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The Quarrel of Sciences

Summary

However strange it may seem, ethnology and sociology, sciences that
have the same ‘age’, and approximately the same object of study – the
human being in action – do not respect their neighbouring parts, do not
form associations of ideas, as we might expect, and they do not advance
actions of collaboration, either, even when the higher interest for human
knowledge might seem to impose such collaboration. It is true that the
first of the two seems to be more settled, mastering its means better, and
being more generous in ideas; while the second, is more active, more po-
litically relevant, and works on a research field which is less heteroge-
neous – these are aspects that place it in the centre of modernity. Hereby,
thus, springs the trumps of this wonder child of socio-humanistic sciences,
but which, as some foul mouths state (together with psychoanalysis), was
born with the help of the forceps.

We may, thus, retain, from our own perspectives, the opportunity of the
sociologic direction, with the necessary clarification that it is useful in so
much as it proves to be preoccupied, efficiently, with the valorization of
the aesthetic experience that comes from the domain of orality. In other
words, we should see to which level of abstraction (and autonomy in arts),
or empiricism (the manifest utilitarianism of the social function) we may
take the discussion on this field, and from which point we should transfer
the discussion to other domains, for the necessary clarifications.
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Cearta ştiinţelor

Oricât s-ar părea de ciudat, dar etnologia şi sociologia, ştiinţe de aceeaşi „vârstă” şi având
aproximativ acelaşi obiect de studiu, fiinţa umană în acţiune, nu-şi respectă vecinătăţile, nu se
asociază totdeauna în idei, cum ne-am aştepta, nici nu se avântă în acţiuni de conlucrare, când
interesele cunoaşterii par să le-o impună. E drept, prima pare mai aşezată, mai stăpână pe sine şi
mai generoasă în idei; cealaltă, mai activă, mai politizantă şi cu un câmp de lucru mai puţin
eterogen, aspecte care o aşază decis în centrul modernităţii. De aici atuu-rile acestui copil minune
al ştiinţelor socio – umane, din păcate născut, după gurile rele, ca şi psihanaliza, cu forcepsul.

Deocamdată să reţinem, în ce ne priveşte, oportunitatea direcţiei sociologice, cu precizarea:
în măsura în care se dovedeşte a fi preocupată, cu eficienţă, în valorizarea experienţei estetice
provenite din domeniul oralităţii. Altfel spus, până la ce nivel de abstracţiune ( şi de autonomie în
artă) sau de empirie (utilitarismul manifest în înţelesul funcţiei sociale) este posibilă discuţia pe
acest teren şi din ce punct se cuvine a fi transferată spre alte domenii, pentru necesare puneri la
punct. Judecata comună ( „certificată” cu orgolii de către specialişti: folclorişti, esteticieni, oameni
de litere şi de cultură) reţine doar aspecte de suprafaţă privind dimensiunile valorice ale artei orale.
Este suficient să se repete fraze cunoscute, cum că folclorul îmbină utilul cu plăcutul (adică îşi
construieşte modelele estetice numai în condiţionare directă cu cerinţele imediatului şi
pragmaticului), pentru a se deduce dependenţa socială a vieţii estetice. Fireşte, utilul şi plăcutul sunt
criterii reale. Ele pot fi luate în seamă, dar de la caz la caz: de la forme bine meşteşugite la expresii
sensibile ieşite din norma comună. Gospodina îşi alege un vas de la târgul de oale, după gustul şi
preferinţa pentru culoarea neagră de Marginea ori pentru smalţul de Horezu. Nevoia va decide
dacă să i se dea vasului o întrebuinţare practică sau să i se rezerve un loc la vedere, pe o policioară.
Este vorba, aşadar, de un obiect meşteşugit, cu aspect plăcut şi predestinat unei întrebuinţări
comune. Altul este destinul unui cântec de bună tradiţie, la care nu oricine are acces şi nici nu se
poate „preciza” în ce constă „folosul” lui.

