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A. 67

La masa galbinã denna

La masa galbinã denna
La masa galbinã, domn’e
Hai colinde, la masa galbinã
ªezu tri dom’i mari, domn’ie
Ii sã lejuiescu, domn’ie
Îi, sã sfãtuiesc
Care-s mai mare, domni
Sfântu Grâu zâce
Io-s mai mare domn’e, 
domn’e
Cã d’in min’e-º fac, domn’e
Colaci ºi prinoasã, domn’e
La zâle frumosã, domn’e
Sfântul Mir zâce, domn’e
Io-s mai mare domn’e, 
domn’e
Cã d’in mine-º face, domn’e
D’in pãgâni creºtini, domn’e.

De la Ana Bodea, Preluca
Veche, 1974

Ai credinþã, ai voinþã. 

Corespondenþa 
Elena Secoºan - Natalia Doltea

Publicarea corespondenþei purtatã între

Elena Secoºan cu Natalia Doltea, din

Topliþa, capãtã o importanþã aparte pe linia

mai bunei cunoaºteri a vieþii ºi activitãþii

acestei personalitãþi strâns legatã de zestrea

etnograficã a Transilvaniei. Elena Secoºan 

s-a nãscut în 1900, la Nãsãud. A urmat Liceul german în aceastã 

localitate ºi studiile universitare la Viena. A urmat ºi Facultatea de 

istorie a Universitãþii din Cluj, unde l-a avut ca profesor pe Vasile

Pârvan. A funcþionat multã vreme la Timiºoara, ca cercetãtor al artei

populare, în cadrul Institutului Banat-Criºana înfiinþat de Dimitrie

Gusti, apoi ca muzeograf la Muzeul de Artã Popularã din Bucureºti. În

1957 înfiinþeazã, la Institutul român de relaþii culturale cu strãinãtatea,

o secþie de etnografie, în cadrul cãruia a organizat peste 200 de 

expoziþii de artã popularã. În afara studiilor ºi articolelor de specialitate,

Elena Secoºan ºi-a fixat un loc aparte în etnografia româneascã prin

lucrarea „Portul de sãrbãtoare din România”, elaboratã în colaborare cu

Paul Petrescu, apãrutã în 1984, un valoros studiu dublat de un album. A

mai publicat „Arta popularã – îndreptar metodic”, Bucureºti, 1966, tot

în colaborare cu Paul Petrescu, „Arta popularã din Vâlcea”, Râmnicu

Vâlcea, 1972, în colaborare cu Paul Petrescu, Georgeta Stoica ºi Ion

Vlãduþiu. S-a stins din viaþã în 1996, la venerabila vârstã de 96 de ani.

Natalia Doltea este bibliotecarã la Biblioteca municipalã Topliþa ºi a

desfãºurat o susþinutã activitate pe linie culturalã pe care uneori, la

îndemnul unor specialiºti, a îmbinat-o cu cercetãrile de teren pentru a

aduna date legate de realitãþile etnografice locale. Corespondenþa dintre

cele douã dateazã din prima jumãtate a anului 1988 ºi se leagã de

ataºamentul ei faþã de realitatea etnograficã a satelor din jurul Topliþei

ºi de manifestãrile menite a o valorifica, între care Simpozionul

„Mioriþa”, rezervat unei ocupaþii milenare - pãstoritul, care în acele

locuri îmbracã aspecte interesante ºi de mare vechime. 

Corespondenþa ne dezvãluie o cercetãtoare, nu numai avertizatã, ci ºi de 
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A. 68

La sfârºitul lumnii

La sfârºitul lumn’ii
Trâmbd’iþa-or înjerii
Trâmbd’iþa-or, trâmbd’iþa
D’e tãþi morþii or învia
ª-or mere la jud’ecatã
Morþî cu cei vii d’eodatã
Jud’ecatã când va fi
Oamin’ii s-or d’espãrþî
Altu-n stânga, altu-n dreapta
C-aºe vor lua rãsplata
Pã cei drepþ nime i-or pun’e
Tãt i-or pun’e ca-nt-on nor
La binele tuturor
La bin’ele d’e-nceput
Und’e-o fost Adam demult.

