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NOI APARIÞII EDITORIALE

Prof. ªTEFAN MARIª

O carte a identitãþii chiorene

La nivelul þãrii portul popular este caracterizat de o mare bogãþie ºi diversitate
de tipuri zonale, determinate de condiþiile politice, economice ºi culturale
diferite, dar ºi de specificul geografic ce a impus practicarea anumitor ocupaþii.
În timp s-au închegat diferite tipuri de îmbrãcãminte, în conexiune directã cu
anumite zone ºi care erau, de fapt, o adevãratã “rezultantã” a condiþiilor de viaþã
specifice acelor locuri ce alcãtuiau, în Evul Mediu, aºa numitele “þãri”: Þara
Fãgãraºului, Þara Loviºtei iar aici, în nord, Þara Oaºului, Þara Maramureºului
sau Þara Chioarului. Dintre aceste arii geografice, creionate în condiþiile sociale
ºi economice din Epoca Medievalã, s-au sedimentat zonele etnografice care se
singularizeazã printr-o puternicã unitate ºi continuitate etnoculturalã.
În Chioar, ca de altfel în orice altã parte a þãrii, costumul popular (împreunã cu
limba ºi tradiþiile) prezintã o coordonatã esenþialã a specificului naþional, care în
timp, a structurat definitiv coeziunea etnicã ºi a marcat inconfundabil

Cuþitu în inimã bãga-mi-l-or
Sângele bea-mi-l-or
Zi de moarte pune-mi-or
Maica Sfântã Precistã zice:
Ho,ho ho, eu vã opresc
Cu sorocul meu
ªi-al lui Dumnezeu
Mereþi la Dunãrea mare
Acolo-i peºtele mare
Cuþitu în inimã bãgaþi-i-l
Sângele beþi-i, 
Carnea mâncaþi-i
Zi de moarte puneþi-i
ªi sã rãmâie mândru ºi
frumos
Cum l-o lãsat Domnul
Cristos.

(inf. Terezia Sava)

Popa nu bate surdului clopotul de ºapte ori.
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spiritualitatea poporului român. În definirea, singularizarea unei etnii portul
tradiþional devine blazonul sãu de nobleþe, certificatul sãu de naºtere,
impunând o individualizare certã a grupului uman respectiv. Se constituie, în
acelaºi timp, ca un semn distinctiv al apartenenþei la un anumit areal cultural
pe care îl marcheazã ºi îl defineºte, transformându-se într-un puternic vector de
cristalizare a specificului naþional, de întãrire a coordonatelor spirituale
specifice unui popor. Din aceastã perspectivã nu putem decât sã salutãm ºi sã
subliniem importanþa studiului Doamnei Janeta Ciocan, muzeograf-expert la
Muzeul Judeþean de Etnografie Baia Mare, cu atât mai mult cu cât lucrarea
domniei sale vine sã suplineascã un vid, aproape, al cercetãrii etnografice pe
acest segment. Trebuie sã amintim, totuºi, douã apariþii care trateazã acest
subiect: în primul rând foarte cunoscuta lucrare (din 1983, apãrutã la Centrul
Creaþiei Populare Baia Mare) “Graiul, etnografia ºi folclorul Zonei Chioarului”
sub coordonarea lui I. Chiº-ªter ºi Gh. Pop, unde descrierea portului chiorean
se rezumã la prezentarea satelor considerate reprezentative (ºi conservatoare
din punct de vedere etnografic) pentru acest þinut. În al doilea rând un alt
volum “Ornamentele ºi croiul costumului popular din judeþul Maramureº”
(1984) în care autorul, Ortansa Dogaru, alocã analizei specificului portului
tradiþional din Zona Chioar aproximativ treizeci de pagini (inclusiv ilustraþiile).
Într-o altã lucrare, ceva mai veche (din 1965), cu titlul “Portul popular din
Regiunea Maramureº” autorul, Tancred Bãnãþeanu, se opreºte doar la zonele
Oaº, Maramureº, Lãpuº, fãrã sã abordeze subiectul relativ la þinutul Chioarului.
Se pare cã urma sã aparã un al doilea volum dar, din pãcate, acesta nu a mai
vãzut lumina tiparului. În ceea ce priveºte lucrarea de faþã, apãrutã la Ed.
Ethnologica în aceastã toamnã, este importantã atât pentru bogãþia
informaþiilor conþinute dar, mai ales, din perspectiva elementului de noutate al
analizei metamorfozelor induse, de-a lungul timpului, motivelor decorative
folosite în portul tradiþional chiorean. Portul popular din acest þinut (alãturi de
alte produse ale artei populare) se înscrie ca un reper estetic distinct în
complexa moºtenire culturalã a Maramureºului, constituindu-se într-o dovadã
peremptorie a geniului creator al þãranului român. În concluzie, Portul popular
din Þara Chioarului este un volum apãrut oportun, necesar, bine întocmit ºi
care calificã (dacã mai era nevoie) un pasionat ºi harnic cercetãtor al culturii
populare din nordul þãrii.

Prof. ªTEFAN MARIª

O lucrare de referinþã pentru etnologia româneascã

Volumul Deliei Suiogan “Forme de interacþiune între cult ºi popular”
(Ed. Ethnologica, 2006) se înscrie în sfera de preocupãri ale autoarei
subsumate diferitelor demersuri implicate de activitatea didacticã. Aceasta nu
înseamnã cã lucrarea de faþã are o adresabilitate restrânsã, vizând doar
studenþii. Dimpotrivã, cred cã aceastã nouã carte a domniei sale se constituie
într-un excelent instrument de lucru ºi pentru cercetãtorii din domeniu, pentru
profesorii ºi specialiºtii interesaþi de mult discutata problemã a relaþiei dintre
cult ºi popular. Elementul de noutate, care dã consistenþã acestui volum, este
dat de formula interesantã a aplicaþiilor extinse pe mai multe planuri (cinci la
numãr), între care se pot stabili legãturi ºi corespondenþe surprinzãtoare.
În primul rând se analizeazã relaþia dintre poezia popularã ºi poezia cultã
punându-se accentul pe ideea cã elementele folclorice nu trebuie privite doar
ca simple “izvoare” pentru literatura cultã, cã ele apar în ipostaza modelelor, a
arhetipurilor  ce se structureazã, se resemnificã transformându-se în simboluri.
În acelaºi timp se abordeazã antinomia relaþiei cult-popular plecând de la

A. 131

De plâns rãu

Mama munþilor
Mama pãdurilor
Eu te strig, tu sã-mi rãspunzi
Eu îþi dau, tu sã-mi dai
Eu îþi dau plânsul copilului
meu
Tu sã-mi dai hodina ta
Sã doarmã ca lemnu,
Sã tacã ca ulmu,
Cum dorm pãsãrile la tine
Aºa sã doarmã copilul la
mine.

(inf. Terezia Sava)

A. 132

De spãriet

Un spãriet, doi spãrieþi
Trei spãrieþi, patru spãrieþi
Cinci spãrieþi, ºase spãrieþi

Nu scula câinele care doarme.
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