Înţelegerea schematică a conceptului de valoare, redus la utilitarismul manifest, în discuţiile
iniţiate de sociologi, se explică nu numai prin faptul că arta anonimă ar fi considerată un fapt social
(sau un bun social), cum pare la prima vedere. La mijloc se află un deficit de metodă, dar şi aparenţa
unei realităţi obiective, pe care nici cercetarea cea mai autorizată n-o va putea depăşi vreodată. Pe
de o parte, ar fi preferinţa sociologilor pentru studiul sincronic, al faptelor contemporane, pe de alta,
se trec pe plan secund documentele moştenite. Ele sunt vrednice de atenţie şi devin puncte de
sprijin în privinţa sincronizării, dacă aduc dovezi privind viaţa de zi cu zi a „claselor sociale”, în
conflicte încordate, în bătălia înverşunată pentru existenţă. Masca ţăranului avea înscrisă pe ea
sărăcia şi disperarea potrivit unora dintre membrii echipelor sociologice interbelice. H. H. Stahl îi
interzicea lui Lucian Blaga să şi–l imagineze pe sătean visător, „sub zariştea mitului”; ca şi cum
ar fi un fapt fără semnificaţie că anonimul pierdut pe câmp şi pe plai a elaborat, în decursul
timpului, un sistem de imagini astrale, o poezie a naturii, un corpus de legende cosmogonice!
Imaginea la care făcea referinţă H.H.Stahl, în polemica ştiută, reprezintă doar o latură, nu totalul
vieţii săteşti şi etnice; aş zice, poate, o latură periferică, ţinând de condiţiile „de jos”. Fiinţa căzută
şi fără putinţă de salvare se afla, totuşi, în grija ocrotitoare a etnologiei juridice, pentru că făcea parte
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din acelaşi organism al obştei rurale. Stânga socialistă şi bolşeo-comunistă a găsit motive să
vorbească despre lupta de clasă, cu intenţia de a produce adversităţi şi de a pune stăpânire pe viaţa
satului şi a etnicului. De aici până la marxism –leninism şi la „proletari din toate ţările / timpurile,
uniţi- vă!”, nu –i decât un pas („înainte!). Urmează „doi paşi înapoi! Iată, la ce jocuri catastrofice
duce limbajul de lemn al propagandei.

Sincronia este calea regală a sociologiei. Cercetarea se bucură de autoritatea prezentului,
are şansa cunoaşterii faptului viu, în desfăşurare. O mulţime de ispite. Din acest punct de vedere
sociologul îşi poate spune, asumîndu-şi riscurile de rigoare: nimic nu este mai adevărat decât
prezentul. Dar se desparte hotărât de timpul trecut şi de istorie; astfel că i se poate replica: nimic
nu este mai adevărat decât trecutul. Pare un exemplu de situaţie critică pentru o ştiinţă modernă,
mai ales că orice disciplină cunoaşte procesul devenirii pe cont propriu. Metodologic vorbind,
sociologia poate ieşi din impas în măsura în care concepe sincronicul ca pe o categorie mobilă,
adică operantă pe trepte istorice distincte. Rezultatul fericit al cercetării, potrivit sincroniei mutante,
ar fi condiţionat de dovada palpabilă a funcţionării setului de mecanisme de viaţă, deplin şi exact,
de la o secvenţă de timp la alta, în aceleaşi condiţii şi cu rezultate omologabile. În aparenţă, ştiinţele
găsesc momente de împăcare şi se creează iluzia interdisciplinarităţii. Sociologia capătă
disponibilităţi în perspectiva istorierii. Rămâne de văzut dacă istoria o confirmă, ca să ne
încredinţăm de valoarea rezultatelor. Mai întâi, ce indicii ale faptului sociologic propriu – zis pot
fi luate în consideraţie pentru evul mediu ori pentru feudalism? Atunci, sărăcia avea alte cauze
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decât acelea cunoscute în timpurile economice moderne, potrivit relaţiei dintre patroni şi angajaţi,
muncitori, proletari, etc. Săracul era sărac şi atâta tot. Obştea se conducea după obiceiuri juridice
îndătinate, care nu conţineau nici o vagă menţiune despre „exploatarea omului de către om”. Dacă
se comiteau nedreptăţi, obştea sătească avea calitatea juridică de a interveni pentru reglementarea
lucrurilor în spiritul datinei şi al vremii. Istoria mentalităţilor identifică roluri specifice pentru
fiecare secţiune istorică în parte: suveran, curtean (cu funcţii administrative), oştean, preot,
proprietar de bunuri, categorii profesionale (plugar, păstor, prisăcar, pescar, etc.).