De la Ana Bodea, Preluca
Veche, 1974

A. 69

Într-o zi domnul Isus

Într-o zi domnul Isus
La Ierusalim s-a dus
Vede-acolo întâmplãtor
Scãldãtoarea oilor.
În aceia scãldãtoare
Se gãsea cinci foiºoare
Stau ºi zi ºi nopt’e-n iele
Oameni chinuiþi de rele.

Ajunge din cal mãgar ºi din mãgar armãsar.

o meticulozitate aparte. Reiese din scrisori cã s-a interesat nu numai de

toate piesele portului ciobanilor din acele locuri: cãmaºa, izmenele,

chimirul, pãlãria, traista, opincile, sumanul, cojocul, ci ºi de ustensilele

pe care le denumeºte „accesorii” portului: fluierul, bota, toporaºul,

cuþitul haiducesc, triºca. Se intereseazã îndeaproape de tehnica de

impregnare specialã a hainelor ciobãneºti, de reþetele folosite, dar ºi de

rosturile acestui proces de preparare.

Elena Secoºan era adepta cercetãrilor extinse, chiar ºi efectuate la

nivelul unor microzone, care sã cuprindã un grup reprezentativ de sate,

cele de care aminteºte fiind Sãrmaº, Tulgheº, Corbu, Bilbor,

Voºlobeni. Cãutând sã fie cât mai utilã localnicilor cu care colabora,

s-a implicat ºi în înfiinþarea Muzeului etnografic din Topliþa. Aºa cum

reiese din scrisori, se gândea la posibilitatea îmbinãrii cercetãrilor de

teren cu achiziþiile de obiecte, care sã constituie inventarul viitorului

muzeu, ce avea sã se deschidã cu ocazia zilelor Miron Cristea 

(17-20 Iulie, 1998). În opinia ei, muzeul trebuie sã rãspundã diverselor

imperative care se ridicã privind viaþa oamenilor dintr-o anumitã zonã.

Astfel, referitor la modul cum trebuie conceput un muzeu etnografic,

face o serie de recomandãri, pornind de la dificultatea acestei iniþiative.

În strângerea patrimoniului etnografic de pe teren era esenþialã pentru

ea graba „pânã se mai gãseºte acest material, preþios prin autenticitatea

sa”. În activitatea de cercetare pe teren atenþiona colaboratorii asupra

nevoii de tact ºi pricepere. „Aceastã investigaþie trebuie fãcutã însã cu

o anumitã discreþie, ca sã nu fie interpretat de localnici greºit. 

Nu trebuie sã se afle în comunã cã noi umblãm flãmânzi dupã aceste

obiecte”. Preconiza în privinþa muzeului pregãtiri prealabile, legate de

tematica muzeului ºi planul de expunere, repartizând cu precizie

„fiecare obiect la locul cuvenit”. În prezentarea unor comunicãri pe

teme etnografice, era adepta nedezminþitã a ilustrãrii lor cu materiale

autentice de teren, care sã completeze conþinutul. De aici insistenþele

pe lângã colaboratori de a fi ajutatã cu aducerea la sesiune a unui

cioban îmbrãcat cu un costum complet ºi autentic ciobãnesc dintr-un

sat al zonei cercetate. Nu concepea cercetarea etnograficã fãrã

fotografierea diverselor ei aspecte. Cele douã chestionare trimise core-

spondentei Natalia Doltea se remarcã prin complexitatea lor. Ele ne

edificã asupra intenþiilor cercetãtoarei de a cuprinde toate aspectele

legate de tema cuprinsã în ele: portul ciobanilor,  „accesoriile” 



1930 memoria ethnologica nr. 20 * iulie - decembrie  2006 ( An VI ) 

Cã un înger când ºi când
Din-nãlþime coborând
Jos în apã el întra
Pânã-n fund o tulbura
Izbutind sã te arunci
Cel dintâi în apã-atunci
Vindecat pe loc era
De orice boalã pãtimea
Un bolnav aici era
Vai de mult iel suferea
Ani treizeci ºi opt sãracu’
Cãuta sã-ºi afle leacul.
Pe acest nenorocit
Într-un colþ când l-a zãrit
Întrebatu-l-a Cristos
-Vrei sã fii, tu, sãnãtos?
-Cum n-aº vrea, sãrac de mine
A zis el, dar nu am cine
Sã mã bage-n scãldãtoare
Dup-a apei tulburare
Pân’ sã-mi vie mie aminte

Ajutã-i pã pãrinþi cã ºi ei te ajutã.

pãstorilor. Întrebãrile ne argumenteazã modul cum urmãreºte funcþiile

portului ciobãnesc, ornamentica, categoriile portului ciobanilor, croiala,

denumirile locale, meºterii care  le confecþioneazã, vechimea lor,

prepararea lor specialã etc. Sunt chestionare complete, veritabile

instrumente de lucru pentru cel interesat de cunoaºterea acestei 

îndeletniciri atât de vechi cum este pãstoritul.

