
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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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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