Pe scurt, sociologul este iarăşi izgonit din istorie. Ideea de clasă socială este o invenţie
datorată ideologiei de stânga; prin urmare, munca sociologului este extrem de grea şi de riscantă,
pentru că, vrând-nevrând, se vede în situaţia de a face corp comun cu politologia. Poate de aceea,
un autor modern, mai bine – zis, postmodern, Alain Bloom, partizan hotărât al stângii, pledează în
cărţile sale, de pildă în Criza spiritului american, tradusă şi în româneşte, pentru revizuirea
statutului clasic al ştiinţelor: ştiinţe de gradul întâi: Politologia, Sociologia, Economia, Juridica;
ştiinţe de grad secund (sau şi mai rău), Filologia, Istoria, Filosofia; pe planul al treilea: Religia,
Morala. Este o repunere în frază a tabelului „suprastructurii”, teoretizat de Marx într-un text
celebru. Din păcate, universităţile din lume par să-l ia în serios. Citim: „Profesorii de ştiinţe umane
se află într-o situaţie imposibilă şi nu cred în ei înşişi şi în ceea ce fac. Fie că le place sau nu, ei
sunt esenţialmente preocupaţi de interpretarea şi transmiterea cărţilor vechi, păstrând ceea ce
numim tradiţie într-o ordine democrată în care tradiţia nu este privilegiată. Ei sunt partizanii tihnei
şi frumuseţii într-un loc în care, neîndoielnic, utilitatea este singurul paşaport. Domeniul lor este
eternul şi contemplativul, într-un cadru care pretinde doar prezentul şi activul. Dreptatea în care
cred ei este egalitaristă, iar ei sunt agenţii lucrurilor rare, rafinate şi superioare. Ei sunt prin definiţie
în afara ei, iar înclinaţiile lor democratice şi vina îi împing să fie cu ea. La urma urmei, ce au
Shakespeare şi Milton de a face cu problemele noastre? Mai ales cînd îi citeşti şi găseşti în ei un
depozit de prejudecăţi elitiste, sexiste, naţionaliste pe care încercăm să le depăşim?”. (1. Dincolo
de frazele agresive şi inflamante la adresa profesorilor de „ştiinţe umane”, în chip justiţiar de „,
tribunal al poporului”, din anii bolşeo-comunismului, în numele cui vorbeşte, oare, Alain Bloom
şi cu ce îndreptăţire morală şi ştiinţifică? Sociologia nu este şi ea o ştiinţă a umanului, fie şi într-
o latură restrictivă, reducţionistă? Aşa că ne întrebăm: cum mai pot fi valorificate şi preţuite artele,
cultura, operele de valoare, personalităţile creatoare în aceste condiţii? Ca să nu mai pomenesc de
folclor, de monumente ale trecutului, de eroi şi de morminte!

Ca să revenim, oricât s-ar aduna grămada de materiale (istorice, folclorice, sociologice),
cunoaşterea nu va progresa cu nici un dram. Şi este o aberaţie să se creadă altfel, dacă nu vom
descoperi punctele sigure de reper, care să indice contextele „socio”- culturale concrete, existente
în serie diacronică, acelea care lămuresc procesul devenirii istorice a pieselor, „etapă de etapă”.
Este anevoioasă reconstituirea verigilor vieţii culturale (structura grupurilor de obşte cu funcţii
juridico- administrative, forme ritualice, tipuri ale artei, categorii de imagini, etc.), din primele
secole ale mileniului nostru, să spunem, datorită izvoarelor de informaţie, îndeosebi a celor scrise.
Încurajarea ne vine, totuşi, dar dintr- un domeniu învecinat: „Desigur, nu cunoaştem toate etapele
de dezvoltare ale culturii materiale din secolul al VI- lea până în secolul al X- lea; dar jaloanele
pentru o astfel de documentare, care să poată forma o bază serioasă de cercetare şi de înţelegere a
procesului de continuitate a culturii materiale, ca atare şi etnică, sunt în momentul de faţă puse
secol de secol” (2. Pentru definirea unui „univers estetic autohton”, din mileniul 400 – 1400,
hotărâtor pentru formarea şi afirmarea spiritualităţii daco- române, Răzvan Teodorescu găseşte
izvoare arheologice ori de arhivă pe care le ordonează, după propria-i expresie, „etapă de etapă”
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(3. Şi pentru perioada preistorică arheologia aduce mărturii demne de luat în seamă, privind
începuturile artei, încă nediferenţiată după canonul cultă / orală. Vladimir Dumitrescu ilustrează
cu o mare bogăţie de date trăsăturile esenţiale ale culturilor care se înşiruie în neo – eneolitic, de
la cea mai veche formă, tip Criş – Starcĕvo, până în epoca metalelor. Situaţia este aceeaşi din
punctul de vedere al nivelului de cultură şi pentru arta traco- dacilor sau pentru religia
daco –geţilor (4.