Pamfil Bilþiu

Scrisori ale Elenei Secoºan cãtre Natalia Doltea

28.III.1988

Stimaþi Doamnã ºi Domnule Doltea,

Înainte de toate, vã rog sã scuzaþi aceastã hârtie de caiet, dar este 

singura pe care o gãsim în librãrii. Aceleaºi scuze le îndrept ºi pentru

întârzierea acestei scrisori, determinatã de o cauzã minorã: nu am gãsit

adresa dvoastrã, scrisã de domnul Doltea ºi pusã de mine într-o carte,

din poºetã, carte pe care abia astãzi am rãsfoit-o. Eram gata sã vã trimit

scrisoarea pe adresa doamnei Dragoº, cu rugãmintea sã v-o predea.

Deplasarea mea la Topliþa – Subcetate a rãmas legatã de amabilitatea ºi

prietenia d-voastrã, care m-a însoþit pânã la plecarea mea spre

Bucureºti. Este o formulã obiºnuitã „nu gãsesc cuvinte sã vã

mulþumesc”, însã în cazul meu, de fapt, îmi este greu sã gãsesc 

cuvintele potrivite, care sã exprime gratitudinea mea pentru tot ce aþi

fãcut pentru mine. Plãcerea de a vã fi cunoscut ºi bucuria de a lucra

împreunã pentru organizarea muzeului din Topliþa îmi asigurã o 

colaborare care – sunt convinsã – va da bune rezultate atât în munca de

teren pentru achiziþii, cât ºi în montarea muzeului. Pânã vom ajunge

însã la realizarea acestor lucrãri, sunt necesare unele pregãtiri în 

prealabil, legate de tematica muzeului ºi planul de expunere, 

repartizând cu precizie fiecare exponat la locul cuvenit.

Trebuie hotãrât ºi ºtiut, înainte de toate, conþinutul muzeului: ce teme
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Alþii sar mai înainte
Haide, scoalã, patu-þi ia
Umblã, domnu’ zisu-i-a
Când i-a zis aºa Isus
A sãrit bolnavul sus
ªi luându-ºi patu-n spate
Prinse-a umbla prin cetate.

Culeg.: Ce este asta ce-aþi
cântat, cum se numeºte?
Inf.: Aceasta este o priceaznã
care se cântã la bisericã ºi
fãcutã în versuri de scriitorul
ardelean Petre Dulfu, care a
fãcut-o în versuri dupã
Evanghelia aceea de la 
vindecarea miraculoasã 
a bolnavului de 38 de ani.

De la Nechita Dumitru,
Preluca Veche, 1974

A. 70

Ce stai, bãdiþã în cãrare

Ce stai, bãdeþã în cãrare
Hai, nai, nai, na...
Frigu-i frig ºi jeru-i mare
Hai, aicea, lângã mine,
Cã doarã þ-a hi mai bine.
El la dânsa sã dusãrã
Lângã dânsa sã pusãrã
Când ºide dânºii mai bine

Când îl judeci pã altu, pã tine te judeci.

va cuprinde ºi cum vor fi repartizate în spaþiu exponatele acestor teme?

Care va fi sistemul de expunere, stabilind locul fiecãrui obiect 

(care trebuie sã fie reprezentativ temei respective) ºi de asemenea ºi

locul materialului auxiliar, documentar, cum sunt fotografiile ºi

graficele diverselor aspecte etnografice. Nu este uºor de a organiza un

muzeu etnografic, care trebuie sã rãspundã diverselor imperative care

se ridicã privind viaþa oamenilor dintr-o anumitã zonã, cu toate

aspectele sale, inclusiv arta popularã. Trebuie bine gânditã o justã 

evaluare a valorilor, un echilibru care sã reflecte fidel realitatea, cu

ponderea pusã pe elementele importante, elementele „cheie”. 

