentul funerar, care îşi au, probabil, rădăcina în Oltenia
(Durlic 2013).
Astăzi, fenomenul cunoaşte o răspândire generală în rândul
românofonilor plecaţi sau chiar stabiliţi în Europa de Vest, care îşi ridică
monumente (de multe ori impresionante prin fast şi opulenţă) în cimitirul
din satul natal, din timpul vieţii, chiar dacă mulţi nu vor fi îngror.aţi în
locul de origine (vezi Imaginea 34). După cum constată Schierup şi Alund
(1996) într-un studiu despre formarea comunităţii de imigranţi iugoslavi în
Danemarca şi Suedia, pentru majoritatea lor, tineri sau bătrâni, principalul
punct de identificare rămâne satul sau locul de origine din Iugoslavia.
Chiar dacă migratia românofonilor a fost, initial, una existentială, în
timp a îmbrăcat forma jocurilor de prestigiu între cei plecaţi, care reprezintă
atât justificarea pentru plecare, însă oferă migranţilor şi statutul social pe
care nu îl au în ţara de adopţie. Aceste jocuri de prestigiu se manifestă în
I

I

I

În traducere: ,,Kostandinovic / Margareta 1938-20 / Monumentul îl ridică ea însăşi în
timpul vieţii".
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impresionante în satul natal: vile opulente, utilaje agricole
ultramoderne, monumente funerare sau mausoleuri exorbitante (SorescuMarinkovic 2012: 220).
2. Elemente lingvistice
Cât priveşte lectura strict lingvistică a cimitirelor din Timoc, după
cum am mai spus, inscripţiile în varianta locală sunt puţine, numărul lor
fiind irelevant din punct de vedere statistic. După cum se va vedea în
continuare, aceste inscripţii funerare pot fi clasificate în funcţie de perioada
în care au apărut (foarte recent, după 2005, sau în perioada mai veche, de
început sau mijloc de secol XX) şi de forma pe care o au (antroponime sau
patronime româneşti, inscripţii„ tehnice", epitafuri etc.). 5
Pe baza materialului fotografic analizat, putem trage concluzia că
există o pauză de mai mult de jumătate de veac în care varianta locală nu a
fost folosită. Reapariţia inscripţiilor în graiul local se datorează creşterii
recente a prestigiului limbii vorbite, însă nu poate fi exclusă nici dorinţa de
reluare şi continuare a unei tradiţii. De asemenea, inscripţiile funerare de
dată nouă pot fi puse în legătură şi cu elaborarea unui sistem grafic oficial
pentru redarea graiurilor locale, cu recenta standardizare a limbii vlahe în
2015 şi cu apariţia diferitelor traduceri sau texte în vlahă, dar şi cu
introducerea graiului vlah şi a limbii române în unele şcoli din Serbia de est
(pentru detalii, vezi Huţanu şi Sorescu-Marinkovic 2015). Reapariţia
inscripţiilor în acest context confirmă astfel observaţiile lui Cenoz şi Gorter
(2006: 67-68) privind relaţia bidirecţională şi influenţa reciprocă dintre
peisajul lingvistic şi contextul sociolingvistic: peisajul lingvistic reflectă
forţa relativă şi statutul diferitelor limbi într-un context sociolingvistic şi
multilingvistic specific, dar, în acelaşi timp, contribuie la construcţia
contextului sociolingvistic în sine, influenţând modul în care este perceput
statutul diferitelor limbi.
În contextul rural al Serbiei răsăritene, destinatarul inscripţiilor
funerare este, evident, comunitatea românofonă locală. Conform distinctiei
introduse de Landry şi Bourhis (1997), inscripţiile publice au două funcţii
de bază: informaţională şi simbolică. În timp ce funcţia inscripţiilor oficiale,
top-down, este, de regulă, informaţională, funcţia inscripţiilor funerare este
simbolică, atât în zona asupra căreia ne concentrăm, cât şi în rest. În măsura
în care varianta locală e folosită în paralel cu limba oficială în aceste
inscripţii, rolul său nu este de a oferi informaţii, ci mai degrabă, mai ales în
inscripţiile recente, unul indexical, de identificare prin limbă şi de
I

Până în prezent, un număr relativ redus de cercetători au investigat folosirea limbii
române standard sau a variantei locale în inscripţiile funerare din cimitirele din Serbia (atât
în Voivodina, cât şi în Timoc): Sikimic 2011, Popovic şi Janjic 2013, Ţîrcomnicu 2015, Huţanu
şi Sorescu-Marinkovic 2016.
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promovare şi legitimare a variantei folosite şi a vorbitorilor acesteia.
Recursul la varianta locală este conştient, asumat, simbolic şi reprezintă,
practic, o declaraţie a etnicităţii.
2.1. Perioada veche
În perioada veche am inclus monumentele funerare şi crucile de
piatră ridicate în prima jumătate a secolului al XX-lea. Cum observa Rodica
Colta, ,,majoritatea cimitirelor nu coboară în timp sub 150 de ani" (2014:
121), inscripţiile mai vechi de această dată, chiar dacă există, fiind greu de
descifrat sau nefiind datate. În plus, multe cimitire au fost mutate de pe
vatra initială, iar unele morminte au fost marcate initial cu cruci de lemn,
'
'
care nu s-au păstrat până astăzi.
Inscripţiile funerare din perioada veche oferă, în primul rând, o
lectură antroponimică fecundă. În acestea întâlnim numeroase prenume de
provenienţă română, grafiate conform convenţiilor ortografiei sârbeşti:
Aurika (Aurica), Balasa (Bălaşa), Jon (Ion), Joana (Ioana), Lapadat
(Lăpădat), Lapadata (Lăpădata), Floarja (Floarea), Margareta, Vojka (Voica)
etc. Toate persoanele cu aceste nume sunt născute înainte de 1945 (vezi
Imaginea 46), după această dată nemaiîntâlnindu-se prenume româneşti în
regiune până foarte de curând, după anul 2000. Trebuie spus că sârbizarea
numelor româneşti în Timoc a avut loc în secolul al XIX-lea şi în prima
jumătate a secolului al XX-lea. În această perioadă, numelor de familie le-au
fost adăugate sufixele sârbeşti -ov (-ev) sau -ic, uneori ambele, preoţii sârbi
au început să afişeze în biserici liste cu singurele prenume (sârbeşti) care
puteau fi date copiilor, iar prenumele româneşti au fost traduse în sârbă,
Florea şi Florica transformându-se, de pildă, în Cvetko şi Cvetana etc.
(Gacovic 2016: 319-320). Dacă prenume româneşti nu se mai întâlnesc din a
doua jumătate a secolului al XX-lea încoace, nume de familie sârbizate,
derivate de la teme româneşti, se păstrează până în zilele noastre:
Blidarevic (Blidarevici), Bondokic (Bondochici), Brndusevic (Brânduşevici),
Bukatarovic (Bucătarovici), Caralungovic (Ţarălungovici), Caranovic
(Ţăranovici),
Causanovic
(Ceauşanovici),
Firulovic
(Firulovici),
Lapadatovic (Lăpădatovici), Mamaligic (Mămălighici), Murganovic
(Murganovici), Porkojevic (Porcoievici), Radukanovic (Răducanovici),
Trailovic (Trăilovici), Vulpic (Vulpici) etc.
Tot din această perioadă datează inscripţii ce conţin patronime de
genul „al lui": Alu Dede, Aluzane, Lj Drina, Lu Zuvece 7 etc. De asemenea, am
întâlnit şi o inscripţie „tehnică" în limba română, cu caractere chirilice, în
care, pe lângă numele decedaţilor, se indică şi vârsta la care aceştia au
În traducere: ,,Floarja / Blagojevic/ + 1950, decedată la 70 ani/ Monument ridicat de/ fiul
Milan".
7 În transcriere: ,,Al lui Gege", ,,Al lui Zane", ,,(Al) lui Drina", ,,(Al) lui Juvete".
6
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murit, oferindu-ne una din foarte puţinele mostre de grai local sens m
Timoc în prima jumătate a secolului al XIX-iea (vezi Imaginea 58). De
menţionat că aceste inscripţii sunt foarte rare şi se pare că au o răspândire
restrânsă, întâlnindu-se doar în câteva sate de pe malul Dunării (Korbovo,
Mala Kamenica).
2.2. Perioada nouă
Pe monumentele ridicate în perioada nouă, de după anul 2000, nu
mai întâlnim prenume specific româneşti, însă observăm revenirea
patronimelor româneşti de genul „al lui". De cele mai multe ori, sub
numele de familie sârbesc, oficial, apare patronimul românesc: Aljconi, Aht
Dronda, Alukrecu, Ai Duâi 9 etc. Această utilizare indexicală a limbii conferă
inscripţiei funcţia simbolică de marcare a identităţii etnolingvistice şi
culturale a decedatului, respectiv a persoanei care a ridicat monumentul.
Din moment ce, în majoritatea cazurilor, românofonii sunt cunoscuţi în
interiorul comunităţii exclusiv după patronimul (sau porecla) română,
acest tip de marcaj are şi o funcţie informaţională, însă doar pentru
comunitatea locală. Aceste inscripţii duble indică identitatea duală a
românofonilor din Serbia de est, despre care se vorbeşte deja de mult timp
în cercurile antropologice (Dimitrijevic-Rufu 1994).
De asemenea, dacă în perioada veche şi pe tot parcursul secolului al
XX-iea au dominat, într-o proporţie covârşitoare, inscripţiile cu alfabet
chirilic, acum îşi fac treptat apariţia şi cele cu alfabet latin (vezi Imaginea
710 ). Pe lângă patronimele româneşti, acum apar şi porecle de tipul:
Anperatu, Bobok, Cokan, Curjase11 etc.
Şi în această perioadă întâlnim inscripţii „tehnice", cum ar fi cea din
Manastirica (fotografie publicată în Huţanu şi Sorescu-Marinkovic 2016:
35), cu alfabet latin: ,,Miodrag / Amurit 2010a / Supt piatra asta / Dorme
Milă/ Piatra a pusa/ Soţia Branka / Copilu Mirko / Nora Gordana / Şi
niepoţi / / Branka / Supt piatra asta/ Dorme Branka / Piatra a pusa/ Fata
Jordana / Zineru Deian / Şi niepoţi".
O noutate care caracterizează ultimii ani este apariţia, pe lângă
patronime şi inscripţii tehnice, a epitafurilor în varianta locală. Epitafurile
au o contribuţie semnificativă la peisajul lingvistic al comunităţilor rurale
din Europa de Est, unde alte tipuri de inscripţii sunt foarte rare (Sikimic şi
Nomachi 2016: 14-15). Spre deosebire de Europa de Vest, unde inscripţiile
În transcriere: ,,Monumentul lui Niţă şi al babii lui Ioana care a trăit 86 şi 88 [de ani)".
Îi::1 transcriere: ,,Al Cionii", ,,Al lui Dronda", ,,Al lui Creţu", ,,Ai Dudii".
10 In traducere şi transcriere: Faţă: ,,Grozdic / Liubinka / 1948-20 / Dragoljub / 1947-20 /
Monumentul îl ridică ei înşişi / din timpul vieţii, cu familia". Verso: ,,Drăguţă cu Binca

8
9

Împăratul".
11

În transcriere: ,,Împăratul", ,,Boboc", ,,Ciocan", ,,Cireaşă".
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pe monumentele funerare sunt fosilizate şi reduse la minimum (nume şi
data naşterii şi a morţii), epitafurile din cimitirele ortodoxe ale Europei de
Est pot fi foarte lungi, complexe şi inventive. Antropologul sârb Ivan
Colovic, în colecţia sa de epitafuri sârbeşti din a doua jumătate a secolului
al XX-lea, Literatura în cimitir, observă că „în mediile în care comunicarea
socială cuprinde şi exprimarea emoţiilor personale, în public şi verbal, dar
mai ales în scris, transformarea inscripţiei funerare sumare în comentariu
epitafic reprezintă procesul prin care se confirmă apartenenţa la
comunitate" (1983: 11). Mai mult, autorul este de părere că principalul
motiv care stă în spatele inscripţionării epitafurilor pe monumentele
funerare este „existenţa în regiunea noastră a unui tipar de comunicare
socială care nu doar permite, ci chiar recomandă exprimarea publică
verbală a emoţiilor, şi nu doar în relaţie cu moartea" (idem: 10).
În Turija, sat cu populaţie românofonă din apropierea oraşului
Kucevo, unde obiceiul îngropării în grădină sau în faţa casei este foarte
răspândit, ca, de altfel, în întreaga regiune Zvizd, am întâlnit un monument
funerar cu epitaf în varianta locală, scris cu alfabet latin. Mormântul
aparţine ultimului membru decedat al familiei, epitaful în română fiind
tradus, dedesubt, în sârbă, cu chirilice: ,,Duşan nu sa rapus. / Duşan nu sa
dus - / Iel numa sa-ntuors / În vesiie unde a fost. / / Dusan nije umro /
Dusan nije otisao - / 0n se samo vratio / Uvecnost gde je bio!" (fotografie
publicată în Huţanu şi Sorescu-Marinkovic 2016: 36). De remarcat faptul că,
din discuţia purtată cu soţia celui decedat, a reieşit că epitaful în varianta
locală a fost inscripţionat la dorinţa fiului, care este stabilit de multă vreme
în Italia.
Slobodan Markovic „Bâz" şi Dragisa Dimitrijevic „Cârcioabă" din
Slatina, de lângă Bor, au fost doi rapsozi şi compozitori populari renumiţi
din Timoc, cunoscuţi antropologilor şi folcloriştilor din România, care au
scris despre ei în repetate rânduri (Hedeşan 2001, Ţîrcomnicu 2015).
Primul, care a decedat în 2012, şi-a compus personal epitaful care este
astăzi inscripţionat pe monumentul lui funerar. Scris în varianta locală
vorbită în Timoc, cu alfabet latin, acesta arată astfel: ,,Kânpu al nudstru /
Lam lukratâ / Duâmne zona fuost / Dragî ku lauta am/ Vekuitâ cu ja bine
/ Am trait kâncek / Almieu nul mai/ Zauit sâ daka / Sânt ân pomânt /
Dasâ voi sa nul/ Zojtac de pomana/ samil dac" (fotografie E. Ţîrcomnicu,
publicată în Huţanu şi Sorescu-Marinkovic 2016: 37).
Epitaful celui de-al doilea rapsod, al lui Draghi Cârcioabă, decedat în
2007, a fost compus de Consiliul Naţional al Românilor din Serbia
(Imaginea 8). Din acest motiv, spre deosebire de toate celelalte epitafuri,
acesta se raportează într-un grad mult mai mare la convenţiile ortografice şi
la normele limbii române standard, însă şi aici pot fi detectate caracteristici
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locale. Influenta limbii sârbe este, de asemenea, mai putin vizibilă. Numele
'
'
membrilor familiei care au contribuit la ridicarea monumentului şi gradele
de rudenie sunt însă în limba sârbă.
3. Concluzii
Lecturile posibile ale cimitirelor din Serbia răsăriteană pe care le-am
propus în acest studiu trimit toate către modul în care populaţia
românofonă din această zonă îşi exprimă identitatea etnică, lingvistică şi
culturală. Monumentele funerare analizate demonstrează că membrii
comunităţii
1ş1
manifestă
apartenenţa
etnică
atât prin mijloace
extralingvistice (port, stâlpi funerari, morminte ridicate în timpul vieţii), cât
şi lingvistice (inscripţii funerare în varianta locală). În special evoluţia în
timp a inscripţiilor funerare (de la simple antroponime la consemnarea
conştientă şi asumată a patronimelor şi până la epitafuri scrise în întregime
în varianta locală) se dovedeşte relevantă din perspectiva creşterii
prestigiului variantei locale, atât în interiorul, cât şi în afara comunităţii.
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Imagini

1. Gamzigrad, districtul Zajecar.
Bărbat în port tradiţional.
Fotografie: S. Gacovic, 2017

2. Lubnica, districtul Zajecar.
Stâlpi funerari sculptaţi
în lemn. Fotografie:
A. Sorescu-Marinkovic, 2017

3. Korbovo, districtul Kladovo.
Monument funerar ridicat în timpul
vieţii. Inscripţie: ,,Kostandinovic/
Margareta 1938-20/Sp. pod. sama sebi
za zivota".
Fotografie: A. Sorescu-Marinkovic, 2017
https://biblioteca-digitala.ro

4. Bukovce, districtul Negotin.
Monumente funerare de mijl. secol XX.
Inscripţie (dreapta): ,,Floarja/Blagojevic/
+1950 g u 70 g / spom. pod. / sin Milan".
Fotografie A. Sorescu-Marinkovic, 2016

5. Korbovo, districtul Kladovo.
Monument funerar nedatat (probabil
din prima jumătate a secolului al XIX-lea
sau chiar mai devreme), cu inscripţie în
varianta locală, cu alfabet chirilic:
„Spomenu lu Njice si al babi luj
Juana karje a treit 86 si 88" .
Fotografie: A. Sorescu-Marinkovic, 2017
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6 şi 7. Korbovo, districtul Kladovo.
,,Grozdic /Ljubinka/1948-20/
Dragoljub/1947-20/ Spomenik podizu
sami sebi/ za zi vota sa porodicom" .
Verso: ,, Dreguce ku Binka Anperatu ".
Fotografie: A Sorescu-Marinkovic, 2017
Faţă:

8. Slatina, districtul Bor.
Epitaf în limba română:
,,Dragisa Dimitrijevic/
Krcoba/1954-2007/
Draghi, drumaşule/Drum ai drumăit/
Tot pentru poporul tău iubit/
Cântece ai căntat!Jocuri ai jucat/
În-tro horă mare/Şa frumoasă/
pe toţ românii ai chemat.../
Mulce-ai vrut ş-ai început/
ciasu morţii cea-n trecut/
Spomen podizu: /
Majka Stana/Supruga Branislava/
Sin Dejan/Snaja Nela/Unuka Marja/
. ,Cerka Danijela/ Zet Dejan /
Consili"ul National al Romanilor
din Serbia".
Fotografie: E. Ţîrcomnicu
(publicată în Ţîrcomnicu 2015:29)
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Comunicarea interetnică şi perspective de depăşire
a etnostereotipurilor negative în Bucovina
Serhii Hakman·
Overcoming Resume This article deals with the specifics of ethnoregions, and also features of Ukrainian-Moldavian-Romanian borderland.
Some aspects of the interethnic relations' condition and traditions on the
territory of Bukovina are illustrated. Main reasons of the phenomenon of
tolerance development in Bukovina are analyzed. The author formulates
his vision of the problem of ethno-cultural self-identification and ethnic
differentiation of Moldavian and Romanian nations. The main
preconditions, peculiarities of appearing and forms of identification of
negative ethno-national and ethno-regional stereotypes of mutual
perception are analyzed. Recommendations on interaction of authorities
and different civic institutions in their minimization are suggested.
Actualmente se reliefează două tendinţe a dezvoltării civilizaţiei, în
mare măsură contradictorii, care sunt legate, pe de o parte de procesele de
globalizare şi integrare, din altă parte - de diferenţiare culturală,
regionalizare şi autoidentificare etnică. Gradul ridicat de întrepătrundere a
acestor procese a creat un nou concept al socioumanisticii „globolocalism". Transformările sub influenţa proceselor de globalizare a
închipuirilor tradiţionale referitore la popoarele mici, mişcările locale,
familie, minorităti etnice determină politica etnică a tării, care trebuie să ia
în considerare nu numai tendinţele globale, dar şi specificul local1. În acest
context devine preţios, din punct de vedere şi practic şi ştiinţific, o analiză a
proceselor şi promovării etnopoliticii de stat la nivel regional, mai ales în
zonele multietnice de frontieră.
În contextul acestor procese devine de o importanţă deosebită
armonizarea relaţiilor interetnice şi respectarea drepturilor persoanelor
care aparţin diferitelor grupuri etnice. Un toi deosebit în acest context o are
minimizarea stereotipurilor negatîve etnonaţionale şi etnoregionale.
Totodată menţionăm că în zonele de frontieră atitudinea statului asupra
minorităţilor etnice influenţează asupra relaţiilor cu ţările vecine.
I