Modelul de cercetare conjugată, întreprins de arheologi şi paleontologi (5. îi poate apropia
pe etnografi de istorici ai artelor primitive, pentru corelarea eforturilor în aproximarea fenomenelor
de geneză a culturilor. Pe urmele acestora, îşi află calea şi disciplinele mai noi, dialectologia,
sociologia, folcloristica, sociologia. Aceste ştiinţe se întâlnesc şi se despart în momente
imprevizibile, dar de fiecare dată stimulându- se reciproc. Ovid Densusianu, întemeietor de şcoală
şi de metodă, credea că destinul dialectologiei şi al folcloristicii este să meargă „mână în mână”.
Mai mult: una ar fi chipul celeilalte. Aceasta era şi raţiunea publicării textelor culese direct din
oralitatea vie. Nu a putut merge prea departe, opunîndu-i–se, pe parcurs, formele poetice, ele
ascultând de alt glas, mai subtil decât vorbirea cotidiană şi anume expresia poetică, aleasă şi
rafinată. Eşecul directorului de la „Vieaţa Nouă” n- a fost decât formal; poate chiar o victorie: s-a
dovedit, în fond, că ştiinţele îşi cunosc bine rolurile. Îşi permit să nu fie loiale până la capăt cu
partenerele de parcurs, în schimb, se străduiesc să rămână consecvente cu ele însele.

În acelaşi spirit al într-ajutorării (amintind de relaţiile intraspecii din etologia şi mai
„nouă”), Ovid Densusianu pleda pentru ideea că a face ştiinţă înseamnă să mergi neapărat pe teren,
să înţelegi „cum simte şi gândeşte omul de la ţară”. Iniţiase, încă înainte de primul război, metoda
„discuţiilor dialectale”; care aveau să devină, după război, prin Şcoala Gusti, „discuţii sociologice”.
Faptele mărunte căpătau înţeles mai general, în sensul că „discuţiile” surprindeau limba vorbită într-
o secvenţă determinată de timp, am spune, în sincronie; aşa cum sociologului îi era dat să observe
comunitatea manifestându-se, în ansambul ei plurietnic şi pluriprofesional, tot ca o reprezentare
unitară şi strict determinată. Interesa modul cum se manifesta categoria, „personalitatea de bază”
( Kardiner ), etnică, profesională, bogat–sărac, tânăr-bătrân, erc. ; fiecare în sine, dar şi în raport
cu altul. Echipele Şcolii Gusti, interesate de existenţa la modul prezent a etnicului, observau că satul
integral românesc ori plurietnic în unele cazuri, Drăguş, de pildă, sau, pe Valea Nistrului de Jos,
Lăpuşna, se afla, în perioada interbelică, într-o fază de tranziţie spre viaţa orăşănească, dând semne
de destructurare a gândirii colective şi de obşte. Contactul direct cu terenul scotea în evidenţă
amănunte semnificative în curs de generalizare, ceea ce justifica studiul de perspectivă al
sociologului de profesie. Jurcovan îşi cumpărase un chimir nou de la oraş. Era un semn că omul
îşi propunea să iasă în evidenţă, cu orgoliu, integrând în spaţiul tradiţiei elemente de cultură de altă
provenienţă şi, poate, şocantă. Nu era un fapt nou. Sătenii din toate timpurile, obişnuiţi cu viaţa
târgurilor şi nedeilor, care le ritma existenţa, se întreceau în achiziţionarea de obiecte utile. În cazul
citat, ochii celorlalţi erau aţintiţi asupra lui Jurcovan, cu gândul de a se pune sau nu de acord. Ce
este „social” aici? Viaţa patriarhală se afla la un vizibil nivel de disoluţie dictat de contactul din
ce în ce mai intens cu aşezarea orăşenească, din imediata apropiere. Divergenţa de opinii, manifestă
(discuţiile aprinse de la fierăria lui Iocan dintre Cocoşilă şi Ţugurlan), ori latentă (incifrată în
simboluri vestimentare - Drăguş), arată începuturile unui proces de disoluţie a satului tradiţional,
ceea ce impune observarea şi cercetarea conjugată a mai multor discipline abilitate. De aceea
sociologia de tip Gusti, s–a străduit să cuprindă viaţa satului, în totalitatea lui, pe temeiul celor
patru cadre naturale, active şi dinamice. Echipele de teren erau „complexe” şi unitare în diversitatea
lor pluridisciplinară. De aici diferenţa de nivel şi de calitate, în comparaţie cu sociologia de tip
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Émile Durkeim (Marcel Mauss , Lévi – Strauss), reducţionistă şi politizantă, în evident paralelism
cu lupta de clasă şi cu marxism-leninismul.

