
binomul inovaþie-invenþie. Apoi autorul, în succesiunea planurilor studiate, se
opreºte asupra formelor de receptare a Mioriþei prin raportarea fie la modelul
ritualistic (ce stã la baza variantelor Colind) fie a modelului poematic (ce stã la
baza variantelor Baladã). În cazul Mioriþei-Colind  care-ºi transmite mesajul
prin intermediul simbolurilor se poate spune cã, în adevãr, textul se constituie
într-un complex “limbaj global”. O altã aplicaþie, cea de a treia, vizeazã modul
în care este prelucrat mitul ºi motivul Meºterului Manole în literatura cultã,
totul cu o privire comparatistã ce aduce în ecuaþie pe L. Blaga, O. Goga, A.
Maniu, H. Lovinescu ºi M. Sorescu. Concluzia care se desprinde din aceastã
abordare este cât se poate de sugestivã: atât textele populare cât ºi cele culte
utilizeazã în primul rând simbolurile, observându-se la autorii luaþi în discuþie
acea  modalitate (inconºtientã sau nu) de interpretare din perspectiva vieþii ºi a
morþii, privite ca feþe ale iniþierii. Atât creatorii populari cât ºi cei culþi îºi
construiesc mesajul prin intermediul unui cod de semne, putându-l transforma
astfel în forme capabile de a fi transmise, ºi, mai mult, de a fi interpretate.
A patra aplicaþie este direcþionatã asupra povestitului ºi funcþiile sale în mediile
tradiþionale, cu trimitere la Tinereþe fãrã Bãtrâneþe ºi Viaþã fãrã de Moarte,
punând în ecuaþie ºi schimbarea funcþiilor povestitului în cultura modernã.
În sfârºit, ultima aplicaþie propune o interpretare a modului în care omul se
raporteazã la Marele Tot în culturile de tip tradiþional ºi în cultura modernã, cu
referire la formele de locuire, la sãrbãtoare, dans. Aceastã raportare la Marele
Tot, în culturile tradiþionale, este condiþionatã de o logicã a gândirii
caracterizatã în primul rând printr-o mare putere asociativã ºi inductivã,
locuirea, sãrbãtoarea, dansul fiind aºezate într-o matrice a vieþii universale.
Dupã cum afirmã autorul în argument, lucrarea nu are deloc intenþia de a fi o
teoretizare sofisticatã ce “disecã” relaþia cult – popular, ci, mai curând o analizã
care se focalizeazã pe identificarea ºi interpretarea acelor elemente care asigurã
Dialogul între culturi. Pentru reuºita acestei demonstraþii Delia Suiogan
porneºte de la douã idei esenþiale care în acelaºi timp vor fi ºi “liantul” între
cele cinci planuri amintite de analizã ale cãrþii. Prima idee ar fi aceea cã se
poate schiþa un mecanism de circulaþie a simbolurilor între culturi; cã simbolul
asigurã ºi impune deschiderea interpretãrii spre mit, ritual, credinþe  
ajungându-se astfel la un acelaºi limbaj simbolic. Iar cea de a doua idee de
bazã susþine cã toate formele culturii compun un lanþ discursiv iar cultura
modernã (în ansamblu) îºi are un adevãrat referenþial  în spiritul mentalitãþii
tradiþionale. Studiu interdisciplinar remarcabil, organizat ºi structurat pe
incontestabile baze stiinþifice, cartea Doamnei Delia Suiogan face apel la
instrumentele specifice semioticii ori hermeneuticii pentru a duce la bun sfârºit
o demonstraþie dificilã, complexã, ce vizeazã descifrarea trãsãturilor specifice
dar ºi a celor universale ale culturii române. O carte importantã care, în mod
sigur, nu va putea trece neobservatã de cãtre specialiºti ºi cei interesaþi 
de acest domeniu.

Prof. PAMFIL BILÞIU

Zona etnograficã Lãpuº

A apãrut la Editura Etnologicã din Bucureºti o lucrare de mare importanþã a
etnologiei româneºti, sub semnãtura unui cercetãtor versat ºi meticulos Corneliu
Mirescu. Prin aceastã lucrare autorul are marele merit de a fi explorat, în
profunzime, o zonã, pe cît de interensantã, pe atât de puþin cercetatã, aºa încât
activitatea cercetãtorului rezervatã acestui spaþiu este de pionierat. Exploatarea
acestui vechi ºi conservator þinut românesc o începe încã din 1966, ceea ce îi
faciliteazã cercetãtorului sã surprindã, în contextul aspectelor etnografice

ªapte spãrieþi, opt spãrieþi
Nouã spãrieþi
Tu spãrietoare mare
Tu fugi ma tare
Pã (numele) l-o aflat
Spãrietu’ cel mare
Prin trântitu’ uºilor
Prin gârditu câinior
Prin mieunatu’ mâþilor
Eu bine alege-l-oi
ªi bine culege-l-oi
Din creºtetul capului
Din faþa obrazului
Din gene,din sprâncene
Sã rãmâie (numele)
Curat ºi luminat
Sã doarmã, sã sã hodineascã
Pânã mâni sã nu sã trezascã.