f

• Conf. univ. dr. Serhii Hakman, Director adjunct-şef secţie cercetare ştiinţifică. Centrul
Regional Cernăuţi de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici.
1 Kypac I. Aep)KaBHa eTHottau;iottanbtta noniT11Ka B yMoeax cTaHOBJieHH}I BÎ.AKpl1Toro
cyrniJibCTBa / / ETttonoJiiTOJ10rijl B YKpai:tti. CrnttoeJieHH}I. lll.o AaJii? 36iptt11K. - K.:
UliEHA, 2002. - C. 3-4.
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Studierii problemei relaţiilor interetnice şi a etnopoliticii, a influenţei
stereotipurilor negative şi a încercărilor de minimizare a lor, inclusiv la
nivel regional, şi-au consacrat lucrările cercetătorii din Ucraina K.
Halushko, Ya. Hrytsak, V. Yevtuh, Gh. Kasyanov, O. Kryvytska, A.
Kruhlashov, şi I. Kuras, I. Manolatiy, M. Stepyko, V. Troschynskyy, V.
Fisanov, cercetătorii din ţările vecine V. Moşneaga, V. Stepanov, F.
Pintesku, Ş. Purici ş. a. Un loc deosebit îl ocupă lucrările lui I. Burkut. Cu
toate acestea, există o necesitate de o analiză a tradiţiilor relaţiilor intretnice
şi a impactului stereotipurilor etno-naţionale şi etno-politice la nivelul unei
zone transfrontaliere. Acesta e şi scopul articolului, pentru care e aleasă, ca
studiu de caz, Bucovina, fiind o zonă limitrofă şi multi-etnică, cu un trecut
istoric anevoios, legat de multiple schimbări ale apartenenţei statale (în
întregime sau a unor segmente teritoriale).
Bucovina istorică, ca regiune multietnică, cu propriile sale
caracteristici, origini istorice de formare a problematicii etnonaţionale poate
fi considerată şi etnoregiune. Definiţia de entoregiune a fost propusă de
cercetătorul ucrainean Petro Nadolishnyi ca „ un anumit teritoriu care, în
conformitate cu toate elementele etnice legate între ele, cu caracteristicile
intensităţii proceselor etnice, se deosebeşte de alte zone şi poate fi
considerat drept un obiect aparte al etnopoliticii de stat" 2. Conform opiniei
cercetătorului „acesta este un spaţiu de expresie concentrată a factorilor
etnici. Totodată acest hiatus etnoregional (salt, decalaj într-un număr de
particularităţi) este determinată de gradul de intensitate a proceselor
interetnice şi etnopolitice pe baza unor indicatori informali şi calitativi, care
includ nivelul de autoorganizare etnică şi mobilizare etno-culturală şi etnopolitică, comportamentul demografic al comunităţilor etnice, gradul de
tolerantă
, interetnică etc3".
După cum afirmă cercetătorul din Republica Moldova Valeriu
Moşneaga, Europa de astăzi poate fi caracterizată nu numai prin
diversitatea ei etnică şi culturală, dar de asemenea prin multe frontiere,
care separă regiuni, grupuri etnice şi alte identităţi comune. Bucovina
istorică este o astfel de zonă care, asemănător cu alte teritorii similare din
Europa, are în componenţa sa grupuri etnice, care au dincolo de frontieră
,, patria istorică", în care aceeaşi etnie este în calitate de naţiune titulară4 •
2 Ha,o:oninrniJit TI. P036y,o:osa ttosoi: c11cTeM11 sp~,o:ysaHH~ B YKpaYtti: eTHOHau.iottanbHHJit
acneKT. (TeopeT11Ko-Mern,o:onori'-IH11Jit attaniJ): Mottorpaq>IB. - K.; O,o:eca: BH,o:-BO YA.IJ:Y;
AcrponpittT, 1999. - C. 149-150.
3 Ibidem.
4 Monrn~ra B. Mon,o:oso-pyMbIHO-yKpa11HCKl1e espoperH0HbI: peanbH0CTb 11 Q)KH,o:aHH~ / /
PerioHH Cxi,o:HOI €spon11: iHTerpau.iJi!Hi O'-liKyBaHH~ Ta KOHq>pOHTau.iJi!Hi He6e3neK11.
MaTepian11 Mi)Kttapo,o:Hoî ttayKosoY Kottq,epettu.iî, l.J:epttisu.i, 18-19 sepecH~ 2000. l.J:epttisu.i: 6YKPEK, 2000. - C. 160.
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Aici, în Bucovina, locuiesc compact minorităţi etnice, care nu sunt diasporă
ci populaţie autohtonă. În unele zone, acestea formează un masiv etnic unic
pe ambele părţi ale frontierei: pe de o parte a frontierei - ca o minoritate, pe
de altă parte - ca naţiune titulară. Deci, putem face presupunerea că
etnoregiunile pot să iasă din cadrul teritoriului unui stat, cum ar fi în acest
caz, atunci când este vorba de teritoriul Bucovinei istorice, părţile cărei în
prezent întră în componenţa diferitor state.
În partea de nord a acestei etnoregiuni, adică a Bucovinei, (posibil,
într-o anumită măsură - şi în partea de nord şi de sud a Basarabiei, precum
şi în Republica Moldova) continuă procesul complex şi dureros de
autoidentitare etnică şi culturală şi, totodată, de divizare etnică. Menţionăm
faptul că în Ucraina populaţia românofonă este destul de numeroasă şi
dacă calculăm împreună persoanele, care la recensământul populaţiei s-au
identificat ca români şi cele care s-au identificat drept moldoveni, vom avea
o cifră de aproape 410 mii, care întrece numeric considerabil numărul
belaruşilor, care ocupă locul al treilea după ucraineni şi ruşi 5 • Vorbind
despre acest proces de autoidentificare, menţionăm faptul că având aceeaşi
limbă literară (potrivit Academiei de Ştiinţe a Moldovei, limba de stat
(oficială) a Republicii Moldova este limba română, iar sintagma „limba
moldovenească, funcţionând pe baza grafiei latine" din Articolul 13 alin. (1)
al Constituţiei poate fi echivalată semantic cu limba română) 6 , aceiaşi clasici
literari, tradiţii comune, datorită modificărilor geopolitice complexe din
secolele XVIII, XIX şi XX, ei s-au dezvoltat în diferite spaţii geopolitice, care
au influenţat în mod semnificativ asupra identificării lor ulterioare.
Merită să ne amintim de opinia cercetătoarei ucrainene Olga
Kryvytska, pentru care diferenţierea şi identitatea naţională şi etnică este o
realitate socială, dar una care nu rămâne constantă, deoarece sentimentele
naţionale care unesc oamenii în anumite grupuri sunt ambivalente. În
contextul de identificare etnică post-sovietică intensitatea acestor
sentimente pe de o parte, în mare măsură depind de politică, gradul de
deschidere în raport cu alte popoare, iar din altă parte - de gradul de
concentrare a atenţiei asupra propriilor probleme şi a căutării unui inamic
extern, care ar fi responsabil pentru toate problemele unei anumite
comunităti sociale 7 .
'

s Tipo KiJihKiCTb Ta cKJia,r:i: ttaceneHH~ YKpa"iHH 3a nmcyMKaMH BceyKpa"iHChKoro nepen1,1cy
ttaceneHH~ 2001 poKy. (3a Aam-tMH ,0:ep)KKOMCTary YKpa"itttt).
6 Curtea Constituţională recunoaşte limba română drept limbă oficială în Republica
Moldova / / http:/ /www.mediafax.ro/ externe/ curtea-constitutionala-recunoaste-limbaromana-drept-limba-oficiala-in-republica-moldova-11743680
7 KpttBHLJ,bKa O. KottcpniKTHicTb nocTpaJ:VIHCbKo"i eTtti<rno"i i,ri:ettTmpiKaLJ,i"i /
Onetta
KpttBHLJ,bKa / / TioniT1,1qm111 MeHe,l].)KMeHT. - 2003. - NQ 3. - C. 43.
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Cu toate acestea, un punct important în diferenţierea conceptelor de
„etnie" şi „naţiune", conform academicianului ucrainean Volodymyr
Yevtuh, este faptul că etnia poate exista atât compact (în cadrul aceluiaşi
teritoriu), cât şi dispers, împrăştiat în diferite zone, menţinând într-o
perioadă destul de lungă de timp principalele sale caracteristici calitative.
În ceea ce priveşte conceptul de „naţiune", în contextul ei etnic, de obicei ea
este interpretată ca o comunitate umană, care se bazează pe caracteristici
culturale, psihologice etc. şi pentru care este obligatorie o conştiinţă
comună, în centrul cărei se găseşte originea comună. În această comunitate
una dintre caracteristicile principale ale ei este existenţa în acelaşi teritoriu,
adică teritoriul comun poartă rolul celui mai principal atribut existent 8 •
Deci, pentru constituirea unei naţiuni nu este suficient de sentimentul de
comunitate etnică. Conform teoriei lui Friedrich Hekmann, ,,naţiunea este
un grup etnic care are o conştiinţă politică comună, iar pe plan politic este
organizat în formă de stat naţional" 9 • Volodymyr Yevtuh chiar sugerează că
noţiunea de „etnie" este mult mai largă decât noţiunea de „naţiune" nu
numai în conformitate cu paradigma semantică. Aceasta nu include în mod
automat conceptul de „naţiune", chiar după oportunităţile de acoperire a
tuturor comunităţilor umane, deoarece nu toate grupurile etnice, care
constituie temelia naţiunii, devin aceasta [naţiune. - n.a.]1°. În contextul
autoidentificării românilor şi moldovenilor se poate presupune, de
asemenea, că în anumite condiţii ei ar putea forma două naţiuni politice pe
baza unor rădăcini etnice comune.
Unul dintre factorii, care înfluenteză esential asupra acestei situatii
este procesul de identificare şi diferenţiere dintre români şi moldoveni, care
este în curs de desfăşurare. Drept dovadă a continuării acestui proces pot
servi schimbările dinamice în balanţa dintre numărul de români şi
moldoveni în Ucraina şi în regiunea Cernăuţi (spre deosebire de Republica
Moldova şi România în Ucraina ei nu poartă „povara" de naţiune politică).
Astfel, comparând datele recensământului din 2001 cu cele ale
recensământului din 1989 se poate observa că în Ucraina numărul de
persoane care se consideră români a crescut, reprezentând în comparaţie cu
1989 112%, iar cei care se consideră moldoveni - a scăzut, reprezentând
respectiv 79,7%. Deosebit de remarcat această dinamică se observă în
regiunea Cernăuţi, unde în comparaţie cu 1989, românii constituie 114,2%,
I

I

8

I

E:aryx B. )]:0 npo6neM11 Bl13Ha'-!eHID! IlOH51TI51 "eTHi'-IHa MeHIIH1tta" / / ETHi'-IHi MeHllll1Hl1
Cxi,1J,ttoi: Ta UettTpanbttoi: E:apon11: KOMnapaT11Btt1111 attani3 cTaHOBHlll,a Ta nepcneKTl1B
p03B11TKy. - K.: IHTETT, 1994. - C. 14-29.
9 Heckmann F. Etnische Minderheiten, Volk und Nation. Sociologie inter-etnischer
Beziehungen. - Stuttgart, 1992. - S. 57.
10 E:aryx B. Op. cit. - C. 17-18.
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iar moldoveni - respectiv 79,5% 11 . După 2001, schimbările pot fi şi mai
esenţiale, dar, cu părere de rău, din cauza refuzului guvernului lui N.
Azarov de a organiza recensământul populaţiei din Ucraina, planificat
pentru anul 2001, nu avem dovezile respective.
Cercetătorii din Romănia şi reprezentanţii elitei etnice româneşti din
Ucraina consideră că structurile guvernamentale ucrainene ar trebui să
găsească o formă adecvată de recunoaştere oficială a identităţii etnice,
lingvistice, culturale şi religioase a românilor şi moldovenilor, invocând şi
faptul că în perioada 1991 - 2001 au fost semnate o serie de documente în
care a fost recunoscută identitatea acestor două grupuri de către
oficialităţile României şi a Republicii Moldova. De exemplu, în Acordul
interguvernamental privind cooperarea în domeniul educaţiei, ştiinţei şi
culturii din 20 martie 1993 putem găsi o referinţă la identitatea
românească/moldovenească (art. 2, 14) 12 (Să amintim şi faptul, că în
decembrie 2013 Preşedinţia Republicii Moldova a argumentat că
denumirea ştiinţifică a limbii de stat în Republica Moldova este un lucru
cert, subliniind că „naţiunea română este organizată în două state
româneşti - România şi Republica Moldova") 13 •
În opinia lor, recunoaşterea oficială teoretică şi practică a identităţii
etnice a moldovenilor şi a românilor ar fi, de asemenea, în concordanţă cu
prevederile paragrafului „b" al articolului 1 al Recomandării 1201 (1993) a
Consiliului Europei 14, care în acordul de bază ucraineana-român părţile sau angajat de a le realiza. Autorul parţial este de acord cu acest concept, cu
condiţia că va fi recunoscută identitatea acestor grupuri, dar nu lipsa
dreptului la existenţă a unuia dintre ele, nu se vor face încercări de
contrapunere a unui grup altuia.
Este bine cunoscut faptul, că o naţiune există atunci, şi atâta timp
până când se păstrează autoidentitatea naţională a membrilor ei. Conştiinţa
unei natiuni politice, de obicei, functioneză la două niveluri - la nivel
general naţional şi la nivelul grupului etnic. Dacă pentru reprezentanţii
I

I

11 Tipo KiJihKiCTb Ta cKIIa;::i; HaceneHH~ YKpa"iHH 3a ni;::i;cyMKaM1-1 BceyKpa"iHCbKOro nepem1ey
HaceneHH~ 2001 poKy; Popescu I., Ungureanu C. Românii din Ucraina: între trecut şi viitor.
Voi. 1. Românii din Regiunea Cernăuţi (Studiu etnodemografie şi sociolingvistic). - Oradea:
Primus, 2009. - P. 272.
12 TiaTpaw E. Bonpoc 33I.IJ;l-1Tbl npaB H31.\l-10HaJibHbIX MeHWl-1HCTB B0 B331-1M0OTHOWeHH~X
YKpat-1HbI, PyMbIHl-11-1 1-1 Pecny6n1-1K1-1 Mon;::i;oBa / / YKpa"iHa-PyMytti~-Mon;::i;oBa: icrnpwrni,
noJIÎTl-1'-IHi Ta Kynbryptti acneKTl-1 B33€MHH: MaTepiaJil-1 Mi>Kttapo;::i;tto"i ttayKOBO"i
KOHq:>epeHl.\i"i. - Y:epHiBl.\i: 6yKpeK, 2002. - C. 322.
13 Curtea Constituţională recunoaşte limba română ...
14 Recomandarea 1201 (1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind un
protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, privind drepturile
minorităţilor naţionale / / Patraş E. Minorităţile naţionale din Ucraina şi Republica
Moldova: statutul juridic. - Cernăuţi: Ed. Alexandru cel Bun, 1999. - P. 256-260.
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naţiunii

titulare (în Ucraina, de exemplu - etnicii ucraineni), nu este nici o
problema de a combina aceste două niveluri, pentru anumite grupuri etnice
astfel de probleme există. Cu aceasta se face imposibilă prioritatea
identităţii general-naţionale asupra identităţii de grup, condiţie obligatorie
pentru o naţiune politică 15 . Cu aceste probleme se confruntă practic toate
noile state care au apărut în spaţiul postsovietic.
Există, şi în ultimul timp necesită o mai mare atenţie din partea
etnopoliticii ucrainene, problema studierii atitudinii şi a orientării politice a
etnicilor ruşi din Ucraina. Acest grup etnic nu este omogen în proiecţia
proprie referitor la soarta noilor state independente, a relaţiilor lor cu
lumea exterioară şi a statutului personal în noul sistem etno-social şi politic
al ţării. Acest grup etnic a fost nevoit să treacă printr-o schimbare destul de
dramatică a statutului lor de la unul privilegiat până la rolul deşi celei mai
numeroase, dar, totuşi, a unei minorităţi etnice.
De exemplu, o astfel de transformare de rol la mulţi ruşi din Ucraina
a provocat un anumit stres psiho-emoţional, cerându-le să-şi aleagă poziţia
proprie referitoare la statalitatea ucraineană şi faţă de eforturile necesare
pentru a găsi un loc adecvat în ea. Cercetătorul ucrainean A. Kruhlashov
observă două tendinţe de dezvoltare ale acestui grup etnic. Prima
demonstrează o disponibilitate a unei părţi ale lui de a-şi schimba
identitatea din cea rusă în ucraineană. A doua tendinţă indică lipsa
premiselor interne pentru autoizolarea ruşilor, şi devine o anumită dovadă
a unei politici adecvate a statului ucrainean referitoare la minorităţi, în
general şi, în special, referitoare la ruşi. Aceste două tendinţe demonstrează
că, deşi până acum n-a fost elaborată concepţia etnopoliticii ucrainene,
reprezentanţii minorităţilor etnice din ţară nu sunt supuşi unei discriminări
etnice şi nu sunt obiecte ale unor încălcări ale drepturilor individuale şi
colective. Şi, că ei nu văd în statul ucrainean un adversar al său 16 .
La aceasta s-a adăugat şi problema persoanelor strămutate în
interiorul ţării ca o consecinţă a anexării Crimeii de către Federaţia Rusă şi
a conflictului armat din estul Ucrainei. Salvându-se de persecuţii şi ostilităţi
circa un milion de cetăţeni s-au mutat în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv
în regiunea Cernăuţi.

15

Mati!6opo,o:a O. Tipo6neMa tjJopMyBaHH~ HOBOI i,o:eHTH'l:HOCTi yKpai:HCbKOI Hal.\i"i / /
CTpaTeri~ HaL\iOHanbHOi: KOHconi.o:aL\ii: s YKpai:Hi: Kpyrmtti! cTÎJI eKcnepTiB [E11eKTpoHH11tiI
pecypc]. - Pe)Kl1M ,o:oCTyny: http:/ /rdu-old.narod.ru/fbook_l/strat_2.htm
16
Kpyrnawos A. 3THono1111T11Ka B YKpa11He: ocHOBHbie BbI30BbI 11 TeH,o:eHL\1111
pearnposaH11~ / / Politica de stat faţă de minorităţile naţionale şi securitatea în bazinul
Mării Negre. Conferinţă ştiinţifică Internaţională (Chişinău - Comrat, 12-13 mai 2014). Chişinău: CEP USM, 2014. - p. 88.
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Această situaţie

a descoperit o serie de probleme nu numai socialjuridice, ci şi psihologice, legate de adaptarea persoanelor strămutate la
noul loc de trai, noi obiceiuri şi tradiţii locale, şi, uneori, un nou mediu
lingvistic. Cu toate acestea, a apărut necesitatea de a crea un mediu
favorabil pentru primirea unor „străini" de către rezidenţii localnici, de a
oferi un sprijin social şi economic din partea autorităţilor locale, precum şi
depăşirea stereotipurilor negative interetnice şi interregionale de percepţie
reciprocă.

Şi totuşi, Bucovina este una dintre acele zone din Europa, care au
format propria lor tradiţie a relaţiilor interetnice, care a primit denumirea
de „fenomenul de toleranţă bucovineană". Timp de secole acest meleag a
fost multietnic, iar relaţiile dintre diferite grupuri etnice s-au bazat pe
respect reciproc şi s-au caracterizat ca relaţii de stabilitate. Spre excepţie de
scurtele perioade din istorie, legate de războaie, inclusiv de cele două
războaie mondiale şi de perioada totalitarismului, relaţiile dintre
comunitătile etnice din această zonă sunt considerate de către cerecetători
ca exemplare17.
Asupra nivelului multietnic şi multicultural al Bucovinei a
influenţat în mare măsură destinul ei dramatic. După cum am menţionat
deja mai sus, teritoriul Bucovinei (în întregime sau unele pământuri ale ei)
în decursul anilor a fost parte componentă a mai multor state. Şi totuşi, cel
mai dramatic destin Bucovina l-a avut în secolul XX. Numai partea ei de
nord în timpul secolului trecut de câteva ori şi-a schimbat apartenenţa
statală. Nu întâmplător cercetătorul contemporan ucrainean Volodymyr
Fisanov a numit acest meleag drept „ punct geopolitic rătăcitor" 18 .
Alt cercetător ucrainean Ihor Burkut confirmă faptul, că în relaţiile
interetnice din regiune pentru o perioadă destul de lungă a istoriei au
dominat factorii pozitivi. Strămoşii românilor şi ai slavilor din zonă erau
ortodocşi, de aceea între ei nu existau conflicte de bază interconfesională 19 .
Dat fiind faptul că în perioada medievală etnia comună juca un rol mai
I

17 6ypKyT I. r., 5IpMHCTl111 M.B. JJ:11HaMiKa Mi)l(eTHiqHJ1X BiJJ,HOCHH B Y:epHiBel(bKil1 o6naCTi
Ha cyqacHoMy eTani (3a MaTepianaMH cou;ionoriqH11x on11TysaHb Ta nepioJJ,11qHo·i npec11
2002-2003 poKiB) / / 6yKOBHHCbKl111 )l(ypHan. - 2004. - NQ 1. - C. 87-95.
18 <t>11caHOB B. TTpo6neMa 6e3onacHOCTJ1 B ycnOBHSIX TTOJJ,BH)l(HbIX reonOJTHTJ1qeCKHX ToqeK:
cJ1yqa11 C 6yKOBHHOl1 / / TTorpaHJ1qHble pa110Hbl Ha TTOCTCOBeTCKOM npocTpaHCTBe:
HeTpaJJ,HL(HOHHbie acneKTbl 6e30nacHOCTl1. MaTepHaJTb[ ceMHHapa (Y:epHOBL(bl, OKTSI6pb
1996 r.). - K.: <l>eHHKC, 1997. - C. 88.
19 6ypKyT I. PerioHanhHÎ TpaJJ,11u;i'i MÎ)l(eTHiqHoro cniHKyBaHHSI i nepcneKTHBH TTOJ],OJTaHHSI
HeraTHBHHX eTHOCTepeOTHTTÎB / / ETHÎqHi B3a(Ml1Hl1 Ha Tep11Topi'i E:spoperioHy "BepxHil1
TTpyT": MaTepiaJIH Mi)l(HapOJJ.HO'i HayKOBO'i KOHq:,epeHu;i'i / 6yKOBHHCbKl111 noniTonoriqHJ111
u;eHTP Ta KapiHTÎl1CbKl111 iHCTHTYT Hau;ioHanbHHX MeHllIHH. fliJJ, peJJ,. A.KpyrnallIOBa,
K.AHJJ,epsanbJ],a, f.BaJieHTHHa. - Y:epHisu;i: 6yKpeK, 2004. - C. 333.
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puţin

important, în comparaţie, de exemplu, cu o religie comună, nivelul
potenţialului conflictogen era scăzut semnificativ.Toleranţa bucovineană se
baza şi pe lipsa de concurenţă dintre cele mai mari grupuri etnice. Un
impact asupra modului paşnic de interacţiune se cauzează şi
interdependenţei economice. Foarte aproapiat sau similar a fost şi modul
de producţie. Totodată acest meleag se caracteriza prin bilingvism sau chiar
polilingvism. Deşi miturile susţin teza, că orice ţăran din Bucovina vorbea
mai multe limbi, trebuie să recunoaştem că, desigur - la un nivel destul de
slab (sau deţineau un anumit vocabular necesar pentru a aborda
problemele urgente din viaţă).
Cercetătoarea Olga Kryvytska, recunoscând factorii de toleranţă şi
identitate naţională prin specificul ei regional, menţioneză faptul că
ucrainenii locuiau pe pământurile care intrau în componenţa altor state,
fapt care a format o toleranţă ca una dintre principalele lor caracteristici,
devenind totodată, în condiţiile lipsei statalităţii proprii, un element de
autoapărare 20 . După opinia lui Ivan Manolatii, o constatare semnificativă a
cercetătoarei este afirmaţia ei, că toleranţa interetnică s-a născut de
asemenea sub influienţa faptului, că pentru ucraineni pământul a fost cea
mai importantă valoare, completând de asemenea că şi lupta comunităţilor
etnice din vestul Ucrainei pentru resurse limitate (teren) tot era percepută
de ei ca cea mai importantă 21 . Suntem de acord cu aceşti autori, completând
în acelaşi timp, ca şi românii în timpul formării „ toleranţei bucovinene", de
asemenea au locuit în mare măsură în afara statului lor national. Să nu
'
uităm şi de faptul, că în perioada dezvoltării acestui „fenomen de toleranţă
bucovineană" nici o etnie nu avea o majoritate absolută. Dat fiind faptul, că
relaţii mai complexe au persoanele şi grupurile de oameni care contactează
mai rar, menţionăm că populaţia Bucovinei a fost într-un contact interetnic
permanent şi de diferite niveluri. Toleranţa tradiţională a regiunii a solicitat
elaborarea unui astfel de model de coexistenţă, care permitea soluţionarea
problemelor inevitabile prin metode acceptabile pentru toate părţile
dialogului.
După cum a fost menţionat mai sus, această etnoregiune este situată
la o frontieră etnică, unde pe parcursul secolelor au avut loc contacte etnice
intensive între populaţia autohtonă est-slavă şi est-romanică. Comunicarea
permanentă în diferite domenii ale vieţii şi-a lăsat amprenta pe formarea
2(1 Kp11B!1LJ,bKa O. Y:11HHl1Kl1 Hau,iottaJibHOi' TOnepaHTHOCTi
cneu,11cpiKau,i51 /

Onetta Kp11s11u,bKa / /

Ta iAeHTl14HOCTi: perioHaJibHa

HayKoBi 3an11cK11 /

36iptt11K. - B11n. 33. - K.

