
Desigur nu putem despãrþi balada nici de vechile credinºe legate de
fatalismul vieþii ºi a contradicþiilor ei ºi care ne sunt evidenþiate de cãte
cele douã cupluri opoziþionale: mamã – fiu, voinic – ºarpe. De altfel 
Mihai Coman sublinia cã în planul desfãºurãrii epicului, conflictul stã
sub semnul aleatorului, transformat în fatalitatea oarbã. 
Problema destinului joacã ºi ea un important rol în baladã, iar modul în
care este tratat ne aminteºte de Mioriþa, dacã avem în vedere dorinþele
testamentare ale eroului:

Estelimpede cã eroul doreºte sã i se împlineascã ceremonialul funerar,
care ca ºi în Mioriþa, convine situaþiei sale de tânãr nelumit.
În acord cu credinþele ºi gândirea arhaicã destinul îºi urmeazã cursul
cum i-a fost hãrãzit, deoarece ceea ce îi este menit cuiva trebuie sã i se
întâmple întocmai. Este ilustrativã pe aceastã linie credinþa în ursitori,
care urzesc destinul la naºterea cuiva ºi aceluia i se întâmplã tot 
ceea ce au ursit.
Versurile bine ºlefuite ale baladei ne argumenteazã intensa ei circulaþie
pânã sã ajungã în stadiul de abandonare. Dialogul imprimã naraþiunii
nerv dramatic. Blestemul, dacã analizãm în plan narativ, varianta,
reprezintã impasul naraþiunii, iar dorinþa eroului de a se adresa mamei
reprezintã reabilitarea ei. Prin scrisoarea pe care doreºte sã o adreseze
mamei, ca ultimã dorinþã, eroul capãtã supremaþie moralã:

Cu siguranþã astfel de piese reprezintã veritabile documente asupra
concepþiilor despre lume ºi viaþã, elaborate în trcerea omului prin viaþã.  

Janeta Ciocan

Obiectul etnografic muzeal la început de 
mileniu trei în România

Mult timp  muzeele au  acumulat zeci de mii de piese, ca documente ale
culturii noastre tradiþionale, fãrã a se fi pus problema determinãrii
noþiunii de obiect etnografic muzeal. Puþine au fost studiile care au
abordat aceastã problemã dar ea nu a fost cu adevãrat dezbãtutã, deºi în
a doua parte a secolului al XX-lea, am participat cu toþii la dispariþia
rapidã a materialului etnografic. În principiu, obiectul etnografic de
muzeu, ca orice obiect muzeal, este un document, un reprezentatnt tipic
al unei culturi populare tradiþionale, specificã pentru o zonã, pentru o
colectivitate umanã, pentru un domeniu de viaþã ºi culturã, sau pentru un
gen al creaþiei artistice populare.
Obiectul etnografic muzeal oglindeºte un aspect al modului de viaþã
purtând în sine elementele (trãsãturile) caracteristice cele mai definitorii
ale aspectului respectiv. Este un rãspuns al gândirii colective la
solicitãrile vieþii în interacþiunea colectivitãþii umane cu mediul ºi într-o
etapã a istoriei sale. Este un rãspuns colectiv ºi în aceastã calitate
exprimã un mod de a gândi ºi de a acþiona al comunitãþii umane
respective. Desigur, nu e cazul sã ne referim la diversitatea categoriilor
de obiecte etnografice muzeale care sunt tot aºa de variate, multiple ºi

Pîn’ la umbra plopului
S-a pus jos sã hodineascã
ªi pe Fiul Sfânt sã-l nascã
Cãtre plop aºa ziserã:
- Stai, tu plop, de frunzãrit,
Ca sã pot sã hodinesc,
Ca sã nasc pe Fiul Sfânt.
Iar plopul n-a ascultat,
Cã mai tare-a frunzãrit.
Maica Sfântã-a cuvântat:
- Fiere-ai, tu plop, blestemat:
De mine, de Dumnezeu,
Mai tare, de fiul meu.
Batã vântul, ori nu batã,
Frunza ta sã se tot batã.
Fie vremea, cât de bunã,
Frunza ta n-aibã hodinã.
Mere, mere, Maica Sfântã
Pân la stava cailor,
S-o pus jos sã hodineascã,
Ca pe Fiul Sfânt sã-l nascã,
Cãtrã cai aºa grãirã:
- Staþi, voi cai de tonþãnit,
Ca sã pot sã hodinesc,
Ca sã nasc pe Fiul Sfânt,
Iar caii n-au ascultat,
Mai tare au ronþãit,
Maica Sfântã-a cuvântat:
- Fire-aþi voi cai, blãstãmaþi,
De mine, de Dumnezeu,
Mai tare de Fiul Meu,
Sã nu aveþi în voi saþ,

Cine sã scoalã de dimineaþã doarme puþân.
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Sã dau foc pãdurilor
ªi pojar munceilor.

Pãdurile ºi-or negri
ªi pã mine m-or jeli.