(inf. Florica Dragoº)

Sã nu meri contra vântului.
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explorate pregnante forme tradiþionale ºi de mare vechime. Lucrarea ne certificã
cã la baza ei stã o cercetare model, mai întâi prin complexitate, apoi prin
caracterul ei monografic. Sunt analizate cele mai variate aspecte ale etnografiei
zonei: aºezãrile ºi gospodãriile, ocupaþiile principale – agricultura ºi creºterea
animalelor, cele secundare care ne indicã practicarea vînãtorii, pescuitului,
albinãritului, lucrul la pãdure ºi mineritul. Un capitol de rezistenþã al lucrãrii este
cel rezervat arhitecturii tradiþionale, autorul tratând nu numai structurile ºi
elementele aºezãrilor ºi gospodãriilor ci ºi descoperã marile ei valori în bisericile
de lemn, veritabile capodopere de arhitecturã ºi artã þãrãneascã. Analizând
obiectele de lemn, prelucrate artistic, ustensilele casnice, uneltele de muncã,
autorul îmbinã armonios cercetarea etnograficã cu cea a artei populare, parte
semnificativã a vieþii spirituale, prin care omul din popor ºi-a etalat talentul ºi
aspiraþiile sale cãtre lumea frumosului. Prin acest capitol, autorul, ni se
evidenþiazã ca un foarte bun analist al ornamenticii populare, realizând veritabile
pagini de artã popularã comparatã. Fiind convins de condiþionarea directã a
fenomenului etnografic de cãtre o serie de factori, precum cel istoric, geografic,
social îl trateazã în strânsã corelaþie cu aceºtia. Unele date ne introduc în sistemul
economic feudal, cu raporturile dintre supuºi ºi stãpâni ale cãror reminiscenþe se
mai pãstreazã ºi astãzi cum ar fi „forma pãrtãºiei”. Ne sunt puse astfel în luminã
sedentarismul ºi sistemul autarhic al economiei ºi sistemului ei în satele din
spaþiul zonei. Nu întâmplãtor autorul urmãreºte numãrul mare de mori, vâltori,
pive, ferestraie, pe parcursul a trei secole, datã fiind importanþa lor pe linia
înfloririi economice a satelor. Pe bunã dreptate sublinia Georgeta Stoica în
prefaþa lucrãrii cã punerea în valoare din punct de vedere al etnografiei a datelor
adunate, pe calea cercetãrilor arheologice ºi istorice referitoare la perioada
medievalã pentru veacurile XII – XIV, este esenþialã. Este vorba a privi din
perspectivã etnograficã ce s-a întâmplat cu civilizaþia ºi cultura popularã din
acest colþ al Transilvaniei, a-i descifra locul în ansamblul culturii româneºti.
Autorul are meritul de a studia rãspândirea fenomenelor etnografice ºi de artã
popularã odatã în spaþiul zonei, apoi dincolo de limitele ei, având permanent în
vedere ºi influenþele care s-au exercitat asupra factorului autohton, þinutul fiind
privit ca zonã de contact, mãrginit de Zona Bistriþei – Nãsãud, Chioar ºi Þara
Maramureºului. Autorul scoate în evidenþã vechimea fenomenelor etnografice ºi
de artã popularã, în diversele lor faze de dezvoltare, acestea fiind analizate într-
un dinamic proces de evoluþie. El remarcã cã în practicarea agriculturii în unele
sate, prin defriºãri succesive s-au produs extinderea suprafeþelor cultivate ºi a
pãºunilor. Dupã autor economia autarhicã feudalã s-a menþinut în spaþiul zonei
pânã târziu, respectiv la finele veacului al XVIII-lea. Târgurile în opinia
autorului au fost o consecvenþã a dezvoltãrii economice a satelor ºi îºi au
începutul încã în veacul al XVI-lea. Ele nu au avut numai rosturi economice de
a stimula comerþul ci au constituit ºi factor de influenþã în circulaþia formelor de
culturã popularã dintre zonele învecinate.
Surprinde la acest autor baza documentarã solidã, reuºind ºi având nevoie pentru
tratarea atâtor aspecte ale etnografiei locale de parcurgerea unei bibliografii
vaste. În afara surselor documentare clasice se foloseºte intens de surse primare
care sunt documentele de arhivã, apoi documente muzeistice, sau cele
descoperite în ieºirile de teren prin gospodãriile þãranilor. Nu putem omite
ilustraþia bogatã care completeazã prin imagini cele tratate de autor. Scrisã
atractiv, cu multã pasiune pentru spaþiul zonei, lucrarea poate sluji nu numai la
informarea de specialitate, ci ºi tuturor celor interesaþi de aceastã inestimabilã
avuþie care este cultura popularã.

A. 133

De celtin (durere de
mãsele)

Sã luarã nouã fetiþe
Cu nouã mãturiþe
Cu nouã ºterguriþe
Cu nouã cuþitaºe
Pã cale, pã cãrare
Nime nu le vede
Nime nu le-aude
Numai Maica Sfântã Precistã
Din poarta cerului
Din raza soarelui
Ea coborâ ºi-nainte le ieºi
ªi-apuca de le-ntreabã
Unde mereþi voi nouã fetiþe
Cu nouã mãturiþe
Cu nouã cuþitaºe
O, Maica Sfântã
Mereu la (numele)
Cã s-o aruncat celtin
Cu mãtrici, cu orbalþ
Cu deochi
Prin cârtitu’ nasului
Prin curbãtãii ochilor
Prin vâlceaua dinþilor
Voi bine alegeþi-l
Bine culegeþi-l
Cu cuþitele tãieþi-l
Cu mãturile mãturaþi-l
Cu ºtergurile ºtergeþi-l
Duceþi-l la marea mare
Acolo sã pieie
Sã rãspieie
Ca spuma de pã mare
Ca roua de pe floare
Ca scoptitu sub picioare.

(inf. Terezia Sava)

Vai de omu care-i singur.
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