ITTiEHD,, 2007. - C. 74.
2] MaHOJiaTiCt l. C. Pa30M, ane MaC!)Ke 0KpeM0. B3a€MO)],i51 eTHOnoJiiTl14Hl1X aKTopis Ha
3axi,r.J,ttoyKpai'HCbKMX 3eMJIBX y 1867-1914 pp. Mottorpacpi51 [TeKcr] /
IsaHo-(J)pattKiBcbK: TTine51-HB, 2010. - C. 56.
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Isatt MaHoJiaTiCt. -

etnostereotipurilor atât la români, cât şi la ucraineni. Sub noţiunea de
,,etnostereotipuri" sau „stereotipuri etnice" înţelegem închipuirile durabile,
schematice şi emoţionale ale unei etnii despre cealaltă. Etnostereotipurile
includ atât simpatiile, cât şi antipatiile. În cel de-al doilea caz este vorba de
stereotipuri etnice negative, care în anumite condiţii se pot transforma în
prejudecăţi etnice. Neîncrederea şi suspiciunea faţă de alte etnii, ca rezultat
al prejudecăţilor etnice, sunt o piedică în calea dezvoltării normale a
relaţiilor interetnice, de aceea eliminarea stereotipurilor etnice negative sau
măcar minimalizarea influenţei lor reprezintă o premisă a menţinerii unor
relaţii de bună vecinătate în regiune.
Pentru depăşirea etnostereotipurilor negative, trebuie mai întâi
elucidate cauzele apariţiei acestora şi stabilit gradul influenţei lor asupra
conştiinţei sociale a regiunii. Vom menţiona faptul, că în relaţiile etnice din
regiune au predominat, o perioadă istorică îndelungată, factorii pozitivi.
Strămoşii slavilor şi a populaţiei românofone din regiune au format un
spirit de toleranţă, au solicitat elaborarea unui astfel de model de
convieţuire, care permitea ca problemele inevitabile să fie soluţionate prin
metode acceptabile pentru toate părţile.
Asemenea spirit de toleranţă şi înţelegere reciprocă, suplimentat de
conştiinţa polietnică, putea să existe doar în cadrul unui sistem socialpolitic stabil. La timpul său stabilitatea în regiune era asigurată de Imperiul
Austriac; după alipirea pământurilor bucovinene la el, locuitorii lor au trăit
în pace aproape un secol şi jumătate. Încălcarea echilibrului din cauza
războaielor mondiale ducea în mod inevitabil, la dispariţia pentru o
anumită perioadă a „bucovinismului" tradiţional2 2 .
Se înţelege că etnopolitica din perioada habsburgică nu trebuie
idealizată, însă adevărul e că, până la Primul Război Mondial, în Bucovina
s-a reuşit să fie evitate ciocnirile sângeroase şi creşterea încordării în
relaţiile interetnice. Un rol însemnat l-au jucat tradiţiile de respect şi ajutor
reciproc, care au existat între ţăranii bucovineni de etnie ucraineană şi
română. Asemenea tradiţii s-au încetăţenit şi în Basarabia, unde au
convieţuit reprezentanţi ai diferitelor etnii, prevalând moldovenii şi
ucrainenii. Aceste tradiţii n-au fost încălcate nici de politica imperială a
ţarismului, care a încercat să rusifice populaţia Basarabiei, iar la începutul
secolului XX a dezlănţuit nişte dispoziţii şoviniste, provocând ura
interetnică. Ca şi în Bucovina, până la Primul Război Mondial între
ucrainenii şi moldovenii de aici au existat raporturi de bună vecinătate, iar
în stereotipurile etnice elementele pozitive au prevalat faţă de cele negative.
Căutarea rădăcinilor istorice ale acestor tradiţii poate fi un proces
22

EypKYT I.

r., 5IpMvtCTl11!1 M.B. Op. cit.

- C. 87-88.
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îndelungat şi poate ajunge până în perioada statelor medievale. Atunci au
apărut nu numai etnostereotipurile pozitive, ci şi cele negative, deşi
majoritatea covârşitoare a celor negative au început să se manifeste mult
mai târziu. În cartea „Bucovina. Etnografie generală", editată în 1899 de
jandarmii austrieci, au fost consemnate stereotipurile vechi. Astfel, despre
români se spunea că sunt rezervaţi şi răzbunători, iar despre ucraineni - că
sunt la fel de răzbunători, dar şi fatalişti 23 .
Etnostereotipurile negative în regiune sunt răspânditde cel mai puţin
în zonele în care contactele interetnice sunt mai intensive, unde există
relaţii permanente de bună vecinătate. În schimb, respingerea categorică a
elementului alogen are loc cel mai des acolo unde închipuirea despre el nui întărită de experienţa personală a comunicării de fiecare zi cu
reprezentanţii altor etnii. Dacă populaţia polietnică din Bucovina şi
Basarabia a elaborat împreună, pe parcursul secolelor, modele de
convietuire
în care a existat necesitatea luării în considerare a diverselor
,
interese, atunci în ţinuturile etnice omogene a dominat alt model. Acolo a
lipsit necesitatea studierii limbii vecinului şi respectării particularităţilor lui
naţionale. Acest model poate fi considerat drept „confortabil". Aproape
omogene din punct de vedere etnic pot fi numite câteva state balcanice,
care şi-au dobândit independenţa totală în sec. XIX şi din care a făcut parte
şi România. În 1918, când în componenţa ei au intrat pământuri cu
populaţie polietnică, autorităţile oficiale au încercat să introducă aici
modelul obişnuit al relaţiilor interetnice, care s-au format în cadrul unui
stat monoetnic. Această încercare, însă, a provocat o rezistenţă din partea
etniilor care s-au pomenit, contrar voinţei lor, în componenţa României24 •
La Vecea lor din 3 noiembrie 1918 ucrainenii din Bucovina s-au
pronunţat pentru intrarea părţii de nord a ţinutului, cu populaţie
majoritară ucraineană, în componenţa Ucrainei. Însă realitatea geopolitică a
fost complet alta şi toată Bucovina a fost alipită la România (vezi mai
detaliat25). Populaţia ucraineană a ţinutului s-a simţit insultată din punct de
vedere etnonaţional, ceea ce s-a manifestat neîntârziat asupra formării
stereotipurilor negative faţă de români. Însă protestul s-a manifestat şi sub
23 Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde = EyKoet,rna. 3aranbtte Kpaottaecreo /
TiepeKnaA 3 HiM. <I>.C.AttApittwi, AT. Keaceu;bKoro - BHAaHH~ Apyre, crepeonrntte '-Iepttieu;i: 3enetta EyKoBHHa, 2009. - C. 50-51, 101-102.
2~ EypKyT I. EyKoBHHa e rmattax BenttKoi" PyMyttii" / / EyKoBHHa 1918-1940 pp.: 30BHillIHi
ermttett Ta ettyTPillIHitt pmettTOK (MaTepiani-1 Ta AOKyMeHTH) / Ynop. Ta pe)];.. C.;:::I:.
Ocat.IyKa; Pe3l0Me HiM. Ta attrn .. MOB. - '-Iepttieu;i: 3enetta EyKoe11tta, 2005. - C. 33-34 (30-57)
25 Hakman S. Influenţa factorilor geopolitici şi etnici on soarta Bucovinei on timpul
conflagraţiilor mondiale şi a reglementărilor postbelice / / În amintirea unui istoric român
Nicolae Ciachir / Nicoleta Ciachir, Sorin Marcel Colesniuc. - Bucureşti: Editura Etnologică,
2016. - p. 905-929.
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formă paşmca.

Împotrivirea faţă de romamzarea forţată în ţinutul
Bucovinei a căpătat şi forme de adresare către comunitatea mondială şi a
generat creşterea încordării în relaţiile interetnice. Iar din anii "30 în
Bucovina a început să sporească influenţa Organizaţiei Naţionaliştilor
Ucraineni, ceea ce a trezit îngrijorarea autorităţilor române. În mediul
populaţiei româneşti din regiune au început să se răspândească repede
stereotipurile negative faţă de ucraineni, şi dimpotrivă. Dacă în mijlocul
ucrainenilor a existat stereotipul românului-şovinist, care încearcă în fel şi
chip să asimileze populaţia de altă origine etnică, atunci în mediul
românesc era cultivat stereotipul ucraineanului-separatist, trădător al
intereselor României Mari26 •
Aceste stereotipuri politice se suprapuneau peste clişeele deja
existente la nivelul oamenilor de rând, intensificând simţitor efectul
acestora. Sentimentele de expresie emoţională, generate de încălcarea
drepturilor naţionale ale populaţiei ucrainene din Bucovina şi Basarabia,
erau canalizate nu numai împotriva autorităţilor oficiale, vinovate de
promovarea unei asemenea politici, ci şi, de multe ori, împotriva majorităţii
reprezentanţilor populaţiei româneşti din ţinut, în care ucrainenii din
partea locului vedeau nişte promotori ai politicii şoviniste. Iar între români
se intensifica atitudinea faţă de ucraineni ca faţă de „bolşevici", care au
devenit unelte ale politicii totalitariste a Moscovei. Ultimul stereotip a fost
inoculat cu o putere deosebită în conştiinţa populaţiei româneşti a
Bucovinei după anul 1940, când ţinutul a fost alipit la U.R.S.S. 27
„Sovietizarea" părţii de nord a Bucovinei şi Basarabiei a fost însoţită
de represalii draconice asupra persoanelor de diferite etnii, ceea ce a
în rândul maselor. Multi dintre ei au avut de suferit
Provocat nemultumiri
'
mai târziu în condiţiile regimului stalinist de ' organele securităţii statului.
Represiunile politice şi deportările forţate din aceste meleaguri au distrus
soarta a mii de locuitori 28, iar lângă satul Fântâna Albă au fost masacraţi de
la o mie până la 3 mii de persoane paşnice 29 .
Întrucât teritoriul regiunii Cernăuţi a fost inclus în componenţa R.S.S.
Ucrainene, o parte a populaţiei româneşti din ţinut asocia crimele
regimului totalitar cu „ucrainizarea" teritoriilor alipite de curând la
U.R.S.S. Pierderea privilegiilor naţionale a provocat de data aceasta o
26 EypKYT I. PeriottaJibHi Tpa,r:i;HLJ,i°i Mi)l(eTtti'Ittoro cninKysattllil ... - C. 335-336.
27 faKMaH C. 6eccapa6i51 Ta 6yKOBHHa Mi)!( MHpOM i BiJirnmo (TIHTaHH~ EyKOBHHH Ta
6eccapa6i"i s Mi)l(Hapo,r:i;ttHx si.n,ttornttax, 1917 -1940 pp.): Mottorpacpi51. - Y:epttisLJ,i: 3enetta
6yKOBHHa, 2009. - C. 159-199.
28 Be'IepttHl1 KHWHHeB. - 1989. - 8 Hf0m1; Pa~HCbKa 6yKOBHHa. - 1990. - 12 'IepBH~; Y:ac. 1991. - 21 'Iepsm1.
29 Mono,r:i;tt11 6yKoBHHeLJ,b. -1991. - NQ 13. - C. 3.
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insultă

la adresa populaţiei româneşti a ţinutului. Iar
ucrainenii au trecut încă o dată prin această stare, atunci când au simţit că
ei înşişi au devenit obiect al politicii de rusificare30 .
În U.R.S.S. la nivel oficial era promovată „ prietenia dintre popoare",
iar stereotipurile etnice negative erau dezaprobate. Totodată, în ţară aveau
loc represiuni pe criterii etnice, inclusiv etnocidul, aşa cum s-a procedat, de
exemplu, cu tătarii din Crimeea sau cu populaţia cecenă. Victime ale
strămutărilor forţate, deşi din alte motive, au devenit o parte considerabilă
a polonezilor sovietici şi aproape toţi nemţii sovietici. În 1940, din nordul
Bucovinei şi Basarabia au fost repatriaţi în Germania zeci de mii de nemţi
etnici. Strămutarea lor a fost prevăzută în Tratatul sovieto-german31 şi s-a
făcut în acelaşi mod, ca şi repatrierea nemţilor etnici din Galiţia şi Volyn pământuri alipite la U.R.S.S. în 1939.
Afară de aceasta, repatrierea nemţilor din Bucovina a cunoscut o
anumită asigurare propagandistică. Pe parcursul unei perioade de timp
îndelungate propaganda sovietică susţinea că, în felul acesta era lichidată,
„agentura hitleristă", deşi o parte considerabilă a nemţilor bucovineni se
afla în afara politicii sau împărtăşea concepţii politice democratice.
Cultivarea dispoziţiilor antigermane se baza pe prejudicii etnice negative,
mai ales alimentate de evenimentele celui de-Al Doilea Război Mondial.
Identificarea tuturor nemţilor cu regimul totalitar, care a existat în
Germania în perioada anilor 1933-1945, se bucura de o anumită răspândire
în mijlocul celei mai înapoiate părţi a societăţii sovietice. Deşi, oficial,
asemenea dispoziţii erau dezaprobate, autorităţile foloseau acest stereotip
în interese proprii, cu precădere la finele anilor" 40 şi începutul anilor "50,
când, sub pretextul „luptei împotriva cosmopolitismului", în Uniunea
Sovietică societăţii i se implanta suspiciunea şi chiar ura faţă de tot ce-i
străin, mai ales occidental.
Tot în modul acesta, pe parcursul unei perioade de timp îndelungate,
erau inoculate consecvent şi dispoziţiile antipoloneze, prin cele mai diferite
mijloace (învăţământ, mass-media, filme, literatură), fiind scoase în
evidenţă laturile negative din istoria raporturilor ucraineana-poloneze. O
strămutare masivă a polonezilor bucovineni în patria lor istorică s-a produs
în anul 1946. Polonezii care, totuşi, au rămas în regiunea Cernăuţi au fost
lipsiţi de posibilitatea de a studia în limba maternă şi a-şi satisface
necesităţile culturate proprii. Asemenea situaţie a existat nu numai în
regiunea Cernăuţi, ci şi în întreaga U.R.S.S. Specificul Bucovinei a constat în
30

31

etnonaţională

6ypKyT I. PeriottaJibHi Tpa,ri;HIJ,ii: Mi)KeTHi•rnoro cniJIKyaaHIDI ... - C. 336.
Ocat.IyK C.,[J:., 3anoJioacbKHl1 B.M, XoJI,ri;HHLţbKH11 B.<P. «JJ:o,ri;oMy a Pa11x!» TiepeceJieHH}I

HÎMIJ,iB

3

TiiBHit.IHOI 6yKOBHHH 1940 poKy (MaTepiaJIH, CBÎ,[J;t.IeHIDI, ,ri;oKyMeHTH) / Ocat.IyK

C.,[J:., 3anoJIOBCbKH11 B.M, Xon,ri;HHU.bKH11 B.<P. - l..J:epttiau.i: 3onoTi JIHTaapH, 2004. - 132 c.
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de exemplu, spre deosebire de Galiţia şi Volyn, aici n-a existat o
puternică atidutine preconcepută antipoloneză, o contrapunere formată pe
parcursul secolelor. În ţinutul nostru polonezii au reprezentat întotdeauna
o minoritate etnică şi n-au luptat pentru dominaţie. De aici şi
particularitatea stereotipurilor în relaţiile etnice, care se deosebeşte simţitor
de cele care s-au format în Galitia
vacină. La ucrainenii bucovineni
,
polonezul se asocia nu atât cu chipul unui pan - mare proprietar de
pământ sau funcţionar, cât cu cel al unui meseriaş, care fabrica produse
necesare în gospodărie, şi încă de calitate bună 32 •
Trebuie subliniat şi faptul că în conştiinţa majorităţii covârşitoare a
ucrainenilor şi românilor bucovineni a lipsit atitudinea negativă faţă de
nemţii şi polonezii bucovineni. Dimpotrivă, a predominat atitudinea
pozitivă, o anumită simpatie care contrasta cu politica discriminatorie a
autorităţilor faţă de aceste minorităţi naţionale. Dar în perioada sovietică
obiect al restricţiilor pe motive etnice au fost nu numai polonezii şi nemţii3 3 •
Aici ar fi cazul să subliniem că în perioada postbelică la o
discriminare deosebită în Uniunea Sovietică a fost supusă populaţia
evreiască. Această discriminare s-a făcut simţită, în particular, în regiunea
Cernăuţi. Sub pretextul luptei împotriva sionismului, autorităţile sovietice
îngrădeau pe toate căile cele mai elementare drepturi ale evreilor în multe
domenii ale vieţii, ceea ce s-a soldat, în ultimă instanţă, cu o emigrare
masivă a populaţiei evreieşti din U.R.S.S. Deşi, oficial, antisemitismul
primitiv era condamnat la nivelul populaţiei ţării, în realitate statul
promova o pronunţată politică antisemită. Stereotipul negativ, cu elemente
de prejudecăţi antisemite perimate, era propagat printr-o serie de medii de
informare publică şi literatura politică de orientare antisionistă. Pericolul
cultivării unor astfel de prejudecăţi etnice era deosebit de mare, deoarece în
conştiinţa unor reprezentanţi ai generaţiei în vârstă aceste stereotipuri se
suprapuneau peste clişeele propagandei naziste din perioada celui de-Al
Doilea Război Mondial. Vom sublinia că antisemitismul de stat a devenit
cauza principală a emigrării masive a populaţiei evreieşti din U.R.S.S.,
după care s-a modificat simţitor situaţia etno-demografică în regiunea
Cernăuţi în ansamblu şi, mai ales, în oraşul Cernăuţi.
Cultivarea cu bună ştiinţă a unei atitudini etnice preconcepute era
folosită de conducerea sovietică pentru atingerea scopurilor principale ale
etnopoliticii sale. Iar scopul ei final era contopirea tuturor naţiunilor şi
naţionalităţilor U.R.S.S. într-un popor sovietic unic, cu o singură limbă de
comunicare - limba rusă. În ţară exista un astfel de fenomen nefiresc, ca
endofobia etnică, adică dorinţa unui mare număr de persoane de a renunţa
aceea

că,

32 EypKyT I. PeriottanbHi TpaP,ttu;i"i Mi)KeTHi1.rnoro cninKysaHID! ... - C. 336.
33 Ibidem. - C. 336.
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conştient

la limba şi cultura maternă şi a se identifica, astfel, cu comunitatea
etnică rusă. Răspândirea etnostereotipurilor negative faţă de o serie de etnii
neruse a contribuit, într-o anumită măsură, la lărgirea acestui fenomen. Dar
în acea perioadă în societate au existat şi dispoziţii etnice antiruse, deşi
ascunse cu grijă: în caz de demascare, exponenţii lor erau pedepsiţi pentru
,,naţionalism burghez"34_
În mediul reprezentanţilor etniilor deprimate se forma chipul
cotropitorului rus, executor al voinţei Moscovei. Şovinismul de stat, a cărui
ideologie o propagau exponenţii politicii naţionale sovietice, genera o
reacţie inversă din partea etniilor neruse. Unul dintre indiciile ei a devenit
extinderea etnostereotipurilor antiruse. În Bucovina aceste stereotipuri
etnice negative au avut un anumit specific. Primele aşezări ruse au apărut
aici în sec. XVIII, ele fiind întemeiate de ortodocşii de rit vechi, pe care
localnicii îi numeau lipoveni. Acest grup etnoconfesional avea un caracter
închis şi trăia destul de izolat de populaţia locală românească şi ucraineană.
Modul de trai al ortodocşilor de rit vechi, deosebit de cel obişnuit în
Bucovina, trezea mirare şi o anumită neînţelegere din partea ucrainenilor şi
românilor. Dar, în ansamblu, atitudinea faţă de ei era binevoitoare:
populaţia locală manifesta respect pentru hărnicia şi spiritul lor
întreprinzător, de aceea nu poate fi vorba despre oarecare rădăcini istorice
adânci ale atitudinii etnice preconcepute faţă de ruşi în Bucovina.
Prejudecăţile etnice antiruse au apărut mai târziu, după dispariţia
dispoziţiilor moscvofile atât de răspândite în prima jumătate a sec. XIX şi
începutul sec. XX. Chipul idealizat al rusului fusese răspândit în trecut în
mijlocul acelei părţi a ucrainenilor bucovineni, care erau nemulţumiţi de
anumite realităţi ale vieţii în cadrul Austro-Ungariei preponderent catolice
şi vedeau o alternativă în Rusia ortodoxă, cunoscută unilateral, în temei pe
baza exemplelor demne de urmat din literatura rusă, foarte populară pe
atunci. Operele celor mai de seamă scriitori ruşi erau răspândite pe larg, în
original sau în traducere, printre reprezentanţii culţi ai comunităţii
ucrainene din Bucovina. Iar în mediul tărănimii dispozitiile moscvofile
'
'
erau inoculate de preoţii ortodocşi, care
se orientau spre
Rusia. La
începutul sec. XX, autorităţile austriece, îngrijorate de aceste dispoziţii, au
început să desfăşoare o luptă consecventă pentru combaterea lor. Dar
crahul moscvofilismului vechi s-a produs nu atât datorită măsurilor
întreprinse de autorităţile austriece, cât din cauza războiului din 1914-1918.
Activiştii mişcării moscvofile au fost supuşi represiunilor de către
autorităţile austriece şi n-au mai reuşit să orienteze opinia publică în
direcţia necesară lor. În acelaşi timp, bucovinenilor li s-a oferit posibilitatea