Materialul faptic, în momentul în care există şi s-a stabilit gradul de credibilitate, poate
indica direcţia cercetării, aşa cum în poetică, lectura corectă a textului lămureşte sensul enunţului.
De vreme ce, aşa cum se dovedeşte pe terenul istoriei, toate nivelele aparatului socio-cultural îşi
corespund, tind să se integreze în totalitatea etnicului în chip corespondent, se deduce că sarcina
cercetării ar fi să lămurească linia acestei intenţionalităţi din secol în secol, de la etapă la etapă. Aici
se află încifrată însăşi ideea de specific, mai precis, de originalitate, ca reper al eforturilor
integratoare a grupurilor situate în aceeaşi realitate spaţio-temporală. Se poate vorbi de o estetică
folclorică în care să ne recunoaştem. Perspectiva de lucru este sugerată de lucrările arheologice din
deceniile inter şi postbelice, prin hărţi ale aşezărilor şi depozitelor de acelaşi tip, punând în evidenţă
diversitatea lor teritorială; sau studii monografice asupra unor culturi (Cucuteni, Dridu) care
înfăţişează fenomenele la nivele succesive, pe verticală (în sincronii supraetajate, ar spune
sociologii, dacă ar ieşi din anumite canoane restrictive), pentru ca experienţa perseverentă şi
îndelungată să decidă în favoarea diacroniei, a parcursului din etapă în etapă (6. Întinderea
teritorială şi continuitatea „etapă de etapă”, cu privire la densitatea şi autohtonismul fenomenelor
de cultură au constituit teme pe termen lung ale colectivelor conduse de Ion Nistor, D. M. Pippidi,
M- Petrescu – Dâmboviţa, la Dridu, Brătei, Soporu, Ipoteşti- Cîndeşti. La Brătei au fost identificate
210 de morminte, într-un singur cimitir, cel cu numărul II, conţinînd piese de mare interes
arheologic, antropologic şi pentru paleoartă, străbuna etnografiei (7.