ªi sã scriu o cãrtice,
S-o trimi la mama me,

Sã ºtie de moartea me,
Dacã m-o blãstãmat ie.



complexe, ca ºi cultura ºi modul de viaþã, mulþumindu-ne doar sã
precizãm cã ele ilustreazã cultura popularã tradiþionalã ºi modul de viaþã
în ansamblu, fie cã e vorba de aspectul explicit al culturii (cultura
materialã), sau de aspectul implicit al culturii (cultura spiritualã). 
Relaþiile sociale ºi structura, socialã, caracteristice pentru o comunitate,
colectivitate umanã sau pentru un popor, într-o etapã a dezvoltãrii sale,
relaþii ºi structuri care nu pot fi neglijate de etnograf, sunt reflectate, fie
prin obiecte de culturã materialã, fie prin cele de culturã spiritualã.
Caracterul de document, de reprezentatnt tipic, al obiectului etnografic
muzeal, se referã la toate elementele componente ale acestui obiect sau
la toate aspectele din perspectiva cãrora poate fi analizat, ºi anume:
1. Materia primã.
2. Modul de producþie (condiþiile sociale , economia domesticã, (economia

domesticã=producãtorul este ºi dastinatar sau este mic meºteºugar) tehnologia
producþiei, uneltele).
3. Elemente stilistice (formã, decor, proporþii) ca expresie a gândirii
colective, ca soluþie (rãspuns) adecvatã datã de colectivitatea umanã.
4. Funcþia (funcþionalitatea) ºi destinatarii sãi. Am considerat necesarã ºi
utilã aceastã introducere, pe de o parte pentru a încerca o definire a
obiectului etnografic muzeal, iar pe de altã parte pentru a sugera
unghiurile de vedere din care poate fi privitã soarta obiectului etnografic
în condiþiile revoluþiei tehnico-ºtiinþifice.
În aceastã analizã a destinului obiectului etnografic, nu vom pierde din
vedere nici o datã cã el (obiectul etnografic muzeal) este caracteristic
pentru o structurã socialã de un anumit tip, societate arhaicã, dominatã
de economia casnicã închisã ºi cã în condiþiile societãþii moderne
industrializate supusã regulilor societãþii de consum  rãmâne un martor
(cu rol dominant) al unor stadii istorico-sociale depãºite. Modificãrile
fundamentale, aduse de societatea industrializatã supusã regulilor
economiei de piaþã, în modul de viaþã sub raport economic, social,
cultural, rezolvã problema trebuinþelor de viaþã materialã prin
intermediul producþiei industriale în special. Evoluþia economicã a
societãþii a eliminat practic din viaþa curentã obiectul etnografic în
forma sa tradiþionalã, înlocuindu-l cu produse industriale procurate din
comerþ. Studiul vieþii rurale româneºti, în a doaua parte a secolului al

Pânã-n noaptea de Ispas
ªi atunci numai un ceas.
Merge, merge Maica Sfântã,
La iezlea boilor,
Cãtre boi aºa grãia:
- Staþi , voi boi, de rumegaþi,
Ca sã pot sã hodinesc
ªi sã nasc pe Fiul Sfânt.
Iar boii n-au ascultat
ªi mai tare-au aburat,
Maica Sfântã-a cuvântat:
- Fire-aþi, voi boi, alduiþi,
De mine, de Dumnezeu,
Mai tare de Fiul Meu,
De mine, de Fiul Sfânt,
Cari se naºte pe pãmânt.   

Din Paroºeni

4050

Laudã-mi-se, laudã

Laudã-mi-se, laudã,
Dã-i Domnului, Doamne,
Dalbu pãcurar,
Cã el cã mi-ºi are
Atâtea oi, de multe,
Câte flori pe munte,
Pe câþi brebenei,
Mai mulþi berbecei,
Pe cât viorele,
Tot mai multe miele.
El mi se laudã,
Cã el mi le-adapã,
În Dunãrea neagrã.
Dunãrea negrirã,
- Mãre, ciobãnele,
Þie nu þi fricã?
Cã eu ºi-oi veni-re,
Neagrã, tulburatã
ªi þi-oi îneca,
Fruntea oilor,
Coada mieilor.
- Mie nu mi-i fricã,
Cã eu cã mi-ºi am
Doi berbeci beli,
Cu lâniþa creaþã,
Din argint îngheaþã.

Din Paroºeni

4051

Mioriþa

Mãrgu-ºi tri pãcurãrei,
Cu oile pângã ei.
Cei mai mari îs veri primari,

La lucru uituc la mâncare lup.
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Felician Sãteanu: Stand  Târgul Meºterilor, Festivalul Castanelor Baia Mare, 2005.