34

Ibidem. - C. 338.
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nu din auzite militarismul şi birocratia taristă, ceea ce a
spulberat definitiv chipul idealizat, creat de propaganda promoscovită în
anii anteriori.
Asupra formării unui etnostereotip negativ antirus a influenţat mai
ales comportamentul militarilor ruşi în timpul Primului Război Mondial,
când Bucovina a fost ocupată de trupele ţariste. Amintirile despre
represiunile şi fărădelegile lor s-au înrădăcinat adânc în memoria
bucovinenilor de diferite etnii. Iar evenimentele din 1940 şi din anii
următori au consolidat această imagine negativă. Totodată, aceste
prejudecăţi etnice nu trebuie exagerate - contactele personale de prietenie
ale multor bucovineni cu ruşii au schimbat nu o dată acest etnostereotip
negativ. Procese asemănătoare au avut loc şi în Moldova. Doar până în
1991 R.S.S.U. şi R.S.S.M. au făcut parte din acelaşi stat, iar regiunea
Cernăuti a avut relatii cu raioanele învecinate ale R.S.S.M. în cele mai
diverse domenii ale vieţii, începând cu cele de rudenie. Formarea
stereotipurilor etnice la moldoveni şi ucraineni a evoluat în aceeaşi direcţie
şi în ceea ce priveşte atitudinea lor faţă de alte etnii. Iar în raporturile
ucraineano-moldoveneşti din perioada sovietică s-a răspândit într-o
măsură anumită şi alt stereotip.
În mijlocul populaţiei ucrainene s-a format chipul moldoveanului
prost adaptat la realităţile vieţii contemporane din marile oraşe. Un „erou"
tipic al numeroaselor bancuri povestite, de regulă, în limba rusă, era anume
un personaj ieşit de curând dintr-un sat moldovenesc. Baza obiectivă a
acestui stereotip au devenit conflictele dintre modul de viaţă patriarhal şi
procesele urbanizării, inevitabile în perioada modernizării accelerate.
Aceste conflicte au fost caracteristice în egală măsură atât pentru societatea
moldovenească,
cât şi pentru cea ucraineană, însă din cauza
etnostereotipului o parte a ucrainenilor, care suferea de pe urma proceselor
urbanizării,
încerca să extrapoleze complexele proprii asupra
reprezentanţilor etniei vecine. Încercări similare au existat şi din partea
opusă. Trebuie de menţionat că asemenea stereotipuri nu conţineau
elemente de ură şi duşmănie; în ele se poate vedea mai degrabă o ironie
nerăutăcioasă şi o zeflemea reciprocă.
Emoţii vădit negative apăreau doar în cazurile când în procesele
etnice complexe se implica statul, încercând, prin metode administrative
brutale, să-şi atingă scopurile politice. Astfel, la locuitorii raionului Herţa a
existat o conştiinţă etnică românească bine conturată. Aceeaşi conştiinţă a
avut-o şi o parte considerabilă a populaţiei românofone din raioanele
Hliboca şi Storojineţ ale regiunii Cernăuţi. Dar în perioada sovietică lor li se
impunea etnonimul „moldovean", ceea ce a generat un protest absolut
firesc. Totodată, o bună parte a locuitorilor românofoni din raionul Noua
I

I

I
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se considerau moldoveni şi manifestau o atitudine negativă faţă de
încercările de a fi identificaţi ca români. Orice influenţă forţată din partea
statului asupra proceselor etnice fireşti nu poate duce decât la apariţia
problemelor în domeniul etnopolitic. Iar regimurile totalitare încearcă, prin
metode administrative, să asimilieze minorităţile şi să spargă rezistenţa
celor care se împotrivesc măsurilor de asimilare. În acest caz
etnostereotipurile negative sunt folosite pentru neutralizarea acestei
împotriviri.
Formarea stereotipurilor etnice negative la populaţia judeţului
Suceava (România) a avut multe trăsături comune cu procesele similare din
regiunea Cernăuţi (Ucraina). În condiţiile totalitarismului minorităţile au
fost întotdeauna nedreptăţite. Astfel, în perioada dictaturii lui Ceauşescu
oficialităţile de la Bucureşti au promovat o politică şovinistă, din cauza
căreia au avut de suferit diferite etnii. În consecintă, din România au
'
emigrat masiv nemţii şi evreii, în ţară s-au agravat contradicţiile etnice, în
primul rând relaţiile cu populaţia maghiară. Anume conflictul etnopolitic
din Transilvania a pus începutul căderii regimului lui Ceauşescu. Iar calea
spre depăşirea etnostereotipurilor negative existente s-a deschis după
răsturnarea regimurilor comuniste. Ucrainenii din România au sperat mult
că necesităţile lor în domeniul învăţământului şi culturii, ignorate în
perioada lui Ceauşescu, vor fi, în sfârşit, satisfăcute măcar în măsura în care
erau satisfăcute în România în anii '50 şi la începutul anilor '60. Primii paşi
ai noii puteri s-au arătat a fi cât se poate de optimişti. Deşi există încă multe
probleme în acest domeniu, fără îndoială, elemente pozitive există.
Etnopolitica Ucrainei şi a României poate fi comparată şi se pot găsi
argumente în folosul unei sau altei părţi. Dar sarcina noastră este nu
analiza politicii de stat într-un domeniu atât de dificil, ca relaţiile
interetnice, ci perspectivele depăşirii etnostereotipurilor negative, unde
rolul principal revine societăţii. Etnopolitica oricărui stat doar creează
condiţii favorabile sau nefavorabile pentru renunţarea la prejudecăţile
etnice învechite, înşişi cetăţenii urmând să le accepte sau nu. Atunci când
societatea tinde spre democratie, ei îi este mult mai uşor să renunte la
povara arhaică a unor timpuri trecute.
Astfel, Ucraina independentă a renunţat categoric la politica de stat a
antisemitismului din perioada sovietică. Proclamând opţiunea europeană,
Kievul şi Bucureştiul au făcut mult în domeniul elaborării principiilor unei
etnopolitici democratice. Promovarea acestei politici trebuie să creeze
condiţii
pentru depăşirea treptată a consecinţelor negative ale
totalitarismului într-un domeniu etnopolitic dificil. Dar năruirea
prejudecăţilor etnice perimate este imposibilă fără acţiuni bine gândite din
partea institutelor societăţii civile. Experienţa arată că la un stereotip
I

I
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negativ se renunţă mult mai uşor atunci când sunt cunoscute în
profunzime culturile altor etnii, iar activităţile comune sunt în avantajul
reciproc. Dacă mai înainte a existat expresia „să prietenim împotriva
cuiva", în prezent trebuie să prietenim „ pentru ceva". Scopul ţărilor vecine
este integrarea în Europa şi această cale va putea fi parcursă mai uşor
împreună. În cadrul entoregiunii Bucovina poate fi foarte utilă lărgirea
considerabilă a contactelor între populaţia regiunii şi cea a judeţelor vecine,
ceea ce va contribui la lichidarea rămăşiţelor unor prejudecăţi care s-au
format istoric. Şi aici nu trebuie să contăm numai pe politica de stat;
societatea va trebui să ia initiativa
în mâinile sale.
,
Societăţile de cultură şi alte organizaţii publice pot aduce multe
elemente pozitive la cauza renaşterii celor mai bune tradiţii de comunicare
interetnică, cu care s-a proslăvit Bucovina. Societăţile ucrainene i-ar putea
ajuta să însuşească limba ucraineană pe acei locuitori din judeţele
învecinate ale României, care doresc s-o cunoască. Iar societăţile de cultură
românească le-ar da posibilitatea să studieze limba română acelor locuitori
din regiunea Cernăuţi, care vor s-o însuşească. Studierea benevolă a unei
limbi deschide calea unei activităţi comune în diverse domenii ale vieţii şi
este un mijloc eficient de depăşire a stereotipurilor negative. Studierea
limbii necesită mari eforturi şi munca depusă în acest domeniu este o
chezăşie a interesului profund faţă de cultura popoarelor vecine. Etniile
care locuiesc în cadrul Euroregiunii au multe puncte comune nu numai în
diverse domenii ale culturii, ci şi în mentalitatea lor. Societăţile de cultură
ca organizaţii publice pot face mult ca vecinii de diferite etnii să se
cunoască mai bine unul pe altul, ceea ce va contribui la dezvoltarea
realtiilor
de bună vecinătate.
,
Se are în vedere nu substituirea funcţiilor şcolilor minorităţilor
naţionale, ci studierea limbilor de către populaţia adultă, dacă aceste limbi
sunt necesare pentru activitatea comună şi comunicare cotidiană. Din
păcate, populaţia ucraineană a regiunii Cernăuţi deocamdată cunoaşte
insuficient limba şi cultura română. La fel, şi populaţia din judeţele de
frontieră ale României are o închipuire vagă despre limba şi cultura
ucraineană. Cunoaşterea profundă a realizărilor culturale ale vecinilor ar
permite să se renunţe la ideile preconcepute, care s-au format datorită
experienţei istorice negative şi politicii de mare putere, promovate de
regimurile de altădată.
Deosebit de mult dăunează relatiilor de bună vecinătate sublinierea
'
exagerată a unor fapte istorice, care pot fi interpretate ca revendicări
teritoriale reciproce. La nivel oficial aceste probleme sunt reglementate,
însă în conştiinţa socială reapar din când în când emoţiile în legătură cu
unele evenimente din trecut. Dacă fiecare dintre cele trei tări vecine insistă
'
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asupra opţiunii sale europene, ar fi de dorit ca şi societăţile lor să aleagă un
model de conduită caracteristic Europei contemporane. E timpul ca
problemele istorice să fie lăsate în seama istoricilor, iar noi să ne
concentrăm asupra soluţionării în comun a sarcinilor contemporaneităţii, ca
popoarele noastre să aibă viitorul pe care îl merită. Pentru aceasta, însă, e
nevoie să renunţăm la ideile preconcepute perimate şi să vedem în vecinul
nostru mai întâi de toate un partener de activitate comună, ceea ce va fi în
folosul reciproc al tuturor părţilor care participă la colaborare.
Relaţiile actuale dintre ambele părţi ale Bucovinei trebuie să se bazeze
pe principiile consfinţite în acordurile OSCE de la Helsinki, acordurile bişi multilaterale. Aceste relaţii trebuie structurate pe principiile colaborării
transfrontaliere şi ajutorului reciproc. Aceasta, la rândul său, solicită
stabilitate internă în regiunile de frontieră, care poate fi obţinută numai în
condiţiile unei conduceri înţelepte, corectitudinii din partea administraţiilor
publice, a grupurilor sociale şi a societăţilor naţional-culturale. Numai aşa
poate fi deschisă calea spre „o Europă a diversităţilor".
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Motive solare pe obiecte de lemn în nordul Transilvaniei
Janeta Ciocan·
Lucrarea de faţă prezintă motivul solar întâlnit ca decor pe obiecte
din lumea satului tradiţional în zonele etnografice din nordul Transilvaniei.
După o trecere în revistă a istoriei ornamentului, istorie care îşi are
rădăcinile în timpuri străvechi, autorul descifrează modalităţi de redare a
ornamentului, categoriile de obiecte din lemn pe care apar elemente solare,
tehnicile de realizare şi motivul pentru care acestea sunt prezente acolo.
Din momentul în care a început să gândească omul a încercat să-şi
explice lucrurile pe care le vedea sau trăia. Dintodeauna cerul a suscitat un
interes deosebit şi „deşi părea departe de el a înţeles repede că între viaţa
lui, activităţile sale, mai ales a celor legate de practicarea agriculturii şi a
creşterii animalelor, şi ceea ce vede pe cer este o strânsă legătură." 1 Acest
fapt a făcut ca atunci când decora un obiect să încerce să-şi aducă aproape
astrele cerului punându-le pe poartă, pe scaun, pe cămaşă sau covor, pe
obiecte ceramice etc., pentru a le înfrumuseţa, dar şi cu credinţa că acestea
vor curăţa spaţiul în care se aflau şi mai ales îl vor apăra de cele rele. În
acest sens, Constantin Prut spunea: ,,Peisajul cosmic şi prezenţele astrale
sunt inseparabile miturilor fundamentale ale întâlnirii dintre planul
terestru şi planul celest" .2
Cel mai important astru de pe cerul românilor a fost este şi va fi
soarele. În arta populară, ca simbol, soarele este o apariţie târzie
determinată, după Radu Florescu, de apariţia unor tehnici noi, a unor
populaţii noi, transformările socio-economice reflectându-se şi în plan
ideologic. Cultul soarelui, care a determinat şi răspândirea lui ca ornament
pe diferite obiecte, a venit să înlocuiască cultul zeiţei pământului - Marea
Mamă. 3 Acest adevăr nu a împiedecat ca azi motivul solar să fie unul dintre
cele mai întâlnite ornamente în arta populară românească, indiferent de
categoria de obiecte despre care vorbim. Reprezentările solare sunt dintre
cele mai variate şi în întregime aparţin de fapt celor geometrice: cercuri
simple sau concentrice, cruci drepte sau frânte, înscrise sau excrise în cerc,
svastica, X-uri etc. ,,Imaginile soarelui şi-au pierdut cu timpul semnificaţia
lor. Ele nu mai sunt recunoscute ca atare decât arareori, iar numirile ce li se

• Janeta Ciocan, etnolog, Muzeul de Etnografie
1 Janeta Ciocan. 2012. 41.
2 Constantin Prut. 1990. 68.
3 Paul Petrescu. 1971. 10.

şi Artă Populară Maramureş.

165
https://biblioteca-digitala.ro

dau sunt cu totul întâmplătoare sau mai bine zis reflectă alte stadii ale
mentalităţii populare." 4
În cele ce urmează vom descrie reprezentările solare, fără a avea
pretenţia că le vom epuiza pe toate, aşa cum sunt cunoscute în arta
populară din nordul Transilvaniei. Obişnuit, soarele este redat sub formă
circulară. Uneori, însă, apare şi sub forma reductivă a jumătăţilor de
cercuri, în zonele studiate motivul, cunoscut sub numele de „soare rupt",
este des întâlnit mai ales în arta lemnului, dar şi în ceramică sau portul
popular. În arta lemnului el este realizat prin diferite tehnici: îmbinarea
unor şipci de lemn, traforare, incizare, excizare etc. Pe aripile porţilor din
Ţara Maramureşului, a Chioarului şi din Codru, cel mai adesea, îl întâlnim
realizat prin aşezarea, pe un suport de lemn, a unor şipci tot din lemn, (foto
1) sau prin traforare, mai ales pe aripile porţilor mari. Atunci când meşterul
a folosit şipci de lemn, de cele mai multe ori ne prezintă „soarele rupt".
Cele mai frumoase reprezentări ale „soarelui rupt", realizate prin tehnica
descrisă mai sus, le întâlnim pe porţile şurilor din Ţara Chioarului şi Ţara
Codrului. Aceste construcţii impresionează prin dimensiuni şi prin porţile
de acces pentru utilaje şi animale încărcate de elemente ornamentale
deosebite a căror vechime se pierde în timp. (foto 2) Ornamentul este redat
în asociere cu alte elemente recunoscute ca fiind asociate soarelui: coamele
berbecului, elemente florale sau chiar calul.
Realizat prin traforare soarele este de cele mai multe ori un simplu
cerc care poate avea, sau nu, raze reprezentarea fiind mai apropiată de cea
naturalistă. Preferinţa pentru motivul solar pe uşile şurilor şi uneori a
aripilor porţilor se poate explica prin faptul că, la fel ca soarele, atât
animalele cât şi omul, ajung acasă la vreme de seară pentru a se odihni şi
chiar dacă soarele e plecat pe timpul nopţii, rămas pe poartă, protejează
arealul şi pe locuitorii lui. (foto 3, 4)
O reprezentare interesantă a soarelui în mişcare este cercul realizat
din motivul unghiei, reprezentare reductivă a figurii umane, imaginea
sugerând efectiv mişcarea de rotaţie a cercului în jurul centrului. (foto 5.)
Poarta este locul pe care soarele apare în zeci de variante. ,,Dispusă
într-un loc special de trecere unde periplul domestic ia sfârşit pentru a se
preschimba în drum, poarta rezumă ... peisajul mitologic. În „tabloul"
sincretic al porţii, expresiile solare pot cuprinde cercuri, rozete, vârtejuri,
cruci, romburi; unele din aceste figuri geometrice se încarcă de figuri
antropomorfe". s

4

5

Idem. 30.
Constantin Prut. 1990, 73.
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Poate că cea mai veche reprezentare solară este cercul simplu, care
cu timpul a fost încărcat de alte elemente care sugerează soarele static
(rozeta cu 6 braţe) sau pe cel în mişcare (rozeta vârtej). Cercul pe obiecte
din lemn poate fi realizat şi prin excizie de material lemnos ornamentul
apărând în bazorelief, sau prin incizie cu ajutorul horjului. Cel mai simplu
mod de umplere a cercului a fost trasarea diametrelor. De altfel, s-ar putea,
chiar ca, prin unirea cu o linie curbă a două linii egale ca dimensiune ce se
intersectau la jumătatea lor, să fi apărut cercul. Aproape că suntem puşi în
situaţia de a afla cine a fost primul crucea sau cercul? Alături de cerc
crucea, ornament considerat printre cele mai vechi în istoria omenirii folosit
în toate culturile lumii, a fost o reprezentare solară. O simplă cruce înscrisă
în cerc prezenta soarele static, iar în momentul în care braţelor li s-a
adăugat o linie cu care făcea unghi drept a apărut svastica o reprezentare a
soarelui în mişcare. Lemnele aşezate în forma crucii au devenit
instrumentul celui mai cumplit supliciu al antichităţii şi pentru că
Mântuitorul a acceptat moartea prin intermediul acestui supliciu, crucea a
devenit încet unul din cele mai sacre însemne ale creştinilor. Adoptarea
însemnelor precreştine pentru reprezentarea unuia dintre cele mai sfinte
lucruri nu a fost foarte dificilă, în conştiinţa populară Iisus este mereu
asimilat soarelui. Crucea este nelipsită din casa ţăranului nostru, o găsim
pe cele mai diverse obiecte, pusă acolo pentru a proteja obiectul, dar şi
spaţiul în care se află.
Umplerea cercului cu desenarea doar a două diametre a dus la
apariţia crucii înscisă în cerc, cruce cunoscută şi sub numele de „cruce
solară". În arta lemnului tehnicile de realizare sunt excizia de material
lemnos ornamentul apărând puternic reliefat, incizia sau gravarea, cea din
urmă lipsind cu desăvârşire în zonele din nordul Transilvaniei. În cele
două imagini propuse de noi pentru a reprezenta tehnica exciziei se
observă două modalităţi de rezolvarea a decorului cu ajutorul funiei. În
prima imagine sculptorul a scos materialul cu grijă dând o formă
triunghiulară lemnului, formă ce ne aminteşte de modul de realizare a
fuselor folosite la oloiniţe, dar care subliniază că avem în faţă funia răsucită
şi nu împletită. În al doilea caz nu se acordă o prea mare atenţie acestor
detalii meşterul dorind doar să sugereze funia răsucită. (foto 6, 7) Crucea
excrisă din cerc este şi ea o apariţie obişnuită pe poartă. Devine interesantă
atunci când este decorată cu motivul unghiei aşezat în cerc. Din nou apare
pentru privitor senzaţia clară că cercul se mişcă. (foto 8)
Poarta şi casa sunt apărate de crucile aşezate pe stâlpii porţii sau pe
ancadramentele uşilor de acces în găbănaş, şură şi casă. Casa avea de multe
ori dublă protecţie, crucea regăsindu-se şi pe meştergrinda casei. În ce
priveşte crucea de pe meştergrindă, alăturată de cele mai multe ori rozetei,
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anului construcţiei şi numelui meşterului, arhitectul Andrei Pănoiu, în
amplul studiu legat de arhitectura lemnului, le consideră semne de meşter.
Afirmaţia domniei sale este susţinută de foarte multe exemple din lumea
satului românesc, unul dintre ele fiind casa din satul Ciuleşti - Ţara
Maramureşului, datată la 1794 şi aflată în Muzeul Satului din Baia Mare.
(foto 9) Imaginea de pe meştergrindă este minuţios executată ceea ce ne
face să credem că semnul era al unui meşter vestit în zonă. În cazul de fată
'
meşterul a executat prin incizie un soare redat ca un cerc înconjurat de raze
şi umplut cu rozete hexagonale. Pe acest soare este aşezată o cruce a cărei
braţe se termină tot cu imaginea unor sori mai mici, lângă ele aflându-se
inscripţionat şi anul construcţiei. Acelaşi ornament solar, dar de această
dată redat ca o rozetă cu şase breţe şi cercul rozetei executat din funia
împletită şi crucea aşezată deasupra, îl întâlnim şi în Ţara Chioarului pe
ancadramentul uşii de acces în găbănaşul din satul Chechiş datat şi el tot la
1794. (foto 10) De menţionat că semnul apare identic la baza ambelor
canaturi ale uşii. Un insemn aproape identic întâlnim şi la baza stâlpului de
cumpănă al fântânii din Strâmtura, stâlp expus la Muzeul Etnografic din
Sighetu Marmaţiei, datat de etnologul Mihai Dăncuş la sfârşitul secolului al
XIX-lea sau începutul secolului XX. (foto 11) Aceste semne de meşter diferă
puţin între ele, motivele din care sunt compuse fiind aceleaşi, dar redate
diferit pentru a se putea identifica meşterul.
Crucea pe poarta de intrare în gospodărie, mai ales în Ţara
Maramureşului este omniprezentă. Chiar dacă poarta este mai puţin
încărcată de ornamente cu siguranţă, dintre ele, nu va lipsi crucea şi pomul
vieţii într-o variantă sau alta. Le regăsim sub forma crucilor înscrise în cerc
despre care deja am vorbit, a crucilor înscrise în romb, dar ele pot apărea şi
sub forma crucilor simple greceşti sau latine. (foto 12, 13)
În satul traditional un loc sacru al comunitătii, cimitirul cantine
unele dintre cele mai interesante piese ce aparţin artei populare - crucile de
morminte şi troiţele. În lumea satului cel plecat „nu se va putea prezenta la
Judecata de apoi fără cruce, în acel moment sufletul se va agăţa de cruce. A
înmormânta un om fără cruce însemna a atrage răul asupra tuturor
urmaşilor şi nu numai a acestora ci asupra întregii comunităţi, iar
comunitatea din satul tradiţional era una solidară, atât cea a viilor cât şi a
morţilor". În campaniile de achiziţii muzeografii au putut cu foarte multă
greutate să aducă în muzee cruci din cauza opoziţiei comunităţii. Preoţii nu
puteau trece peste această interdicţie şi refuzau să dea crucile chiar dacă
acestea erau deja puse sub zidul gardului cimitirului. Oamenii ne spuneau
că acele cruci chiar dacă nu se mai ştie ale cui sunt, chiar dacă se vor strica
şi vor dispărea trebuie să se întâmple în arealul cimitirilui pentru că
aparţinătorul acolo va veni după ea. Indiferent de zona în care ne aflam
I