Dramatică mi se pare scindarea personalităţii lui Henri H.Stahl, în război cu ştiinţele socio
– umane. În cazul lui, sociologia se ceartă cu ea însăşi, în sensul că altercaţia se mută din mediul
extra, etologic vorbind, în intra–specie. Într-o primă parte a scenariului, se înscrie seria de articole
polemice din „Sociologie românească”, pe tema specificului satului tradiţional, unde autorul, cum
am mai spus, decupează secvenţa de viaţă a prezentului şi preînchipuie o imagine forţată a satului
din toate timpurile, prin supravalorizarea unor aspecte particulare. Începând cu Contribuţii la
studiul satelor devălmaşe româneşti, lucrare monumentală, în trei volume, unică la noi, Henri H.
Stahl nu mai cantonează sociologia la studiul „faptelor sociale” contemporane, cum procedase
şcoala Gusti, din care el însuşi făcuse parte şi nici la cele „de ultimă oră”, transpuse în bilanţuri
statistice, domeniul de predilecţie al cercetătorilor de astăzi. În Controverse de istorie socială
românească (Editura Ştiinţifică, 1969), dar mai ales în Studii de sociologie istorică (Editura
Ştiinţifică 1972), autorul pledează, cum rezultă şi din ultimul titlu, pentru o disciplină nouă,
sociologia istorică, ramură a sociologiei generale. Domeniul sociologiei se extinde spre domeniul
multisecular al vieţii de obşte, atâta cât permite realitatea etapei. Folcloristului îi sunt înfăţişate
mecanismele socio – culturale care au facilitat instituţionalizarea formelor de artă. Acestea sunt
descifrate, cu acribia necesară, din texte străvechi, ale căror înţelesuri incifrate nu ies la iveală
fără sprijin interdisciplinar. De altfel, teza sociologului privind cercetare conjugată, preconizată în
Controverse de istorie socială românească, se bucură de bune aprecieri printre istorici, în măsura
în care arheologii încearcă să descifreze cu ajutorul materialelor aflate in situ forme de organizare
civică şi, pe cât posibil, purtători de cultură. „Organizarea populaţiei autohtone nu putea fi decât
în obşti teritoriale, care au avut şi un rol important militar – politic. Dovada existenţei unei astfel
de organizaţii la români, în cursul primului mileniu, o face în primul rând continua rezistenţă în faţa
tuturor atacurilor şi devastărilor populaţiilor migratoare; o dovedeşte, de asemenea, existenţa
obştiilor teritoriale libere după constituirea statelor feudale româneşti şi dăinuirea unor confederaţii
de obşti teritoriale autonome de-a lungul întregului ev mediu, până în epoca contemporană. Istoria
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românilor până la întemeierea statelor feudale este de fapt istoria acestor obştii”. Punctul de plecare
îl constituie sociologia, iar cel de ajungere, arheologia, după ce se trecuse prin halta „ev mediu”.
Pentru o necesară şi fericită cuprindere sintetică, ar trebui să- şi asume răspunderea filosofia culturii,
eventual o personalitate asemenea lui Lucian Blaga.

În acest context al discuţiei, apar următoarele aspecte cu caracter metodologic, dictate de
subiectivitatea noastră, de insuficienţa materialului sau de faptul că cercetarea interdisciplinară,
acolo unde se cuvine să opereze cu rigoare, se aplică accidental, deocamdată, cel mult bilateral:
arheologie – paleoantropologie, arheologie – etnografie; etnografie – sociologie. Şi de data aceasta
sociologia îşi nimereşte locul, cu avertizare, la sfârşit de rând. Caz concret: H.H. Stahl trece cu arme
şi bagaje de partea istoricilor, însuşindu-şi metoda de lucru şi terminologia. Se confirmă chiar prin
titlu: Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, Studii de sociologie istorică, etc. În ceea
ce priveşte munca folcloristului, abordarea formală a obştiilor îl duce, prea adesea, la înţelegerea
schematică a artei populare; dar şi în privinţa înţelegerii diversului formelor de comportament, în
conformitate cu „prilejurile” de manifestare specifice tradiţiei: de sărbătoare, de muncă (oierit,
plugărit, coasă, cules, etc.), petrecere ocazională, sfat, călătorie. Ispita simplificării s-a abătut,
deopotrivă, asupra lui Lucian Blaga şi H.H. Stahl, chiar în polemica amintită. Sunt de nedorit acele
tendinţe de idealizare ca, de pildă, când se vorbeşte, în termeni supărător retorici, despre
„înţelepciunea noastră milenară”; ca şi cum aceasta s-ar fi născut dintr- odată, gata echipată, ca
Atena din capul lui Zeus; iar „poporul”, dragul de el, ar fi acelaşi din totdeauna, „făuritor” şi
„păstrător” al unui mitic „izvor pururi întineritor”, ideal ca mentalitate şi puritate, când de neam,
când de clasă.