XX-lea, demonstreazã în mod evident transformãrile fundamentale în
modul de viaþã al þãrãnimii, creatoarea culturii populare, ºi dispariþia
rapidã a obiectelor care au caracterizat modul de viaþã tradiþional, pânã
la mijlocul secolului al XX-lea ºi deci a obiectului etnografic.
Azi, sectoarele în care formele, tipurile ºi categoriile de obiecte
etnografice continuã sã mai fie în folosinþã ºi sã se producã dupã
canoanele ºi în spiritul gândirii tradiþionale, practic au dispãrut. Locuinþa
ºi structura interiorului folosesc azi materiale, obiecte ºi formule
arhitectonice sau de organizare a interiorului, fundamental diferite faþã
de trecut. Ocupaþiile tradiþionale, cu uneltele corespunzãtoare sunt azi în
întregime de domeniul trecutului. Dintre meºteºugurile artistice doar
câteva au mai rãmas în viaþã ºi sunt practicate doar în mãsura în care ele
sunt o sursã de venit pentru meºter, în condiþiile valorificãrii lor prin
intermediul târgurilor organizate de muzee sau de alte instituþii care
promoveazã arta popularã în cadrul turismului. Portul popular ºi-a redus
ºi el funcþia, utilizarea sa restrângându-se, devenind practic costum
ocazional. Tot mai puþine sunt zonele în care se mai poartã chiar ºi în
zilele de sãrbãtoare. El devine doar recuzitã de spectacol în cadrul
manifestãrilor artistice. Astfel de situaþii se pot constata în toate
domeniile culturii tradiþionale.
Ca urmare a faptului cã obiectul etnografic are tot mai puþine
corespondenþe în viaþa curentã îl transformã într-un document al unei
vieþi apuse. Dacã acum o jumãtate de secol, studiul obiectului etnografic
era o cercetare a vieþii curente, azi acest studiu este  o cercetare de
istorie a culturii populare tradiþionale.
Din aceaºi cauzã ºi cercetarea etnograficã, dintr-o cercetare monografic-
descriptivã (predominantã în trecut), a devenit o cercetare de analizã
istoricã, de interpretare ºi comparaþie, de corelare a structurii sociale cu
trebuinþele ºi funcþiile culturale. A apãrut astfel ºi necesitatea studierii
urgente a fondului etnografic încã existent în mediul rural, colectarea ºi
depozitarea acestui fond în muzee. Credem cã în acest sens ar trebui
stimulatã dezvoltarea unei reþele muzeale sãteºti. Trezirea interesului
administraþiei locale faþã de un asemenea demers prin conºtientizarea de
cãtre aceasta a faptului cã, printr-un astfel de muzeu, comunitatea
respectivã poate intra într-un circuit turistic activ. Când ne referim la
muzee, ne gândim la muzee care sã valorifice activ mai ales instalaþiile
tehnice tradiþionale, industriile casnice, meºteºuguri artistice locale, în
forme ce pot atrage turiºti strãini, dar ºi autohtoni stimulând astfel o
dezvoltare  turismului local ºi transformarea acestuia într-o industrie ce
nu poate duce decât la dezvoltarea zonei respective.
Mai este un aspect pe care aº dori sã-l relev. Sporindu-ºi funcþia de
document, de martor al unor realitãþi social culturale ale trecutului,
apare necesitatea unei evidenþe ºtiinþifice muzeale riguroase a obiectelor
etnografice existente în muzee dar ºi a celor aflate încã în sate ºi care
pot face obiectul interesului unui muzeu local. Obiectul etnografic,
dobândind astfel ºi calitatea de sursã de inspiraþie, în sensul cã el devine
singurul produs concret care poate fi valorificat ºi interpretat în noile
creaþii ºi produse artistice, menite sã satisfacã cerinþele cultural-artistice
ale contemporaneitãþii. Obiectul etnografic devine, aºadar, în condiþiile
societãþii de consum, suportul principal al permanenþelor în stilul ºi
gândirea creatoare contemporanã în domeniul culturii naþionale.

Cel mai mic îi strãinel.
ªi pã el cã l-o mânat,
Sã-ºi întoarne oile.
Oile ºi le-o-nturnat,
Gre poruncã i-o picat:
Ori sã-l taie, ori sã-l puºte,
Ori sã-l puie-ntre þãpuºte.
- Mãi fãrtaþ’, fãrtaþî mei,
Dacã-i aºe ºi-i aºe,
Pã mine mã astupaþ’,
În strunguþa oilor,
În locu gãleþîlor.
Tãt la cãpuþ ce m-iþ’ pune,
Tãt la cãpuþ, trâmbiþa,
La picioare fluiera.
Când vântuþu’ ºi-a sufla,
Fluieru’ ºi-a fluiera,
Trâmbiþa ºi-a trâmbiþa,
Oile tãte-or zdiera
ªi pã mine m-or cânta.
Mama-nainte-a ieºi,
Tãt pîãn lin ºi pã pelin
Pãruþ galbãn despletin
ªi pã fiul ei jelin.
ªi pã fiul ei jele,
Altu nu m-a mai vide.
De laTrifoi Iliºca, 84 ani Botiza 2004

4052

Sub cel roºu rãsãrit

Sub cel roºu rãsãrit,
Este-un pom mare-nflorit,
Nu ºtiu pomu-i alb cu flori,
Ori câmpu-i albu de oi?
Da la oi cine ºedea ?
ªedea dragu Dumnezeu,

Zine la sapã fãrã sapã.
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