I
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când întrebam ce se poate întâmpla dacă iei crucea răspunsul era acelaşi:
„nici nu gândi de aiestea doamnă". Considerau că răul ce se putea întâmpla
era atât de mare încânt nu doreau nici să-l gândească şi mai ales să-l
exprime. Credinţa se păstrează şi astăzi şi chiar în comunităţile catolice sau
reformate unde, locul de mormânt trebuie răscumpărat după 20 de ani
altfel se transfera altcuiva, crucea se păstrează în incinta cimitirului." 6 În
cazul în care doreşti să înmormântezi pe altcineva acolo sunt două
posibilităţi: să laşi sicriul unde este şi ceilalţi se pun deasupra sau trebuie să
speli oasele să le aşezi într-o cutie de lemn să organizezi o ceremonie
religioasă şi să îngropi cutia pe acelaşi loc la o mai mare adâncime. Aceste
lucruri le cunosc dintr-o întâmplare personală, când am primit ca loc de
mormânt unul în care, după ce am săpat groapa, am găsit un sicriu deşi
nimeni nu ştia ca acolo ar fi un mormânt.
Crucile din cimitire, făcute din lemn sau piatră sunt de o diversitate
extraordinară. Cu cât coborâm mai mult în timp ornamentul crucilor este
foarte simplu, importanţa fiind acordată crucii ca atare. Corpul crucii, din
piatră sau din lemn, poate rămâne liber sau poate fi ornamentat, cu destul
de multă reţinere la crucile vechi şi tot mai încărcate de ornamente
începând cu secolul XX. În prezentarea de faţă ne vom ocupa doar de
acelea care au forme solare.
Crucea înscrisă în cerc face parte dintre cele mai vechi şi mai
frumoase monumente funerare din nordul Transilvaniei. În satul Ariniş din
Ţara Codrului există un cimitir, azi părăsit, în care se mai găsesc câteva
cruci a căror vechime nu o poate preciza nimeni. Cimitirul se află în
mijlocul satului, iar oamenii locului spun că cimitirul datează „de când îi
satu", adică de la 1543. Într-adevăr credem că aceste cruci sunt foarte vechi,
ele neavând inscripţionat nici numele decedatului nici anul în care au fost
ridicate. Monumentele funerare sunt din piatră şi reprezintă o cruce
înscrisă în cerc ele fiind cunoscute şi sub numele de „cruci celtice". Ele
seamănă cu cele din Irlanda şi Islanda care sunt numite şi crucile Sfântului
Patrie cel care a creştinat zona şi se spune că prin ele sfântul a reuşit să
unească cutumele precreştine ale cultului solar cu cele creştine, că ele unesc
cele patru elemente: focul, apa, aerul şi pământul.
Monumentele de la Ariniş prezintă crucea celtică - crucea solară
perfect înscrisă în cerc. Două dintre ele au marcate prin trei valuri mici, pe
exteriorul cercului, locul unde ar trebui să se extindă spre exterior braţele
crucii. Am putea interpreta aceste trei mici valuri ca trifoiul cu care sfântul
este prezentat în iconografie. (foto 14) Cruci înscrise în cerc întâlnim în
cimitirele din nordul ţării nu numai din piatră ci şi din lemn. În Ţara
6
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Codrului, în satul vecin cu Arinişul, la Urminiş, într-un cimitir vechi de la
marginea satului, găsim cruci din lemn ce ne amintesc de crucile celtice din
piatră ale Sf. Patrik, chiar semănând cu acestea mai mult decât cele din
Ariniş. Braţul vertical al crucii este un stâlp realizat ca cel de la pridvorul
caselor din zonă. Cele două brate ale crucii sunt unite de un cerc care însă
nu le cuprinde în totalitate, braţele crucii fiind excrise. (foto 15) Cruci
înscise în cerc, asemănătoare cu cele de piatră din Ţara Codrului, dar
realizate din lemn şi mult mai bogat ornamentate găsim în toate cimitirele
din Ţara Maramureşului. (foto 16) Uneori, aceste cruci sunt decorate doar
de profilele date de meşter bucăţilor de lemn din care sunt făcute şi au
crucea complet înscrisă în cerc, alteori însă braţele crucii depăşesc cercul,
iar pe ele apar şi alte ornamente specifice mai ales arhitecturii din zonă:
funia, rozeta, dintele de lup, linia frântă, unghia etc. (foto 17)
În universul casei şi gospodăriei ţăranului se găsesc numeroase
obiecte pe care crucea le înfrumuseţează şi în acelaşi timp apără. De la casă
şi până la lingura cu care mânca, toate obiectele din gosodărie pe lângă
rolul lor de obiect de uz aveau şi unul estetic şi în acelaşi timp magic prin
ornamentele care le încărcau.
Mobilierul ţărănesc, cu spaţiile generoase pe care le oferă meşterului
pentru compoziţiile ornamentale, a oferit ocazia creatorilor de a-şi etala
talentul şi imaginaţia. ,,Jocul cu compasul", după afirmaţiile plastice ale lui
Paul Petrescu a dus la umplerea cercului şi astfel la apariţia rozetei. Felul în
care s-a umplut spaţiul interior al cercului a avut ca rezultat născocirea a
numeroase tipuri de rozete. Cele cu şase braţe (cele mai frecvente), cu opt
sau mai multe braţe sunt reprezentări ale soarelui static. Aceste rozete le
regăsim în universul satului tradiţional aproape pe fiecere obiect aflat în
casă sau în curte.
Lăzile de zestre sunt piesele de mobilier bogat ornamentate, fiecare
motiv transmiţând un mesaj. Importanţa lăzii de zestre, ca piesă de
mobilier, dar şi ca obiect folosit în ceremonialul nuntii este sublinitat şi de
faptul că aceasta nu era aruncată. În secolul tre~ut, în campaniile de
cercetare, nu puţine au fost cazurile când, în casele vechi, găseai mai multe
lăzi de zestre. Fiecare aparţinuse unei strămoaşe care a venit mireasă în
acea casă. Chiar dacă lada se degrada sau nu mai avea loc în casă ea era
mutată în pod sau pe prispă şi devenea depozit pentru seminţe. Unul din
ornamentele preferate pe lada de zestre a fost soarele reprezentat ca rozetă,
ca cercuri, sau spirale, dar şi ca „soare rupt". Pentru acest ultim ornament
reprezentativă ni s-a părut o ladă din colecţiile muzeului etnografic din
Baia Mare unde apare în asociere cu pomul vieţii şi ocupă locul central în
compoziţie. (foto 18) Soarele reprezentat ca o jumătate de cerc este întâlnit
adesea şi pe piese ceramice smălţuite create în centrele ceramice din nordul
I
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ornamentului este de cele mai multe
,tării. Tehnica folosită pentru obtinerea
,
ori pictarea cu cornul. Vorbind la general despre motivul solar pe ceramică
se remarcă faptul că: ,,În general ocupă un loc central în ansamblul
sistemului decorativ al vasului în jurul lui fiind dispuse celelalte motive. El
poate fi redat ca un simplu disc sau cu raze şi destul de rar sub forma
antropomorfizată, care de cele mai multe ori este doar sugerată." 7 Am
amintit despre ceramică pentru că olarii băimăreni au găsit soarelui
reprezentat ca jumătăţi de cerc un nume foarte frumos: ,,ochiul lui
Dumnezeu". Dacă vom lua în considerare că Dumnezeu vede tot şi este, în
calitate de creator a tot şi a toate, protectorul atât a lumii de aici cât şi a celei
de dincolo, reprezentarea ca jumătate de soare poate fi interpretată ca
omniprezenţa Lui în fiecare loc. Reprezentarea apare mai ales pe vase înalte
cum sunt cănile de apă şi oalele. (foto 19)
Folosind aceleaşi tehnici ca la realizarea decorului lăzilor de zestre,
sorele a fost pus pe masa din casă poate şi pentru rolul jucat de aceasta în
cele trei momente importante din viaţă: naştere nuntă, moarte, dar şi
pentru rolul ei din toate momentele de ceremonial a sărbătorilor
calendaristice. Nu pe ultimul loc ar fi şi rolul de paznic al soarelui, iar în
mesele cu ladă din nordul Transilvaniei, nu de puţine ori, se păstrau
documente importante pentru familie. ,,Mesele acestea îmbină efectul
artistic rezultat din proporţii şi volum, cu acela al ornamentelor desenate şi
compuse pe suprafeţele panourilor lăzii. Preluând motivele ornamentale
folosite şi la lăzi, meşterul vede compoziţia pornită dintr-un punct central,
care permite desfăşurarea ei în rază. De aceea şi motivul preferat este
rozeta şi combinaţiile de cercuri" .8 (foto 20)
Motivul solar redat sub forma rozetei cu şase braţe sau a
jumătăţilor de cerc este aproape nelipsită de pe cuier, piesă de mobilier care
întregeşte, în toate casele tradiţionale, spaţiul faptelor de ritual. Expuse
deasupra ferestrelor aveau rol exclusiv decorativ şi foloseau pentru
expunerea unor piese ceramice, a ştergărilor, icoanelor. Aceste cuiere sunt
piese decorative, ornamentate cu aceleaşi tehnici folosite la lada de zestre,
iar motivele decorative preferate sunt cele solare. ,,Cele mai multe cuiere
sunt realizate din scânduri de lemn de fag, paltin, gorun, late de maxim 20
cm, cu o lungime ce poate ajunge la 3-4 m. O formă mai nouă este cuierul
care are deasupra o platformă cu o balustradă tot pentru a susţine piese
ceramice. Ritmicitatea cuielor a impus şi ritmicitatea frizelor ornamentale
realizate prin crestare sau horjire, frize realizate cu motive solare,
geometrice: cerc, pătrat, unda apei şi motive umane reductive: unghia sau

Janeta Ciocan. Simona Munteanu. 2012. 12.
s Milcana Pauncev. 1971.
7
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este un cuier provenind din aceeaşi zonă a
Ţării Lăpuşului în care apare soarele sub forma rozetei cu şase braţe într-o
succesiune cu o reprezentare a pământului sub forma unui pătrat. Astfel,
soarele ca protector al vieţii apără tot ce se află pe pământ. (foto 21) Chiar şi
obiectele ce pot părea la prima vedere neînsemnate sunt împodobite cu
motivul solar. Fundul de mămăligă, rotund şi cu razele solare închipite pe
margini, când avea mămăliga galbenă şi aburindă pe el părea a fi soarele
adus pe masă. (foto 22) Rama oglinzii folosită mai ales de fete când se
pregăteau pentru horă, sau pentru a cucerii un fecior venea în ajutorul ei cu
soarele ce încerca să-i aducă lumina în ochi. (foto 23)
Aproape fiecare obiect din casa tradiţională purta, într-un fel sau
altul, sorele aducându-l în acest fel aproape de oameni: brâgla de la
războiul de ţesut, suveica, maiul pentru spălat rufe, durgalăul. (foto 24)
Rozetele vârtej, una din cele mai interesante reprezentări solare,
apare pe cele mai diverse obiecte aparţinând atât arhitecturii polulare cât şi
universului interiorului locuintei traditionale. Aceasta ne apare sub forma
unor linii curbe ce pornesc din centrul cercului şi se opresc pe circumferinţă
închipuind soarele în mişcare. Motivul este realizat mai ales pe obiecte din
lemn prin tehnica inciziei sau exciziei. (foto 25,26)
degetul." 9 O

piesă interesantă

I

I
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3. Soarele ca cerc realizat
prin traforare pe o poartă
din Mara-Ţara Maramureşului
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4. Soarele ca cerc realizat
prin traforare pe o poartă
din Mara-Ţara Maramureşului

5. Cercul realizat cu ajutorul
motivului unghiei pe o poartă
din satul MaraŢara Maramureşului

6. Detaliu cu crucea înscrisă
în cerc pe o poartă din BrebŢara Maramureşului

(înc. sec. XX)
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7. Cruce înscrisă în cerc
pe o poartă din sat Şugatag
Ţara Maramureşului

(mij. sec. XX)

8. Cruce excrisă în cerc pe
o poartă din satul MaraŢara Maramureşului

(prima jum. sec. XX)

9. Semn de me şter pe
mergrinda casei din
Giuleşti Ţara Maramureşului .
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1794

10. Cruce latină pe uşa de
acces în gălbănaş. Satul
Chechiş-Ţara Chioarului. 1794

'

11. Rozetă cu cruce aşezată deasupra
pe stâlpul de fântână de la Strâmtura.
Ţara Maramureşului
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12. Cruce înscrisă în romb
pe o poartă din satul MaraŢara Maramureşului

(înc. sec. XX)

13. Cruce latină pe stâlp de
poartă din satul MaraŢara Maramureşului

(mijl. sec. XX)

14. Cruce înscrisă în cerc
de tip celtic. ArinişŢara Codrului (sec. XVIII)
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15. Cruce înscrisă în cerc, din satul Urminiş
Ţara Codrului (înc. sec. XX).
Arhiva Janeta Ciocan

16. Cruci înscrise în cerc, din sat Şugatag
(înc. sec. XX) . Arhiva Janeta Ciocan

17. Cruce excrisă în cerc, din Breb.
Ţara Maramureşului

(prima jum. sec. XX)
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18. Ladă de zestre din centrul
Băiţa de sub Codru, cu motivul
,,soarelui rupt"
(a doua jum. sec XIX)

19. Cană de apă decorată cu motivul
„ochiul lui Dumnezeu", creaţie a olarului
Bagossy Alexandru (mijl. sec. XX)

20. Soarele-rozetă pe o masă
din Ţara Chioarului
(sf. sec. XIX)
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21 . Cuier din satul Cupşeni
Ţara Lăpuşului (sf. sec. XIX)

22. Fund de mămăligă Ţara Chioarului (mijl. sec. XX)

23.

Ramă

de

oglindă

din satul

Ungureni-Ţara Lăpuşului

(sf. sec. XIX)
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24. Unelte casnice cu motive solare

..

25. Rozetă vârtej pe ancadramentul uşii de acces în biserica
din Budeşti-JosaniŢara Maramureşului, 1643

24. Rozetă vârtej pe o scăriţă datată 1864
din satul Cupşeni-Ţara Lăpuşului
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Fotografia antropologică:
noi experimente în marketingul muzeal
Camelia Burghele*
Borco Ilin**

Un rucsac, un reportofon şi un pachet de ţigări - de atât avea nevoie
Rodica pentru interminabilul ei sejur de cercetător. Terenul a fost casa ei, şi trenul,
iar linia şerpuită a Mureşului - un prieten invizibil.
- Ro, trec prin Arad săptămâna viitoare, ne vedem la o cafea?
- Stai, că-s la slovaci, când mă-ntorc.
- Bine, atunci în mai.
- O să fiu la sârbi, când mă-ntorc.
- Bine, dai tu un semn, poate am drum la unchiu-miu, în Cai.
- Sigur, când mă-ntorc de la unguri.
Trăim într-o lume în care mass media functionează
continuu ca o
,
momeală, televizoarele ne-au invadat sufrageriile, internetul ne dictează
regulile sociale şi comportamentul cultural, facebook se învaţă la şcoală iar
selfie-urile par a fi esenţiale dacă vrei să fii cool, trendy sau fancy. Cultura
pop a acoperit arta, iar noi, potenţialul public, ,,masele", al doilea termen
din „cultura de masă", am ajuns sclavii rapidităţii şi eficienţei: devine logic
că imaginea este preferată textului nu doar pentru că sinceritatea imaginii
este superioară descrierii în cuvinte, ci pur şi simplu pentru că, instinctiv,
într-o lume a vizualului, preferăm autenticitatea fotografiei şi nu iluzia
fake-ului. Auspiciile contemporaneităşii sună aşadar puţin pesimist, dar
eforturile colective de depăşire a modernismului supra-raţionalizat,
secularizat şi globalizat, cu deschidere într-un postmodernism al unei
paradigme care pare a fi fundamentată pe un principiu de bun simţ - ,,fă ce
vrei atâta timp cât nu îţi deranjezi vecinii" pare a fi o variantă, totuşi,
liniştitoare.
Aşa

cum liniştitoare este şi expoziţia de fotografie antropologică de
la Muzeul Satului Bănăţean pusă pe simeze de Borco Ilin, pr-ul - poet al
muzeului. Albumul de artă (şi doar în subsidiar de etnografie), cu
siguranţă singular în peisajul muzeal românesc, prin felul său de acoperire
a fotografiei cu culoarea satului bănăţean şi cuvintele proaspete ale
scriitorului sârb - stau mărturie.
Ne amintim că, într-o analiză structurală asupra fotografiei ca
„felie" de limbaj, Roland Barthes era convins că fotografia nu are valoare
• Dr. Camelia Burghele, cercetător ştiinţific I, Muzeul Judeţean de Istorie
•• Barco Ilin, muzeograf I A, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
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decât în raport cu privitorul, în care trebuie să genereze dorinţa unei
aventuri, deseori plină de suferinţă: vezi fotografia, constaţi că eşti, şi
consecinţa este că observi, priveşti şi gândeşti, deseori dramatic:
„Fotografia este subversivă nu atunci când înspăimântă, răscoleşte sau
chiar stigmatizează, ci atunci când este meditativă" 1 .
O altă voce autorizată, eseista Susan Sontag, dezvoltă chiar o
filozofie a fotografiei, transformând fotografia într-o probă de etică;
fotografia modelează şi îmbogăţeşte conştiinţa privitorului, orientându-l
spre ceea ce trebuie văzut, iar atunci când este un act de non-intervenţie,
fotografia poate deveni mijlocul cel mai potrivit prin care experimentăm
realitatea 2.
Postmodernismul a transformat fotografia într-o fereastră de acces
spre exterior, exact aşa cum bănuieşte autorul albumului de faţă: ,,Interior
din exterior"; fotografia postmodernă ţine de practica socială şi culturală,
opunând deschiderea postmodernă - modernismului restrictiv, şi, pe cale
de
consecinţă,
personalul-impersonalului,
esteticul-nonesteticului,
originalul-imaginii retuşate; războiul său cu autenticitatea pare a fi câştigat
definitiv în postmodernism, sugerează şi Steven Connor, unul din
teoreticieni culturii postmoderne3 •
Iar aici - intrăm pe un teritoriu care pentru etnologii urbanului cu
accente postmoderne este iremediabil ocupat de Jean Baudrillard, filozoful
care, în radiografia antropologică asupra lumii contemporane, postula,
autoritar şi, pentru unii chiar apocaliptic că„ Trăim într-o lume în care există
tot mai multă informaţie şi tot mai puţin sens" 4 .
Baudrillard postulează o manufactură mediatică a realităţii ce
creează o lume iluzorie, un soi de avatar ce tinde să se substituie realului.
Imaginile vehiculate în mass media au chiar o putere ucigătoare, ajungând
sa-ş1 devoreze propriile modele înlocuind, astfel, realul. Analiza
promovează ideea că lumea în care trăim este un imens simulacru, în care
realul „real" este înlocuit de un real „virtual", construit prin imaginea pe
care ne-o formăm despre lume prin informaţiile primite din cultura media
(,, virtualizarea" lumii); iar atunci când imaginea devine imitaţie şi fals, se
cheamă că are puterea de a manipula iar percepţia comună se schimbă:
graniţa dintre „realitate" şi „simulacru" se estompează tot mai mult în
lumea modernă iar virtualizarea transformă realul în simulare, în travesti,
în avatar, în camuflaj, în contrafacere.