Folcloristul obişnuit să aplice şabloane preconcepute poate avea uneori surpriza să constate
că tocmai anumite grupuri „sociale”(cum se obişnuieşte să se spună), cu funcţie politico – juridică
în cadrul obştiilor, pe care le crede „antipopulare” potrivit reducţiilor sociologizante, au avut rol
de prim rang în stimularea formelor culturii orale şi în conservarea etnicului, în tradiţia obştiilor
săteşti; după cum ar putea să constate că, deşi „opuse”, „clasele” „se adapă” de la acelaşi „izvor
pururi întineritor”. Exemple clasice în această privinţă descoperim la Cantemir, în Descrierea
Moldovei. Vorbind despre obiceiurile de nuntă, domnitorul cărturar citează următoarele forme de
cultură comune tuturora, ţărănimii ca şi boierimii de curte, fără ifose de mărire: peţirea prin
starostele care îşi ţine discursul în maniera cunoscută a conăcăriei, repartizarea sarcinilor ritualice
la casa mirelui, a miresei, a socrilor, nunilor, jocuri competiţionale specifice raptului, daruri pentru
actori şi spectatori etc. Reţinem, în spiritul memoriei obiceiurilor: „Când domnul însuşi este naş,
atunci ospăţul de nuntă se face la casa domnească. Mirele primeşte din partea domnului un
gugiuman la fel cu al domnului şi un cal, iar la masă, toată vremea stă la dreapta domnului, cu
capul acoperit. Toţi slujitorii curţii îl slujesc, ca şi pe domn; iar când mirele se duce la biserică sau
la casa sa, toată curtea domnească - cu ţambale şi alte instrumente moldoveneşti şi turceşti – îl
însoţesc ca pe domnul însuşi. A treia zi după nuntă mirele se duce împreună cu mireasa la domn şi
doamnă ca să mulţumească pentru cinstea atât de mare ce li s-a făcut–dar fără să aducă daruri”.( 8
Pot fi semnalate unele intruziuni de elemente, dar fondul şi structura de rezistenţă a obiceiului
aparţine tradiţiei unificatoare. Folcloriştii europeni lansaseră, prin germanul Hans Neumann, teoria
bunurilor culturale „căzute de sus” şi preluate de mulţimile simple şi proaste. Este altă faţă a
aceluiaşi reducţionism sociologic, fără referinţă agresivă la „clasă”. Nu trebuie să eludăm pe suport
elitist nici înzestrarea spirituală şi creatoare a colectivităţilor, nici imaginarul festivist. Contextul
primează. Mitul despre „copilul împărat” este cunoscut la multe popoare euro- asiatice. De cum se
arată pe lume, noul născut este preluat de îndată de moaşa care asistă în preajma maicii, îl ridică
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în sus şi-l închină spre cele patru zări, ca posibil stăpân al lumii. La nuntă, mitul se repetă într-o
schemă ritualică refăcută. Altfel nu s-ar explica formulele superlative consacrate, de tipul „tânărul
nostru împărat” sau „mândra noastră mireasă (-împărăteasă”). Să nu uităm că domnitorul
Constantin Cantemir nu prea era ştiutor de carte, iar curtenii lui Mihai Sturza, aşadar din preajma
unui domnitor cultivat, se arătau în alaiuri de irozi pe străzile Iaşilor: obiceiurile şi formele
folclorice încă se desfăşurau la vedere şi în devălmăşie.

Problema purtătorilor de cultură, teritorializarea acestora, generalizarea unuia şi aceluiaşi
stil de viaţă sunt teme iniţiate de arheolog (Vasile Pârvan) şi preluate de istoricul artelor primitive
(Vladimir Dumitrescu). Etnograful (Romulus Vuia) li se alătură în chip firesc şi necesar, pentru a
aduce în contemporaneitate forme istoriate de cultură străveche. Este surprinzător de spectaculoasă
transformarea categoriilor de purtători de la o epocă de cultură la alta, diversificarea de atitudini
faţă de unul şi acelaşi fenomen, înnoitoare şi conservatoare totodată. Ei îşi creează obişnuinţe
transmisibile, prilejuri, forme de instituţionalizare, dezvăluind nivelul de fiinţare, forţa şi
dimensiunea culturii, în spaţiul ei firesc, vatra satului; sau situl arheologic, în consens cu paleoarta
şi cu etnografia, toate cuprinse în reţeaua obştiilor săteşti. Cine doreşte să cunoască ornamentica
artei populare (ilustrată prin ceramică, alesături, scoarţe, inscripţii în lemn, ouă încondeiate), trebuie
să pornească din neolitic, de la cucutenieni, ca să ajungă direct şi fără greş până în zilele noastre.
Creatorul (-purtător) „ca personalitate de bază”, pentru fiecare tip de artă în parte, ne apare în
imaginaţie ca o fiinţă contemplativă, „ruptă” de necazurile imediate, multe şi grele, „sub cerul
înstelat” şi stăpân pe întinderea plaiurilor strălucind de culori şi de lumină. Aici stă mica lui bucurie,
în clipita de viaţă eternă. Mai greu de înţeles povestea cu sărăcia şi cu lupta de clasă.
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Grup de săteni din Cetăţele, 1946; Colecţia Ioan Ţura
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