1

Roland Barthes. 2009. 37.
Susan Sontag. 2014.
3 Steven Connor. 1999.
4 Jean Baudrillard. 2008.
2
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Aici intervine discuţia despre falsificarea şi valoare de adevăr a
imaginii, pentru că, vorba lui Baudrillard, ,, viaţa e în altă parte": ceea ce
trăim noi tot mai mult este simulacrul şi simularea.
Poate o rază de speranţă vine dinspre fotografie, mai ales cea
antropologică, sinceră, curată, document: fotografia se interpune între
fotograf (cu subiectivitatea sa firească) şi privitorul - receptor (iarăşi cu
subiectivitatea personală) şi, din acest punct de vedere, e drept că fotografia
nu este reproducerea mecanică a realităţii, ci o opţiune asumată a
subiectului, luminii, unghiului, încadrării; dar acestă infidelitate asumată
nu anulează valoarea de mărturie a fotografiei, exact aşa cum nici culegerea
informaţiilor din teren de etnograf, prin metoda observaţiei participative,
nu-şi pierde caracterul de document deşi, involuntar, etnograful, posesor al
unui bagaj cultural propriu, este, invariabil, subiectiv.
Acesta este contextul în care se construieşte paradigma fotografiei şi
aici trebuie aşezat experimentul „fotoetnografic" a lui Barco Ilin, care
vorbeşte despre un concept extrem de uzitat azi dar necunoscut pentru
mulţi: patrimoniul cultural format din fotografii documentare cu certă
valoare de document etnografic, cărămizi în conturarea identităţilor locale,
singurele mărturii - flash necesare pentru o imagine asupra dinamicii
configurării şi reconfigurării identităţilor. Prin fotografii se poate restitui, la
nivel de document, istoria locală şi poate fi stimulată responsabilizarea
comunitătii.
,

Fotografiile expresive se construiesc ca mărturii vizuale privind
modul de viaţă în satul bănăţean, dar şi ca o posibilă reconstituire prin
rememorarea vizuală a unor momente sau evenimente notabile. Fotografia
este o oglindă bahtiană în care se citesc momente, instantanee din viaţa
satului şi a comunităţii locale, iar apelul la memoria colectivă duce la
recuperarea istoriei prin completarea petelor albe.
Fotografia, ca „ probă de dosar" orientează către alcătuirea unei
hărti
mentale
etnoculturale care reconfigurează trecutul comunitătii:
,
,
imaginile sunt mijloace probatorii pentru o existenţă culturală şi socială
strânsă într-un fond documentar. Iar pentru vizualizarea existenţei multe
dintre ele se constituie în modele demne de urmat, într-o perioadă în care
sistemele de valori au fost bulversate de globalizare şi secularizare.
„Al cincilea anotimp" este o cercetare modernă de antropologie
vizuală: spaţiul de investigare este lumea satului bănăţean, cu poveştile lui.
Vorbim aici despre decodarea antropologică a experienţei umane din viaţa
cotidiană a satului tradiţional. Case şi biserici, interioare şi exterioare,
instituţii bătrâneşti şi grădini, curţi şi garduri, prispe şi ferestre, fiecare cu o
poveste, cu un sens. Tuşa estetică pe care le-o imprimă fotograful nu
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diminuează,

ci din contră, sporeşte valoarea de mărturie a fotografiei, care
poate transmite ea însăşi, fără alte concepte, ideea, povestea şi sensul.
Albumul de fotografii antropologice semnate de Barco Ilin ne duce
din nou la Roland Barthes, care apropia fotografia de poezia haiku, ,,spre
excelenţa absolută a fiinţei, trup şi suflet contopite" 5 şi ne reamintim, astfel,
că Barco Ilin e şi un poet apreciat. Fotografiile - uneori prezenţe singulare,
alteori în tandemuri generate de anotimpuri diferite, sunt prefaţate de texte
poetice care asigură unicitatea acestui demers de antropologie vizuală. Nu
este un album, ci o poveste; şi nu un simulacru, ci este realitatea vecină cu
noi; nu este clişeul din ştirea TV, ci este o developare a locuinţei din
Banatul multicultural.
Tehnica fotografică răspunde magistral efortului de capturare a
realităţii, intregrând o memorie colectivă prin succesiuni de poze - poveşti,
iar povestea de lângă fotografie este, în fapt, naraţiunea unei comunităţi
prin care îşi citeşte propriile-i mesaje. Şi poate că aici e cheia sensului
pierdut al imaginii, despre care vorbea atât de pesimist Baudrillard ...
Spuneam că ne găsim în faţa unui demers unic în muzeologia
românească, prin alăturarea artei fotografice cu scriitura literară, a imaginii
cu povestea; avem de lucru şi noi, etnologii, pentru că Barco Ilin ne aruncă
o provocare: să scriem despre fotografie ca despre un demers secund - mai
întâi obiect de muzeu, apoi obiect al analizei ştiinţifice, antropologice.
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Femei pricepute din lumea satului românesc.
Elena Vulea din Adămuş şi autobiografia sa în versuri
Laura Pop·
Povestea vieţii, pe lângă metodele clasice de cercetare calitativă în
etnologie (observaţia participativă, descrierea etnografică, monografia),
câştigă tot mai mult teren în ultima vreme, ca urmare a schimbărilor
economice din secolul XX, care au dus la întreruperea transmiterii orale a
cunoştinţelor 1 . Metoda biografică nu exclude folosirea celorlalte metode de
cercetare etnologică, acestea fiind absolut necesare pentru verificarea
informaţiilor, ajungându-se la aşa-numită metodă etnobiografică a lui
Poirier2. Povestea vieţii, mai ales sub forma sa autobiografică, ,,reuşeşte din
prima mişcare ceea ce se chinuie, cel mai adesea în van, să facă lucrătorul
pe teren: restituirea unei culturi indigene „din interior", dacă putem spune
aşa, ca un ansamblu viu şi guvernat de armonia internă, şi nu ca o
îngrămădire arbitrară de obiceiuri şi instituţii a căror prezenţă este pur şi
simplu constatată", după cum remarca C. Levi-Strauss3, chiar dacă mai
târziu critică această metodă, considerând că studierea documentelor
personale ne face mai mult să retrăim decât să învăţăm.
Metoda biografică ne ajută să înţelegem mult mai profund epoca,
oamenii şi chiar lucrurile lor, completează o serie de informaţii despre
atitudini, credinţe, obiceiuri, ocupaţii şi alte teme specifice ale etnologiei,
din interior, din perspectiva celor cercetaţi şi corectează oarecum viziunea
străină a cercetătorului. Pentru studiile de gen, metoda biografică este una
binevenită, deoarece ne permite să surprindem viaţa femeilor din
perspectiva lor, dincolo de restricţiile impuse de societate, mai ales în
lumea satului.
În folclorul românesc, biografia în versuri se întâlneşte mai ales la
înmormântare, sub forma „ verşurilor" sau „horea mortului", cum este
numită în anumite părţi ale Transilvaniei, care, pe lângă iertăciuni, cuprind
şi o scurtă biografie a celui decedat. Biografia mortului este un element de
interferenţă între românii, maghiarii şi saşii din Transilvania, fiind întâlnită
la înmormântare, în forme similare, mai mult sau mai puţin versificate.
Elemente biografice apar şi în bocetele româneşti, dar cu timpul biografia

• Dr. Laura Pop, Muzeul Judeţean Mureş. Secţia de Etnografie şi Artă Populară Târgu-Mureş
1 Poirier, Clapier-Valladon şi Raybaut, 1983, p.19 apud Geraud, Leservoisier, Pottier, 2001, p.
40
2 Geraud, Leservoisier, Pottier, 2001, p. 44
3 Levi-Strauss, 1940-1948, p.330, apud Geraud, Leservoisier, Pottier, 2001, p. 48
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mortului se distinge de lamentaţiile rudelor la înmormântare, mai ales
pentru personajele de prestigiu din comunitate, fiind performate într-un
mod ceremonial, mai întâi de cantori, apoi de grupuri de femei sau de corul
bisericii.
Ovidiu Bârlea, remarca faptul că: ,,Verşurile funebre[ ... ] sunt creaţii
ale cărturarilor săteşti pe care le cântă numai diecii înainte de plecarea la
cimitir, sau la groapă, la sfârşitul slujbei. Ele circulă numai în Transilvania,
dar slabe infiltraţii au fost semnalate, insular, şi în sudul şi în estul
Carpaţi lor" 4 •
Un studiu dedicat istoriei acestui gen de creaţii semiculte a realizat
Ana Dumitran care a remarcat legătura din verşurile la mort şi cântecele
calvine: ,,Creaţii cu tematică biblică, alcătuite, de cele mai multe ori de
cantori, pe structura cântecelor de Stea, ele sunt la origine, traduceri ale
unor cântece calvine din timpul Principatului transilvan" 5• Profesorul
Ştefan Manciulea consemna, în memoriile sale, faptul că, la înmormântarea
lui Avram Iancu, la mormânt, s-a distribuit o odă dedicată memoriei lui
Avram Iancu, scrisă de Gheorghe Secuia, ,,Hora mortului", în care Iancu îşi
lua rămas bun de la foştii lui ostaşi, cântată de un prieten al eroului, un
bătrân şi iscusit cantor din Roşia 6 •
Etnografii români s-au preocupat mai puţin de „ verşuri" sau „horea
mortului", iertăciunile în versuri fiind considerate creatii de inspiratie
cultă. La 1894, Simion Florea Marian scria despre iertăciunile în versuri din
Transilvania şi Bucovina ca despre o practică dispărută: ,,În vechime era
datina, atât în Bucovina, cât şi în Transilvania, de a se lua iertăciunile în
numele celui mort nu numai în proză, ci şi în versuri, care au se recitau ca
un fel de oraţie, au că se cântă de către cantorul bisericesc ori de către un alt
orator sau cântăreţ, care, cele mai de multe ori, singur le-a compus. Ca
dovadă despre această datină, usitată în timpul prezent mai mult în
Transilvania şi Ungaria, ne poate servi următoarea iertăciune versificată în
Transilvania, care mi-a comunicat-o dl. B. Iosofu, şi care a devenit acum
poporală" 7 • I.C. Chiţimia, vorbind despre bocetul românesc, începe
expunerea cu verşurile la morţi consemnate în manuscrisele religioase
vechi şi vorbeşte pe larg despre influenţa Bisericii asupra cântecelor rituale
funebre româneşti 8 •
I

~

I

Bârlea,1981, p. 493
Dumitran, 2007, p. 16
6 Ştefan Manciulea, Ultimul popas al lui Avram Iancu la Blaj, moartea Craiului Munţilor,
manuscris, http:/ /www.dacoromania-alba.ro/nr10/ultimul.htm accesat la 28 iunie 2017
7 Marian, 1894, p. 310-311
H Chiţimia, 1959, p. 641
5
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Un studiu extins asupra verşului funebru sau a cântecului de rămas
bun, la românii din Ungaria, a publicat Rodica Elena Colta, care analizează
originea, funcţia şi structura acestui tip de cântec ritual funebru, subliniind
şi legătura funcţională dintre verş şi bocet. ,,Cântecul de iertăciune
răspunde bocetului cântat de membrii feminini ai familiei, şi face parte din
riturile de despărţire, fiind ultimul contact verbal al mortului cu
comunitatea" 9 • Ea remarca şi compoziţia acestui tip de cântec funebru: ,,În
acestă formă populară, iertăciunea cântată se compune obligatoriu din trei
părţi. Prima parte, introductivă, în zilele noastre mult prescurtată, rămâne
în continuare o meditaţie asupra sorţii omului, în care descoperim vag
conservată tema „fortuna labilis". Ascultătorii sunt atenţionaţi asupra
scurtimii vieţii, zădărniciei agoniselii sau se vorbeşte despre teama celui
mort de a pomi pe drumul necunoscut, pe care trebuie să-l urmeze şi
despre jalea şi durerea sa la despărţirea de familie. În partea a doua sunt
înşirate amănunte din viaţa mortului, iar în partea finală, cea mai lungă de
altfel, decedatul îşi cere iertare, prin intermediul cântăreţului, de la
membrii familiei, rude, prieteni, vecini, etc 10 •
Pe lângă diferitele verşuri publicate din manuscrise, au fost şi
etnografi care au publicat verşuri la morţi înregistrate pe teren. Gheorghe
Pavelescu a publicat în revista Apulum, Verşuri la morţi de Nicoale Filimon,
un cântăreţ de strană din Transilvania de la începutul secolului XX 11 . În
2003, Vasile Tarţa a publicat o culegere de astfel de hori a mortului din
nordul Transilvaniei, din zona Sătmarului. Unele imagini din verşurile la
morţi au fost preluate chiar de bocetele propriu-zise, după cum observa Ion
Const. Chiţimia 12 .
În satele mureşene, am găsit câteva femei pricepute, specializate în
alcătuirea acestor verşuri ale morţilor, care au învăţat să compună de la
dieci, cantori, cum a făcut Gulea Maria din Zagăr, fie au ajuns să compună
chiar ele pentru cantori, cum este Emilia Boia din Sărmăşel-Gară, cea care
încă din timpul vieţii şi-a făcut autobiografia în versuri pentru a fi cântată
la moartea ei.
Uneori, se întâmplă ca o autobiografie în versuri să nu fie alcătuită
imediat după moarte ci chiar din timpul vieţii, fiind declanşată de anumite
momente de criză ale vieţii cum a făcut şi Elena Vulea din Adămuş care şi-a
compus un fel de autobiografie în versuri în urma unor necazuri pe care lea întâmpinat în timpul vieţii.

Colta, 2008, p. 20-53
Ibidem, p. 22
11 Pavelescu, 1943-1945, p. 314-360
12 Chiţimia, 1959, p. 643

9
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Elena Vulea a fost una din participantele la proiectul cultural al
muzeului nostrum, ,, Un secol de istorie locală în imagini", ediţia I, 2011,
finanţat de AFCN; trimiţându-ne 22 de fotografii de familie, alb-negru. În
2014, ea însăşi a venit la muzeu pentru a ne spune povestea ei versificată,
pe care am înregistrat-o şi am realizat un interviu la muzeu, şi unul acasă la
ea, la Adămuş, în 2017. Totodată, muzeul a achiziţionat de la ea câteva
costume populare femeieşti alcătuite din cămăşi brodate, rochii (sumne),
şorţuri, sumane ce au aparţinut ei şi mamei ei, Baciu Victoria.
Pentru ea compunerea poeziilor şi cântecelor reprezintă o formă de
terapie psihologică, remediu pentru boli, singurătate şi probleme, mai ales
după moartea soţului ei, decedat în 1996: ,,Pin câte-am trecut! Tot aşa mni leam trecut. Ş-apoi mni-am făcut cântece. Mni-am făcut cântecele. Numai ia ştiu
prin câte-am trecut. Şi le fredonez toată zâua, ca să nu mă gândesc la altu rău, să
nu păţăsc ceva, să-mi chierd mintea sau ... frică, sau no, că de 18 ani stau singură.
De când o murit soţul. Şi pint-atâtea boli, şi pint-atâta tratament. Acum, două
luni de zâle de când umblu cu botă, că m-o durut picioru, plus tratamentu de
inimă, plus tratamentu de picior, de reumatism, mi-era stomacu atâta şî
,,
nu ... mancam ... .
Elena Vulea (Baciu) s-a născut la Crăieşti, (azi jud. Mureş, atunci
jud. Târnava Mică) la 21 mai 1936, de Sfinţii Constantin şi Elena, de unde a
primit şi numele de Elena, la îndemnul preotului, ,,Că mama o vrut să-mi
puie Maria şi n-o lăsat preotu, că era vecin cu noi. Nu, Victorie, nu, nu, îi punem
că s-o născut la zî sămnată".
Nemulţumirile ei pornesc încă din copilărie când nu a fost lăsată de
părinţi să continue şcoala la Blaj. A făcut doar 4 clase la început, completate
mai târziu, pe vremea lui Ceauşescu, cu încă 4 clase, primind certificat de
absolvire a 8 clase. Mama ei, cu toate rugămintile
învătătorului,
nu a fost de
,
,
acord să-şi continue studiile muzicale: ,,Las-o, nană Victorie, să meargă la
şcoală, la Blaj, că are o voce şi ştii să prefacă şi să compuie! Te rog frumos!" ,,Nu,
că numa curvele merg, domnu învăţător! Trebuie să steie să toarcă şi să lucre! şi
nu m-o lăsat şi după ce m-am măritat şi-o dat cu pumnii-n cap de ce nu 111-0 lăsat
să fiu doamnă".
Se pare că la fel a păţit şi mama ei în copilărie, care dorea să devină
profesoară, dar la fel nu a fost lăsată de tatăl ei să meargă mai departe la
şcoală, fiind nevoită să se angajeze ca slujnică la o familie bogată din
Crăieşti, unde însă a învăţat foarte multe lucruri legate de menaj: ,,ş-acolo
slujnică o fost la unu din America, care-o avut găzdăcie mare şi acolo o-nvăţat
curăţenia multă, prăjituri multe, lucruri multe, extraordinar, şi cum o fost o femeie
curată şi cumsecade, toate unguroicile vinea la tata să le facă păpuci, că era
păpucar, da făcea din nou, şi zâceau „merem la tistăşa lu Gusti, da nu ne lasă sii ne
~
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frecăm

de părete,

să

nu-i ducem mnieriala, numa să şedem pe scaune, nu pe pat, nu

frecaţi păretele".
Tatăl ei, fiind bolnav cu inima, în urma unui accident la fabrică, era
pensionat de boală şi nu avea voie să depună efort, dar având şcoala de
cizmari, făcea încălţăminte celor din Crăieşti şi satele învecinate. Boala
tatălui a creat o serie de probleme familiei şi mai ales copiilor care trebuiau
să lucreze mai mult în gospodărie, neavând prea mult timp de joacă. Mama
lor a fost nevoită să-şi înlocuiască soţul la munca câmpului, iar Elena
trebuia să se ocupe de curăţenia gospodăriei, ,,Ş-apoi tot mama lucra cu car cu
boi, cu vaci, cu tăte helea, şi io trebuia să şiu casnică şi cu lucru de mică, cu spălat,
cu curăţenie ... ".
Pe la 18 ani, când a dorit să se căsătorească la fel a întâmpinat
opoziţia mamei, pentru că şi-a ales un băiat din Adămuş, mai mare cu 11
ani decât ea, mama ei a bătut-o şi a închis-o în casă. ,,Şi mama nu m-o vrut
după el şi am tras foarte mult. Foarte mult am tras. Şi mi-am făcut cântece, şi 111-0
bătut şi m-o-ncuiat în casă. Şi mni-am făcut cântec: Măi, bădiţă, pentru tine/ M-o
bătut mama pe mine/ M-o bătut şi m-o-ncuiat, măi/ În cămară cu lăcat/ Io de-acolo
am strâgat/ Io de-acolo am strâgat/ Lasă-mă măicuţa mea, măi/ Să iubesc pe cine-oi
vrea, măi/ Lasă-mă măicuţă-n pace/ Să iubesc pe cine-mi place/ Că ruşâne nu ţ-oi
face/ De ţ-oi face vo ruşâne/ Taie-mi capu ca la câne/ De ţi-oi face şi nu-ţi spui/
Taie capu ca la pui/ Taie-mi-I că nu-i păcat/ Dacă nu te-am ascultat" (cântecul a
fost făcut după o melodie auzită la televizor).
La căsătorie problemele continuă, mama ei nefiind de acord cu
căsătoria, a lăsat-o totuşi să plece, dar a pedepsit-o, nu i-a dat zestrea numai
după un an de zile, când au făcut şi nunta propriu-zisă. ,,Da' numa dup-un
an de zâle mi-o făcut nuntă, că 111-0 pedepsit, nu mi-o dat sumna ai faină, nu mi-o
făcut ospăţ. Zâce mama că după ce m-am dus după el. La primărie am făcut
cununia civilă în zâua când m-o adus. Io n-am bani de ospăţ, dacă ţi-o trăbuit dute, cară-te, da la mine nu mai ai ce cota". Am dus numai hainele de pat. La nuntă
am avut patu gătat în şură, şi la sfat, cu covoare, cu feţe de pernă, legat, pus pe car,
am vinit cu 5 cară, c-am adus credenţu, canapeiu, lada, 2 paturi, gătate amândouă.
Am vinit cu 5 cară, de tătă lumea să mira, din tri sate, Crăieşti, Corneşti,
Adămuş". Două fotografii de familie stau mărturie despre conflictele avute
cu familia ei la căsătorie. Înainte de căsătorie cu 3 săptămâni, în 1954, Elena
a făcut o fotografie cu viitorul soţ, Vulea Ioan, la Târnăveni. Tot atunci a
făcut şi o fotografie cu fratele ei mai mare, Baciu Ioan, care a însoţit-o la
fotograf, la Târnăveni, ca să nu fugă de acasă cu logodnicul ei, fără voia
părinţilor. (Fig. 2 şi 3)
După căsătorie urmează alte necazuri, deoarece soacra ei, poreclită
Lupoiaca, nu o dorea ca noră. ,,Şi soacră-mea, cu ce m-o cinstit, dimineaţa mi-o
luat toate. De mâncare, când am născut, nu mi-o adus că n-o putut prinde găina.
Eu merem cu mâncare, cu copila-n braţe, la lucru şi ea n-o putut prinde găina.
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Când o murit socru, copila nu avea 6 săptămâni, m-o mutat la o vecină ca să nu
spurce cineva copila. Ea ce-o fă-cut? Mi-o tăiet tăte găinile mele, că n-o putut să le
prindă, mi-o rupt feţele de mese. Ş-apoi mi-o furat năfrămi, ş-apoi mi-o furat feţe de
mese şi prosoape, tăte mi le-o furat".
La scurt timp după căsătorie Elena Vulea s-a îmbolnăvit, atât din
cauza muncii excesive la câmp şi în gospodărie, cât şi datorită vrăjilor
făcute de soacra ei, după credinţa ei. ,,Şi mama s-o dus la toţi preoţii din lume
şî la toate mănăstirile şi la toate bisericile de-o ţânut slujbe că m-o apucat şi frica ş
am fost şi, să zâcem, că nu credeam, ca fermecată, c-am găsit lucruri din rochia me,
din cheptarul meu, din şurţa mea, păr din capu meu am găsit în curte, aruncate. Şi
o zâs că nu trebuia să le arunc, că trebuia să le ... , nu ştiu ce trebuia să fac cu ele, că
ia n-am stat sub patraşir, la popa, că fugeam. Ce credincioasă sunt! Şi n-am putut
să stau, că rău nu m-o lăsat". ,,Că soacră-mea, cu o vecină de-acolo, din spate, nu
m-o vrut. Că o zâs că-s săracă, n-am hectare multe. Da' el avea hectare destule, da'
n-avea casă şi masă".
Cu povestea bolii începe şi autobiografia versificată a Elenei Vulea,
pe care a spus-o prima dată unei femei, pe când se afla internată în spital:
„ Vai, Doamne, multe-am mai tras/ Şi la inimă m-am ars,/ Io de când m-am
măritat/ Numa de năcaz am dat./ Di la 6 săptămâni s-o legat boala de mine/ S-o
legat o boală grej Io n-am mai scăpat de ie./ Nu trece o lună bună,/ Iar facem
Penicilina./ La dispensar alergam,/ Numai injecţii fă-ceam./ Mă-ntreba lumea pe
mine/ Tu, Lenuţă, ce-i cu tine?/ Ţie iară nu ţi-i bine/ Nu m-arătam supărată./ Şi le
răspundeam deodată/ Ce să fac, mă doare gâtu/ Şî nime nu-mi găseşte leacu./ 30 de
ani o trecut/ Tot aşa i-am petrecut/ Tot cu chin şi cu durere/ O trecut zâlele mele./
Tot cu chin şi cu năcaz/ Şi cu lacrămi pă obraz./ Du-mi Doamne sufletu-n bine/ Că
n-am fă-cut rău la nime./ Unde-i locu foră chin/ Să-l domnesc în veci, Amin".
După căsătorie, Elena s-a mutat la casa socrilor, împreună cu soţul
ei, dar aveau o serie de probleme financiare, deoarece nici unul dintre ei nu
era angajat nicăieri. Înainte de căsătorie, soţul ei a lucrat, timp de 7 ani, la
IRES, apoi a fost concediat fiind considerat chiabur. În 1959, soţul ei a
plecat la Bucureşti, în armată, şi soacra ei a alungat-o din casă, împreună cu
fiica ei în vârstă de doi ani. S-a mutat la casa începută cu doi ani înainte,
dar neterminată şi atunci a compus poezia aceea despre viaţa ei. ,,Şi pe urmă
să vă mai spun ce s-o-ntâmplat. Când avea fetiţa 2 ani am stam în casă la soacră
mea, şi soacră-mea stăte afară la hodaie, unde era pământu. Şi am stat 5 ani acol, că
n-am avut servici nişi ia, nişi iel. Numai din pământu ăla ne plătem cotă, impozit,
toate ce trăbuia. N-am putut să ne facem casa. Am luat cărămida, am focut-o-n
roşu, da netencuită, nepodită, nenimic, sub ceru lui Dumnezo. Pe el l-o dus
concentrat la Bucureşti şi pe mine soacra m-o ţâpat din casă, cu copilă mică".
Poezia povesteşte toate aceste necazuri ale tinerei mame: ,,M-o ţâpat soacra
din casă/ Cu copilă mnică-n braţă/ Fără sobă, foră lemne/ Era frig pe-aceea vreme/
Şi casa nevăcălită/ Să mă culc îmi era frică/ Plângem ia, plânge fata/ Nimeni nu
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mă măngăia/ Bărbatu

mni-era plecat/ La

Bucureşti

concentrat/ Când

acasă

mi-o

vinit/ În casa mea m-o găsât".
În ciuda tuturor adversitătilor, a continuat să-şi facă datoria în
gospodărie, şi cu meşteşugul învăţat de acasă, i-a cusut soacrei şi
cumnatelor ei o serie de covoare, dantele, feţe de masă şi altele, dar tot nu a
fost apreciată, fiind mereu bârfită de soacră în faţa soţului ei: ,,Asta-i tistaşă,
asta-i numa de curăţenie, asta-i numa di la oraş, asta nu-i de treabă. Dragu mamii,
n-ai avut noroc". Îl chema după şură, aşa-i făcea. Asta-i numa de curăţenie şi de
lux şi tu ştii că te fură. Uită-te la coşer ce ţi-o dus, şi asta era ea care o dus. De-aia
am fost ia luxoasă c-am avut preşuri. Am tras-o, ca Hristos pe cruce. D-apoi feţe de
masă, d-apoi năfrămi. Ne-o stricat tăte chindeele mele. Şi încă soacră-mea, şie
iertată, ,, Ţâp-o, Ioane, că asta numai de curăţenie îi bună. Ţâp-o, Ioane, că asta
gândeşti că-i la oraş, numa tăt piscăleşte, numa tăt licheşte şi face ploactănul,
numa tăt lucră ca o proastă." Da ea nu ştia face dantelă, cipcă cum îi spunem, n-o
ştiut ţăse, n-o ştiu coase. Le-am ţăsut la toate, le-am cusut la toate. No. Şi uite aşa
am lucrat cât am văz 't verde şi n-am fost compătimită de nimeni, decât numa
ciufulită. Ş-acuma. Şi le-am învăţat pe toate. Şi le-am pus la toate război şi le-am
făcut şi tot mă bârfesc. Şi le-am învăţat să facă dulceţuri, şi prăjituri".
Credinţa în Dumnezeu, pe lângă cântecele şi poeziile pe care şi le-a
compus, a susţinut-o mereu în viaţă, ajutând-o să depăşească toate
problemele avute: ,,Da ia nu mă las, doamnă scumpă, de rugăciuni şi de Biserică
niciodată, cât de chinuită cu bâta şi m-am dus. Dumnezo mă ajută dacă mă rog şi
cred că este, a fost şi va fi". Evident că această credinţă se împleteşte adesea
cu magia, astfel crede că soacra ei i-a făcut farmece şi din cauza aceasta nu
mai scapă de boală, iar când avea 16 ani, la târg, a mers la o femeie care
ghicea în cărţi şi acum este ferm convinsă că acea femeie i-a spus adevărul
pentru că tot ce i-a spus s-a îndeplinit, căci i-a spus că se va căsători peste 12 ani, cu un om bogat, mai bâtrân ca ea, dar va avea o soacră rea.
Elena Vulea din Adămuş este o femeie de prestigiu în satul ei şi în
satele învecinate, ea fiind solicitată la nunţi pentru strigăturile rituale, la
naşi, miri sau socri, dar în acelaşi timp este chemată şi la înmormântări
pentru „cântări" (bocete) la mort, fiind atât de renumită încât, după spusele
ei, la un astfel de eveniment, se înghesuia lumea s-o audă: ,,Pe fereastră s-o
băgat să m-asculte, că n-o mai încheput pe uşă, să m-asculte ce vorbe am zâs .
... Tătă lumea s-o mnirat". Talentul muzical, după spusele ei, l-a moştenit de
la părinţi, care amândoi cântau pe la nunţi. Strigăturile şi cântările la morţi
le improvizează pe loc, ca şi poeziile şi cântecele despre viaţa ei, ,,c-aşa-ţi
vin în minte, ca pe scris". Este vorba de un prestigiu social, dar unul absolut
firesc pentru o femeie în lumea satului, un prestigiu în performarea unor
cântece rituale: strigături la nuntă, bocete şi verşuri la înmormântare.
Uneori acest tip de prestigiu ajunge să fie plătit, dar în cele mai multe
I
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cazuri se face în mod gratuit, pentru rude şi prieteni. Pentru Elena Vulea,
cântecul, cel ritual, reprezintă o formă de afirmare socială, de prestigiu, iar
versurile şi cântecele populare, cu tentă autobiografică, o formă de terapie.
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Ilustraţii

1. Elena Vulea, din Adămuş,
născută Baciu, în 1936

2. Elena Vulea cu soţul ei, Ioan.
Atelier fotografic Târnăveni . 1954

3. Elena Vulea cu fratele ei,
Ioan Baciu. 1954.
Atelier fotografic Târnăveni

4. Tablou de nuntă Vulea
Elena şi Ioan. 1954
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5. Elena Vulea cu mama ei şi fratele ei,
soldat. Lugoj, 1955

6. Elena Vulea cu fiica ei, Lenuţa.
Atelier fotografic Târnăveni. 1959

7. Ţesăturile, costumele
populare şi dantelele
Elenei Vul~a din Adămuş
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Patrimoniul românilor şi slovacilor din Ungaria
în colectia
Muzeului din Bekescsaba
,
Emilia Martin*
În lucrarea de faţă mi-am propus să prezint activităţile de salvare şi
de valorificare expoziţională a patrimoniului etnografic al slovacilor şi
românilor din Ungaria aflat în colecţiile muzeului din Bekescsaba.
Începând cu mijlocul secolului al XX-iea cele mai multe componente
ale culturii populare au început să-şi piardă funcţia şi însemnătatea. Acest
proces de dispariţie a valorilor lumii tradiţionale a fost unul firesc, în
contextul noilor factori sociali, economici, politici şi culturali, care au
intervenit în viaţa satelor. Cauza principală a dispariţiei tradiţiilor vechi n-a
fost mediul străin sau influenţele externe ci modelul nou de viaţă, apărut în
urma modernizării. Acest proces de modernizare de fapt s-a petrecut în
întreaga tară,
în lumea satului, indiferent de nationalitatea
locuitorilor.
,
,
Prin anii 1950-60, au apărut în cercul comunităţilor de naţionalitate
diversă iniţiative, acţiuni care au avut drept scop salvarea valorilor
culturale. În multe dintre localităţile din ţară s-au format echipe de păstrare
a tradiţiilor, ansambluri populare, cercuri de cântece şi dansuri popularel,
dar în acelaşi timp au început şi cercetările de teren, culegerile de
etnografie şi folclor 2, înregistrările privind istoria locală sau a limbii vorbite
în diferitele localităţi, etc. Primii conducători ai echipelor, cercetători,
colecţionari de piese nu au fost profesionişti, ci oameni sufletişti, ambiţioşi,
care, cu sprijinul unor instituţii - în cazul naţionalităţilor îndeosebi cu
ajutorul uniunilor culturale - au început aşa zisa operaţie de „ păstrare a
tradiţiilor", ceea ce de fapt a însemnat o muncă de adunare şi de prezentare
pe scenă, în expoziţii sau în volume a culturii tradiţionale.
Transformările socio-economice care s-au produs în ultimele decenii
au influenţat considerabil şi viaţa satelor cu populaţie slovacă şi
românească. Cea mai mare parte a obiectelor tradiţionale din gospodărie
ori au fost scoase din uz ori s-au distrus. Datorită procesului accelerat de
modernizare şi a concurenţei colecţionarilor particulari, muzeul a trebuit să
accelereze ritmul de strângere a obiectelor etnografice ale naţionalităţilor.
De data aceasta mă voi referi doar la patrimoniul colectat şi păstrat
în colectiile
Muzeului Munkacsy din Bekescsaba, adică la reminiscentele
,
,

• Emilia Martin, etnograf, Muzeul Munkâcsy din Bekescsaba.
1 Kozma Frătean, E. 1998. 196-199., Netea, Gh., 2009. 39-45.; Csobai, E., 1998. 30.
2 Martin E. 1999.10-18.
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culturii populare care transmit valori, care reprezintă trecutul îndepărtat al
acestor naţionalităţi.
Începând cu anii 1970, cercetarea etnografiei şi folclorului slovacilor
şi românilor din Ungaria i-a revenit oficial Muzeului Judeţean Bichiş, care a
devenit muzeul de bază al românilor şi slovacilor din Ungaria. Instituţia a
primit ca sarcină colecţionarea mărturiilor culturii materiale, cercetarea
istoriei şi culturii populare a acestor comunităţi din întreaga ţară şi
prezentarea acestora în cadrul expoziţiilor şi în publicaţii. 3
O soluţie în această activitate, a fost oferită în anii 1970, de taberele
etnografice, iniţiate de către uniunile slovacilor şi românilor din Ungaria şi
Muzeul Judeţean Bichiş care au avut drept scop, pe lângă cercetarea
sistematică a tradiţiilor, şi colectarea de piese. În ultimele decenii muzeul
din Bichişciaba în colaborare cu organizaţiile şi instituţiile celor două
naţionalităţi a organizat şi a finanţat 50 de tabere etnografice. Elevii şi
studenţii participanţi au fost îndrumaţi de specialişti din ţară, precum şi
din Slovacia şi România. În cadrul taberelor, tinerii au avut posibilitatea de
a se familiariza cu metodologia muncii de teren şi de a cunoaşte activitatea
muzeului.
Muzeul Judeţean Bichiş s-a străduit să îmbogăţească colecţiile
muzeale cu piese şi documente legate de slovacii şi românii din Ungaria. În
această muncă un rol important l-au avut, pe lângă taberele etnografice, şi
culegerile de teren ale colaboratorilor instituţiei.
Muzeul Munkacsy, înfiinţat în anul 1899, şi-a propus ca principal
scop colectarea pieselor legate de slovacii din ţară, deoarece oraşul a fost
repopulat la începutul secolului al XVIII-lea cu slovaci evanghelici, care în
mare măsură şi-au păstrat identitatea până în zilele noastre. Astfel, în
colecţia muzeului de-a lungul secolelor s-a adunat un material considerabil,
proporţional mai semnificativ decât cel legat de maghiari şi alte
naţionalităţi. Printre piesele slovace valoroase enumerăm piesele de
mobilier cioplite şi vopsite, textilele specifice, piesele de îmbrăcăminte şi de
ceramică.

În paralel, cercetările care s-au desfăşurat în cercul comunităţilor
româneşti au avut ca scop îmbogăţirea colecţiei româneşti a muzeului cu
documente istorice şi piese etnografice. În ciuda greutăţilor, muzeografii au
adunat un material bogat în cele 24 de tabere organizate în colaborare cu
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria şi cu Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria, precum şi în cadrul muncii de teren particulare.
Din anul 1979, colectia istorică a comunitătilor româneşti din
judeţele Bekes, Hajdu-Bihar şi Csongrad s-a îmbogăţit cu documente (cărţi,
I
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afişe,

legate de viaţa şi activitatea
personalităţilor
româneşti
(preoţi,
profesori, oficialităţi, muzicanţi,
dansatori, etc.), precum şi de activitatea anumitor asociaţii, cercuri de
lectură, coruri care au funcţionat îndeosebi în perioada interbelică. 4 La
acestea se adaugă piesele etnografice (mobilier, îmbrăcăminte, unelte
gospodăreşti, ceramică, textile, fotografii, etc.), inventariate în colecţiile
·Muzeului Munkacsy Mihaly, care fac posibilă prezentarea vieţii
fotografii,

pliante, acte,

etc.)

tradiţionale româneşti.

Pe lângă acestea un rol deosebit au şi fotografiile vechi, care cuprind
importante despre viaţa tradiţională şi cultura populară,
imortalizând aproape toate domeniile etnografiei: portul, locuinţa,
mobilierul, cimitirele, obiceiurile, viaţa zilnică, etc. Fotografiile şi clişeele
sunt păstrate în baza de date, iar cele mai noi în formă digitalizată.
Din cauza procesului de dispariţie a tradiţiilor un obiectiv prioritar
a devenit şi înregistrarea patrimoniului imaterial, subiectele de cercetare
fiind determinate de măsura în care acestea s-au conservat. Însemnătatea
înregistrărilor constă şi în faptul că prin acestea s-au păstrat şi
particularităţile limbii vorbite în localităţile respective.
Prima expoziţie etnografică a muze:ului, care a prezentat grupurile
etnice din judeţul Bichiş a fost deschisă în perioada 1980-2002. Expoziţia a
încercat să ilustreze cultura tradiţională a diferitelor naţionalităţi,
asemănările şi diferenţierele, prin interioare specifice fiecărei etnii. La
începutul secolului XXI, expoziţia a fost considerată demodată, învechită ca
mod de prezentare, încât angajaţii muzeului judeţean au realizat una nouă,
mai modernă, intitulată „Identitate, alteritate, multiculturalitate". Această
expoziţie, care a putut fi vizitată din anul 2002 până în 2010, a încercat să
facă cunoscută cultura materială şi spiriuală a naţionalităţilor, prezentând
istoria, etnografia şi folclorul ungurilor, românilor, slovacilor, nemţilor şi
rromilor din judeţ. După demontarea expoziţiei, începând cu anul 2010, cei
interesaţi de cultura naţionalităţilor pot vedea o expoziţie virtuală postată
pe pagina web a muzeului judeţean. 5
Azi există în Ungaria o singură expoziţie permanentă, în fostul
castel Almasy din Gyulavari, în care cei interesaţi au posibilitatea să
vizioneze, printre altele, şi exponate etnografice slovace şi româneşti. 6
Din bogatul material slovac şi românesc păstrat în colecţiile
muzeului judeţean au fost organizate mai multe expoziţii temporare. În
anul 1983, de exemplu, a fost vernisată, în sala de expoziţii a Muzeului
informaţii

4

Elena Csobai. 1996.7-12.

s www.Munkacsy.hu
6

Havassy Peter. 2007. 21.
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Munkacsy Mihaly, expoziţia „De la Coresi la Calendarul nostru - Aspecte
din cultura românilor şi slovacilor din sudul Câmpiei Maghiare".
Din anul 1949, în Ungaria există o lege, care recunoaşte ca
monumente şi clădirile ţărăneşti. În baza acestei legi, începând cu anii 1970,
în întreaga ţară a fost înfiinţată o reţea de case-muzeu, adică de colecţii
etnografice în aer liber, cu piese etnografice caracteristice locului,
întemeiate cu scopul de a reprezenta, prin interiorul casei, mobile, obiecte
de uz, meşteşuguri, clădiri anexe, etc., cultura materială tradiţională a unei
regiuni, localităti sau nationalităti.
Cu spijinul material al conducerii oraşului Bekescsaba, în anul 1972
s-a înfiinţat Casa muzeu care reprezintă modul de viaţă al unei familii
slovace înstărite din localitate. Casa muzeu a funcţionat timp de mai multe
decenii sub administrarea Muzeului Munkacsy, dar începând cu anul 2001,
sarcina de întreţinere a clădirii şi a exponatelor a fost preluată de către
Autoguvernarea Slovacilor din Bekescsaba. Materialul expoziţional însă a
rămas acelaşi, în casa muzeu pot fi văzute piese etnografice de secol XIX,
care aparţin muzeului.
În anul 1984, Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria, în
colaborare cu Muzeul Judeţean Bichiş, a amenajat la Chitighaz, cu obiecte
adunate de la românii din localitate şi cu piese etnografice din colecţia
Muzeului Munkacsy, prima şi până la ora actuală singura casă-muzeu
I

I

I

românească.

Angajaţii

muzeului au publicat în volume, studii ştiinţifice şi
articole rezultatele cercetărilor legate de cultura populară a slovacilor şi
românilor din Ungaria. Printre acestea pomenim scrierile despre habitatul,
locuinţa, mobilierul, sărbătorile calendaristice, textilele, medicina populară,
îmbrăcămintea, mitologia, etc. acestor comunităţi de naţionalitate.
Merită să fie amintite culegerile de studii etnografice editate de
uniunile slovacilor şi românilor din Ungaria, iar mai târziu de Societatea
Etnografică Maghiară, redactate de angajaţi ai muzeului Munkacsy.
Depăşind stadiul de simplă prezentare a culegerilor, aceste volume pun
accent pe analiza obiceiurilor, credinţelor, creaţiilor populare şi a culturii
materiale. Seria de publicaţii a avut importanţă şi în mediatizarea,
popularizarea cunoştinţelor, articolele apărute fiind utilizate în învăţământ,
în predarea cunoştinţelor despre cultura şi civilizaţia românească.
Pe baza acestor cercetări şi studii, muzeografii au întocmit materiale
de specialitate utile în învăţământ, la predarea disciplinei cultură şi
civilizaţie. Publicaţiile au avut întotdeauna pe lângă prelucrarea ştiinţifică
şi funcţia de popularizare, de răspândire a cunoştinţelor despre tradiţiile
slovacilor şi românilor.
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O altă modalitate de prezentare a valorile culturii populare este
participarea la conferinţele din ţară şi cele din Slovacia şi România.
În ultimii ani s-au întărit legăturile, relatiile, colaborările cu institutii
şi specialişti din aceste ţări. Colaborarea muzeului cu oameni de ştiinţă din
Slovacia şi România s-a dovedit absolut necesară pentru continuarea
cercetărilor în diferite domenii.
În formarea relaţiilor cu instituţii şi specialişti din Slovacia un rol
important a avut colaborarea între muzeu şi autoguvernarea pe ţară şi cea
locală a slovacilor din Ungaria. În anul 2001, la deschiderea Consulatului
Slovaciei la Bekescsaba cu participarea prim miniştrilor celor două ţări, s-a
semnat un act de colaborare între Muzeul Munkacsy şi muzeul din
Trebisov având ca scop realizarea de expoziţii şi de proiecte de cercetare
comune.
Colaborarea Muzeului Munkacsy cu Complexul Muzeal Arad datează
de la începutul anilor 1990. Primul eveniment organizat în parteneriat a fost
expoziţia etnografică realizată din piesele colecţiei muzeului din Arad, în
mai multe localităţi din judeţul Bichiş. De la sfârşitul anilor 1997,
colaboratorii celor două instituţii au participat reciproc în taberele
etnografice organizate în cele două judeţe, iar din anul 1996, tot pe bază de
reciprocitate, au prezentat prelegeri ştiinţifice în cadrul simpozioanelor
organizate de către muzeul arădean şi Institutul de Cercetări al Românilor
din Ungaria. Numeroasele activităţi muzeale şi ştiinţifice din primii ani au
fost consolidate şi completate în ani, prin protocoale anuale de colaborare.
După lansarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în cadrul
programelor Phare CBC pentru graniţa România-Ungaria, colaborarea
dintre cele două instituţii s-a intensificat, fiind derulate, în parteneriat, în
perioada 2003-2009, cinci proiecte comune, cu subiecte diferite dar cu
acelaşi scop: ,,iniţierea unei cooperări între cele două muzee în scopul
cercetării interferentelor
culturale dintre etniile care convietuiesc
în
,
,
regiunea de frotieră şi în scopul promovării tradiţiilor şi obiceiurilor
acestora." 7
Relaţia cu Muzeul Ţării Crişurilor datează din anii 1980, când
angajaţii instituţiei au participat la taberele etnografice organizate de
Muzeul Judeţean Bichiş şi de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria.
Colaborarea s-a reluat în anul 2009, prin semnarea unui protocol.
Instituţiile şi-au propus derularea unor proiecte comune, în domenii de
activitate circumscrise preocupărilor specialiştilor aparţinând celor două
muzee. Schimburi de muzeografi - arheologi, etnografi, istorici de artă - la
reciprocitate, pe baza unor proiecte acceptate, săpături arheologice şi
I
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I

cercetări

etnografice comune, publicarea cercetărilor în volume, colaborare
la promovarea activitătilor fiecăreia dintre cele două institutii, schimburi de
I

I

publicaţii.
Schimbările

***

structurale din ultimele decenii în sfera muzeală din
Ungaria nu au influenţat activitatea legată de cercetarea celor două
nationalităti a Muzeului Munkacsy. Muzeografii, în functie de posibilităti,
au îndeplinit sarcina de a cerceta şi a prelucra rezultatele cercetării în
domeniul etnografiei şi istoriei slovacilor şi românilor din ţară.
Printre planurile de viitor se află îmbogăţirea colecţiilor cu noi
piese, continuarea muncii de teren punând accent pe domeniile mai puţin
cercetate, pe specificul graiurilor, precum şi pe analiza transformărilor,
schimbărilor care s-au produs în cultura populară.
I

I

I

I
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De la traditie la traditie:
unele consideraţii asupra familiei la romii conservatori*
I

I

Sînziana Preda**
Acknowledgement: Cercetările care au condus la aceste rezultate au primit
din partea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European
2009-2014 prin contractul nr. 14SEE/30.06.2014.

finanţare

Lucrarea de faţă exploatează o arhivă de peste 600 de interviuri1,
în cadrul proiectului „ The Untold Story. An Oral History of the
Roma in Romania", primul proiect de istorie orală dedicat comunităţilor
rome din ţara noastră. Realizate în marile provincii istorice ale ţării şi cu
diverse grupuri rome, interviurile au sondat teme variate, precum copilăria
şi adolescenţa, şcoala, ocupaţiile, relaţiile cu etniile din vecinătate,
mobilitatea în Occident începând cu anii '90, percepţia asupra propriei
culturi etnice. În acest ultim sens, raportarea la conceptul familie a constituit
un subiect particular de interes, în condiţiile transformărilor petrecute în
postcomunism. Intenţia noastră a fost de a urmări în ce măsură grupuri
precum ale căldărarilor, gaborilor sau ale cortorarilor au fost atinse de
schimbare, discursul generat de chestionarea familiei în legătură cu
prefacerile din societatea românească.
Pentru romii conservatori, familia continuă să fie nu numai
modalitatea de reproducere a neamului (lineage), ci şi calea de articulare a
propriei societăţi. Pe fondul organizării de tip patriarhal, controlul
microuniversului familial asigură bunul mers al comunităţii din care el face
parte. Starea de segregare - în raport cu Celălalt (i.e. alte grupuri etnice),
cultivată de ambele părţi - a permis familiei rome să se păstreze nealterată,
în grupurile care nu s-au lăsat asimilate cultural. O astfel de familie şi-a
concentrat întotdeauna energiile înăuntru colectivităţii, creând un spaţiu de
siguranţă, căutând mereu să îl controleze, să îl securizeze. Prin urmare,
,,designul" familiei rome tradiţionale reflectă parcursul de veacuri al etniei,
eforturile de a asigura un cadru solid, inalienabil, unde membrii grupului
să se poată manifesta în deplinătatea obiceiurilor proprii. Familia romă nu
inovează, ci respectă, nu evoluează, ci conservă, adaptarea [la schimbările din
societate] făcându-se numai atât cât alteritatea să nu modifice cultura
etnică. De-a lungul cercetării noastre, examinarea structurii familiei
creată

Textul de faţă a fost publicat în limba engleză în Anuarul de Istorie Orală (Cluj-Napoca),
voi. XVII/2016, Editura Argonaut.
•· Dr. Sînziana Preda, asistent universitar, Universitatea de Vest Timişoara.
1 Arhiva aparţine Institutului de Istorie Orală (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca).
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tradiţionale

a evidenţiat o perspectivă comparativă: interlocutorii consideră
că între atunci şi acum au avut loc anumite transformări, însă chestionarea
de profunzime a naraţiunilor despre familia proprie (şi cele cunoscute din
proximitate, din acelaşi grup etnic) relevă că ele sunt de natură superficială.
Gradul redus de aculturare a familiei ţigăneşti genuine trebuie
înţeles în legătură cu forţa tradiţiei. Rareori explicată, deseori invocată,
tradiţia romă reprezintă o instituţie, un set clar precizat de conduite, de
„moduri de a acţiona, a simţi şi gândi" 2 . Ea înseamnă deopotrivă şi
componentele vizibile ale etnicităţii (ex.: hainele, podoabele). Nu
întotdeauna elementele de patrimoniu material (precum portul) sau
spiritual (lb. romani or povestea descendenţei dintr-un grup anume) sunt
puse în prim plan: de pildă, neamuri precum cărămizarii, romungurii şi
căldaraşii nu se mai disting prin identitatea vestimentară şi/ sau lingvistică,
însă respectă reguli cu putere covârşitoare, internalizate ca un ghid de
existenţă. Nescrise, normele prescriu comportamentul membrilor, cât şi
structura grupului, şi îl individualizează în raport cu alte neamuri rome.
Vorbim de romi tradiţionali atunci când ne referim îndeobşte la
neamuri organizate „în familii extinse, în grupuri de rudenie de tipul
«clanului» (în sens etnografic, antropologic, ca «neamuri» sau «viţe» de
romi)" 3 • Ei sunt reperaţi de către non-romi îndeobşte prin veşminte,
bijuterii, limbă, uniuni maritale endogame. Aspectele mai puţin vizibile
pentru gadje şi cu cu cea mai mare valoare pentru tradiţionalişti sunt
puternicul respect pentru legăturile de sânge, apartenţa la un neam bun
(good lineage), origine şi faptul că familia lărgită funcţionează drept soluţie
la problemele economice şi sociale întâmpinate de către membrii ei. Ea
asigură sprijin material tinerilor, decide traiectul personal şi social al
indivizilor născuţi în cadrul său, intervine ca factor reglator în conflicte
intergeneraţionale, intrafamiliale, prescrie un loc fiecărui membru. Din
exterior, o astfel de entitate se înfăţişează constrângătoare, închisă, rigidă.
Celor ce o compun, le oferă afinitate, legătură, apropiere, înţelegere,
compasiune. Rolurile ce articulează familia în grupuri precum ale
căldărarilor, gaborilor, spoitorilor, xoraxane, amintesc de epoci trecute;
totodată însă, acest tip de familie se situează în afara timpului, prin
capacitatea de a-şi menţine nealterate regulile, structura, funcţionalitatea.
Unul dintre cele mai relevante exemple pentru viabilitatea sa îl
reprezintă închegarea noilor cupluri. Criticată pe alocuri chiar de romi
puternic legaţi de cultura lor, intervenţia părinţilor în închegarea tinerelor
familii constituie un pattern de neacceptat în societatea actuală. Însă pentru
căldărari sau gabori faptul că influenţa familiei consanguine (de
2
3

Adela-Elena Popa. 2010. 88.
Nicolae Gheorghe. 2012. 306.
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provenienţă)

se extinde asupra celei pe care ei o întemeiază (conjugală)
indică o stare de normalitate. Subordonarea fată de vârstnici are explicatii
considerate foarte temeinice în sânul romilor care se căsătoresc doar între
ei. Cel mai adesea, argumentele sunt rezumate/ esenţializate/ cuprinse în
formula aşa e tradiţia la noi or aşa au făcut bătrânii. Tradiţia înseamnă, în
principal, promovarea purităţii de neam şi împiedicarea din faşă a relaţiilor
de concubinaj, ţeluri şi îndatoriri asumate de către vârstnici şi maturi.
Protejarea neamului (inerent, a comunităţii etnice) de amestecul cu
alţii are în centru valori considerate fundamentale de către cei ce venerează
datinile: virginitatea şi căsătorirea celor foarte tineri 4 • Inocenţa fetelor
conferă onoare familiilor lor: onoarea nu înseamnă doar un bun simbolic,
ci, în primul rând, capital social şi economic. Virginitatea constituie o
condiţie sine qua non pentru ideea şi practica uniunilor maritale, ceea ce
denotă controlul social exercitat asupra ei în extinsele familii patriliniare
romes. Te căsătoreşti: era la noi (subliniază) o lege. Te căsătoreai - după nuntă,
dacă nu erai domnişoară în noaptea nunţii, după nuntă îţi dădea drumu acasă. Şi
părinţii fetei trebuia să plătească nunta băiatului. La socrii. (Pe fata aceea nu o mai
lua nimeni?) - O lua, da mai greu. Mai greu. Deci era o ruşine! Cum s-ar zice. 6
Virginitatea nu este importantă per se. Virtutea, castitatea, separarea de
tentaţiile produse de eros contează până la momentul desfăşurării
ritualului de căsătorie. Odată săvârşită ceremonia, consumarea actului
sexual se impune cu necesitate, reconfirmând rolul corpului feminin ca
„instrument de reproducere biologică" 7 . Starea de puritate deţine
însemnatate numai ca monedă în realizarea tranzactiei între viitorii cuscrii.
Într-un fel greu de înţeles pentru non-romi, cultivarea virginităţii pentru un
scop şi nu ca scop în sine anulează şansa la educaţie, la o copilărie sau
adolescenţă normală, la un destin ales (şi nu impus, prescris de o cultură
I

I

I

imuabilă).

Atât virginitatea, protecţia fetiţelor sau a adolescentelor, cât şi
înainte de majorat 8 alcătuiesc un adevarat cult 9 în mentalul

căsătoria
~

Eniko Magyari-Vincze. 2009. 246.
Mariana Goina. 2009. 172.
6 B. K. (n. 1960), interviu realizat de S. Preda, Burila Mică Qud. Mehedinţi), 19 august 2015,
înregistrare audio.
7 Nicolae Gheorghe. 2012. 306.
8 „The !atest research of the Education 2000+ Centre [Malina Voicu, Raluca Popescu, Early
marriage and pregnancy in Roma communities, Education 2000+ Publishing, Bucharest,
2006 (report for the Education 2000+ Centre), p. 7], reveals that Roma women get married on
average 4 years earlier than the Romanian population in its whole and give birth to their
first child earlier. The age at marriage differs from one community to the other, them being
divided between traditional and modem. If in the case of modem communities we can say
that girls get married at the age of adolescence or first youth (17-21 years old), in the case of
traditional ones girls get married at as early as the age of early adolescence (12-14 years
5
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romilor conservatori. Aceste valori se perpetuează, întrucât singurul cod
recunoscut şi respectat este Tradiţia, ea fiind cea care menţine funcţionale
graniţele între grupurile etnice. Aşa cum gaborii sau cortorarii (ultimii,
„emblematici pentru autenticitatea ţigănească" 10 ) nu îşi pun problema
mariajului cu majoritarii, nici ultimii nu văd un ţigan tradiţional, drept
partener. Distanţele sociale între cele doua lumi sunt întreţinute prin
diferenţa culturală. Spre exemplu, conotaţiile date de romi virginităţii şi
căsătoriei nu au sens pentru gadje. Non-romii nu admit căsătorii aranjate şi
nu au cum să preţuiască mariajul în cadrul aceluiaşi neam. Pentru romii
conservatori, libertatea de a-şi alege partenerul - mai ales, un partener cu
altă origine etnică - îl îndepărtează de lumea sa. Ieşirea din neam rupe
echilibrul individului, îl distanţează de singurele repere re-cunoscute, îl
proiectează într-un mediu cu tipare străine. (Aţi accepta să vă vină noră o
româncă, sau ... ?) - Nu ... Niciodată. Sunt alte [neamuri], alţi oameni, nu de-ai
noştri [cortorari] ... 11 - Mai de viţă slabă. Mai aşa, or mai făcut de-astea şi are şi
copii şi are ... 12 (Deci vi s-ar slăbi viţa dacă ar veni alt neam ... ) - Nu am mai avea
nici un avantaj, nu am fi în societatea noastră şi asta-i un foarte [mare] dezavantaj,
deci îi foarte rău. 13 - Nu mai e băgat în seamă la noi. 14 - Din moment ce nu mai
respecţi legile iistea ... 15 - Ale noastre, nu mai eşti băgat în seamă, gata ... 16
Dialogul reprodus denotă sistemul axiologic al grupului, credinţa
fermă în regulile moştenite din bătrâni. Familia ţigănească autentică nu este
o metaforă, ci un sistem fix, fără oscilaţii. Nu indivizii decid pentru ei înşişi,
ci principiile hotărăsc soarta oamenilor. Romii noştri nu-şi aleg, romii noştri-s
obligaţi de părinţi să se căsătorească cu cine stabilesc ei17 . Asta-i legea 18, a cărei
old)." - Nicoleta Bitu, Crina Morteanu, Are tize Riglzts of tize Clzild Negotiable? Tize Case of Early
Marriages witlzin Roma Communities in Romania, Alpha MDN, Bucharest, 2010 [Report
realized with UNICEF Romania support within the Project "Early Marriages within Roma
Communities: Rule of Law, Cultural Autonomy and Individual Rights (of Children and
Women)"], https:/ /www.unicef.org/romania/Early_marriages_Romani_CRISS.pdf. 22-23.
9 Cătălin
Dîrţu,
Margareta Herţanu. 2014. 186. http:/ /www.desire-ro.eu/wpcontent/uploads/volum-marginalizare- romi-studii- de-caz_EFES-Desire- iunie 2014.pdf.
iO Marian Zăloagă. 2012. 133.
11 Elisabeta Căldărar (n. 1959), interviu realizat de Ionela Bogdan, Merghindeal Qud. Sibiu),
21 iunie 2015, înregistrare audio.
12 Veta Căldărar (n. 1980), interviu realizat de Ionela Bogdan, Merghindeal Qud. Sibiu), 21
iunie 2015, înregistrare audio.
13 Veta Căldărar.
1~ Elisabeta Căldărar.
15 Veta Căldărar.
16 Elisabeta Căldărar.
17 Traian Grancea (n. 1946), interviu realizat de Lavinia Costea şi Ionela Bogdan, Porumbacu
de Jos Qud. Sibiu), 5 iunie 2015, înregistrare audio.
18 Victor Căldărar (n. 1958), interviu realizat de Ionela Bogdan, Merghindeal Qud. Sibiu), 21
iunie 2015, înregistrare audio.
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noimă

este mai uşor acceptată prin aceea că vine din partea genitorilor, cele
dintâi modele pentru copii în toate aspectele existenţei. Deciziile luate de
către cei mari ajung să fie înţelese de urmaşi atunci când devin ei înşişi
părinţi. (Chiar la 16 ani dacă îi căsătoriţi, ei tot copii sunt încă, nu?) - Păi da! Da'
trebe' să-i ... împreunăm - adică să-i mărităm, să-i însurăm mai devreme, pentru că,
după o vârstă, vor hotărî ei; şi atuncea noi, chiar dacă încercăm să le mai explicăm
ce-i bine pentru ei, atuncea ... vor decide ei pentru ei, mai mult. (Şi?) - Nu ne vor
mai asculta atâta. (Copiii nu au libertatea lor? Nu este bine să aibă libertate?) - E
bine să aibă şi libertatea lor, da ... i cel mai bine pentru ei ca săă ... nu ştiu, să facă
exact ce vor părinţii. Pentru că la noi aşa se procedează. (Adică sunteţi mulţumită
cu decizia pe care au luat-o părinţii, pentru Dvs., că v-au căsătorit?) - Da, acuma
da. Da atunci, la momentu respectiv, nu. Pentru că eram un copil, nu mi-am dat
cu seamă ce fac cu mine şi ... 19 Arvunirea, sistemul mariajelor prestabilite caută
să preîntâmpine opţiunile adolescenţilor care pot contraveni regulilor de
conservare a grupului. Printre astfel de alegeri se numără: libertatea de a-şi
începe viaţa sexuală (fetele, în primul rând); găsirea unui partener care nu
este de neam sau nu aparţine neamului agreat de părinţi; amânarea
căsătoriei, ceea ce scade „cota" tânărului în cauză, îndeosebi la fete; dorinţa
de a urma mai mult de opt clase, ceea ce îndepărtează tânărul de specificul
ocupaţional al grupului său or îl poate determina să nu mai revină în
comunitate, atras fiind de modelele lumii de afară; alegerea partenerului
din alt grup rom or chiar dintre gadje.
Sarcina de a orienta destinul progeniturilor este uşurată de educaţia
insuflată de la vârste fragede. Noi nu avem voie să ne placă de nimeni şi să ne
alegem soţii. 2 ° Copiii cresc în ideea că viaţa lor familială şi socială nu trebuie
să depăşească orizontul propriei comunităţi etnice, sau - mai restrictiv cadrul celor câtorva clanuri agreate de părinţi. Cultivarea din vreme a
endogamiei minimizează eventuala împotrivire din partea tinerilor. Ei
ajung să o internalizeze într-atât încât să asume şi sancţiunile ce decurg din
încălcarea prescripţiilor tradiţiei. Într-o discuţie despre posibile mariaje cu
români şi despre adulter, un tânăr căldărar (neamul lăieţilor) afirma că fata
care fuge or nu se supune [soţului], trebuie legată de copac. 21 Prevenirea acestor
situaţii se face prin educarea fetiţelor şi prin practica trimiterii spre a locui
(o perioadă mai lungă sau mai scurtă înainte de căsătorie) în familia
conjugală. Acolo unde adulţii decid ca, pentru o mai bună cunoaştere,
mirii-copii să locuiască împreună, imaginea socrilor (îndeosebi a soacrei) 19 Maria Căldărariu, interviu realizat de S. Preda, Nocrich Qud. Sibiu county), 6 iunie 2015,
înregistrare audio.
20 Discuţie informală cu o adolescentă, Bistreţ Qud. Dolj), 7 august 2015, înregistrare audio.
2 1 Dumitra Mihai (n. 1950), interviu realizat de S. Preda, Ostroveni Qud. Dolj), 6 august 2015,
înregistrare audio.
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a marcat memoria interlocutoarelor. Unele dintre ele au achiziţionat
cunoştinţele utile pentru bunul mers al vieţii casnice de la soacre, în mai
mare măsură decât de la propriile mame. F[i]indcă n-am crescut lângă mama,
m-am ataşat mai mult de soacră-mea. 22 Logodnele timpurii lasă în sarcina
mamei ginerelui pedagogia nurorii imature. Tot ce ştiu astăzi, ştiu de la ei
[socri]. (De acasă nu ştiaţi să faceţi mîncare?) - Nimic! Mâncare nu ştiam, cu
mătura nu ştiam să dau ... Nici hainele să mi le spăl, nici să mă leg - pentru că
umblam în pantalon, până la vârsta aia - şi din moment ce-am venit aicea, o
trebuit să-mi leg hainele estea. (Aşa se spune, cînd îţi pui şorţ, rochie?) - Păi da, te
legi în ele! (râde) Nu ştiam să mi le leg pe mine, ca ăstealalte!, care erau obişnuite
şi care erau învăţate. Şi tot ce am învăţat, am învăţat de la socrii mei, şi tot ce ştiu
astăzi, ştiu de la ei. (Dvs. aţi învăţat pe copii, aşa, preventiv, ce trebuie să ştie
înainte de căsătorie?) - În mare parte, da. (Să facă mîncare?) - Mmm, mai puţin!
N-am prea pus-o, pentru c-am zis că va avea timp, fiind copil încă ... - O viaţă
ntreagă!23 (râde puţin) - O viaţă întreagă are de tras şi are ce-nvăţa! 24
Traiul într-o comunitate închisă, respectarea de reguli
imprescriptibile, sancţiunile dure în cazul încălcării lor, nepuţinta de a
experimenta tipare culturale diferite, toate acestea fac ca inclusiv
persoanele tinere să perceapă obiceiurile propriului grup ca fiind cele mai
potrivite, pentru ele însele. Evoluţiile lumii gadje trezesc un oarecare ecou,
dar o schimbare a practicilor consacrate nu intră în discuţie. Schimbarea nu
este resimţită drept necesară. Există romi care au renunţat la pălărie, tineri
care au înlocuit cu tricouri cămăşile albe: micile schimbări de imagine au
cursul lor, fără a afecta puterea sistemului de reguli ce normează lumea
tradiţională ţigănească. Legea ne rămâne lege. Şi asta-i legea noastră. Asta-i o
lege, lăsată din străbuni, şii ... asta trebe s-o urmăm. Vrem, nu vrem - trebe s-o
urmăm. (Cînd spuneţi „vrem, nu vrem" .. .) - Păi chiar dacă nu vrem! Poate că no,
acuma fiind tu copil, nu vrei să te căsătoreşti! Nu vrei să urmezi calea aia, care ţi-o
aleg părinţii: şi chiar dacă nu vrei, trebe s-o urmezi, ritualurile şi tot ce conţine de
religia ta! Şi pentru a face ce zâc părinţii! Bine, nu te obligă!, da nici nu te-n treabă,
dacă vrei! (Dar lumea s-a mai schimbat, ca să zic aşa) - Păi s-o schimbat!, da la
noi, legea, nu. Şi nici nu se va schimba vreodată! (Pentru că tinerii nu-şi doresc în
mod deosebit?) - Ia, nu că nu-şi doresc. Îşi doresc! Da trebe să urmeze aceeaşi lege,
cum s-o urmat de atâţia ani. Chiar dacă se schimbă - chiar dacă nu mai sunt
bătrânii care or fost! - noi tot aşa trebuie să facem, cum au procedat bătrânii lor. 25
Raportându-se mereu la legile proprii, tradiţionaliştii se păstrează pe cât
posibil în afara procesului de aculturare, devenit mai pregnant odată cu
Maria Căldărariu.
Sora Mariei Căldărariu.
24 Maria Căldărariu.
25 Maria Căldărariu.

22
23

226
https://biblioteca-digitala.ro

de gadje, ei refuză să participe la jocul
cunoaşterii diferenţei, al tolerării şi al acceptării acesteia. Apropierea de
alteritate se face numai în câteva cadre: economic, de vecinătate, uneori de
prietenie. Fiindcă ,,[ ... ] gagiul este un adversar, nu este manuş (om
cumsecade); în vocabularul şi în mentalitatea romilor, un gagiu este o sursă
de spaimă, de teroare, o ameninţare [... ]". 26
În concluzie, perspectiva romilor conservatori despre propria
traditie
, continuă să fie una foarte solidă. Discursul lor este arareori marcat
de temeri, legate de pierderea obiceiurilor sub presiunea nivelării culturale.
Nici unele prefaceri survenite în interiorul lumii rome (apariţia unor
grupuri foarte înstărite) nu influenţează notabil autoreferenţialitatea la
tradiţie; modernizarea nu a şters diferenţele dintre clanuri: de pildă, în
rândul cortorarilor, chiar dacă unele familii s-au îmbogăţit după 1989, un
neam bun, deşi fără situaţie economică deosebită, continuă să aibă căutare.
Renumele [prestigiul unei familii bune] contează mai mult decât puterea
financiară. Modernizarea a intervenit la nivelul patrimoniului material
(organizarea casei, a gospodăriei, posesia de bunuri) şi al posibilităţii de
mişcare (circulaţia în vestul Europei), dar fără a inova structura familiei sau
pârghiile autorităţii în comunitate şi în familie.
Prin urmare, Tradiţia constituie Reperul într-o lume care îşi cultivă
conştient izolarea şi care gestionează cu stricteţe contactele cu cei din afară.
De altfel, pentru multe comunităţi, segregarea favorizează conservarea
obiceiurilor ancestrale. În fapt, ,,ancestral" constituie cuvântul cheie pentru
lămurirea condiţiei de diferenţă între romii conservatori şi gadje: ultimii
consideră aceste obiceiuri ca fiind perimate, retrograde, în vreme ce gaborii
sau căldărarii evaluează vechiul în mod pozitiv, ca bunul cel mai de preţ,
componenta cea mai valoroasă a identităţii grupului lor. Această viziune
rămâne constantă, chiar dacă tradiţia coexistă cu analfabetismul şi gradul
scăzut de educaţie. Non-romii percep lipsa de instruire şcolară drept
handicap; pentru ţiganii tradiţionalişti, continuarea învăţământului peste
limitele agreate de comunitate înseamnă „destabilizare a practicilor
culturale" 27, întrucât plasează copiii/ tinerii în contexte greu or imposibil de
controlat de autoritatea Tradiţiei.
Neamul nu evoluează prin investiţii în urmaşi (prin creşterea
nivelului de instrucţie şcolară, prin sprijinirea aspiraţiilor spirituale ale
copiiilor), ci prin investiţii în persoane-bunuri, tranzacţionate între clanuri
conduse de ţelul perpetuării poziţiei prestigioase în sânul comunităţii
etnice. În acest fel, tradiţia susţine evoluţia/ dezvoltarea neamului, nu a
persoanei. Dacă pentru gadje aceasta se traduce în obstrucţia individului în
globalizarea. Spre

26
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dezvolta un proiect de existenţă, pentru romi, individul care asumă
libertăţi în dezacord cu regulile neamului său trebuie să accepte şi
excluderea din cadrul lui. Prin urmare, identităţi precum cea de gabor,
spoitor, căldarar or xoraxane se construiesc eminamente prin familie.
Legitimarea lor - de grupuri distincte, în marea lume romă şi faţă de gadje înseamnă un anume „mod de viaţă, relaţii familiale şi raportare simbolică
la ceilalţi: romi versus neromi (gadje, majoritarii care nu respectă un cod de
valori) etc. Spre deosebire de comunităţile naţionale, care se definesc prin
raportare la propriile istorii, romii nu au avut deci nevoie de istorie (ca
discurs despre trecut, origine, eroi, campanii militare glorioase etc.) pentru
a şti cine sunt" 28 . Altfel spus, non-romii se raporteaza la un trecut pasiv, iar
romii tradiţionali, la unul activ, mereu actualizat.
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