Din fericire, zona d-voastrã este foarte bogatã în artã popularã, care se

include în aspectele etnografice. Spre norocul d-voastrã, aceastã zonã

nu a fost „cãlcatã” – decât sporadic – de cercetãtori care cautã 

scormonind pãmântul material documentar din domeniul etnografiei,

de asemenea nici de muzeografii muzeelor etnografice din þarã, care

stârpesc satele prin achiziþiile de artã popularã. 

Ca exemplu, în Maramureº sau Munþii Apuseni nu mai gãseºti aproape

nimic din vechile vestigii etnografice. De aceea este oportun sã se facã

achiziþii din partea oficiilor de culturã ale judeþului Harghita, cât mai

repede ºi cât mai multe, pânã se mai gãseºte acest material preþios prin

autenticitatea sa. Aº avea o propunere ºi rugãminte: sã vã interesaþi în

Corbu ºi în Sãrmaº de casele unde se gãsesc lucruri originare ca 

costume, þesãturi de casã, obiecte din lemn (mobilier, unelte din 

industria casnicã textilã, unelte gospodãreºti), apoi icoane pe sticlã sau

lemn ºi orice alt document de viaþã din aceste locuri. Dupã cât ºtiu eu,

în Corbu se gãsesc mai multe lucruri autentice decât în Tulgheº, iar

Sãrmaºul, care are ºi un muzeu, deþine de asemenea un material

preþios. Aceastã investigaþie trebuie fãcutã însã cu o anumitã discreþie

(ca sã nu fie greºit interpretatã de localnici), cãci poate provoca 

ascunderea ºi negarea obiectelor de fricã sã nu le fie „luate de stat”,

sau poate determina o urcare a preþurilor la cumpãrare. Nu trebuie sã

se afle în comunã cã noi „umblãm flãmânzi” dupã aceste obiecte. Mai

am o rugãminte, dacã se poate sã primesc un plan sumar a celor 2

nivele (parter ºi etaj) al clãdirii afectate pentru muzeu. Nu am nevoie

de un „releveu” de arhitecturã, ci un plan informativ ca sã ºtiu 

aproximativ dimensiunea încãperilor ºi cum sunt asamblate, adicã un

simplu plan a fiecãrui nivel. V-aº fi foarte recunoscãtoare. Poate îl va
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Iatã, la dumnealui vine
Ce m-oi face-amar de mine
Uite, icea-o ladã goalã
Doarã s-a mai duce-n boalã
El la dânsa sã dusãrã
Lângã dânsa sã pusãrã
Când ºide dânºii, mai bine, 
Iatã la dumnealui vine
Ce m-oi face amar de mine,
Uite, ici, o ladã goalã
Doarã s-a mai duce-n boalã.

De la Nechita Dumitru,
Preluca Veche, 1974

A. 71

Sãracu’ bãrbatu’ mneu 

Sãracu’ bãrbatu’ mneu
Iarã-m-o, darã m-o...
Tãþ oaminii zâc cã-i rãu
Numa io l-aud cã-i bun
Cã cosãºte la Crãciun
Lângã brazdã face foc,
Sã nu-ndeþã cutea-n toc.

De la Nechita Dumitru,
Preluca Veche, 1974

A. 72

Închinatu’ miresii

Frunzã verde de paltin,
Vreau mnireasã, sã-þ închin,
Cu acest pahar de vin
E adevãrat cã-i plin

Cine spune multe, spune mai puþin ca ãla care tace.

face un tehnician care conduce lucrãrile de restaurare. 

ªi acum închei exprimându-mi din nou mulþumirile mele, pentru 

amabilitatea cu care m-aþi primit, aºteptând din partea d-voastrã orice

apel pentru ce aº putea ºi eu sã vã servesc de aici, din Bucureºti

Cu distinse salutãri ºi sentimente de prietenie,

Elena Secoºan

7.IV.1988

Stimaþi ºi iubiþi doamnã ºi domnule Doltea,

Scriu pe aceeaºi hârtie în lipsã de foi albe în librãrii. Am deranjat-o pe

doamna Natalia cu un telefon într-o searã cu o rugãminte, pe care acum

o lãmuresc în detaliu. Am primit o invitaþie de la Comitetul de Culturã

a jud. Harghita pentru a participa la festivalul „Mioriþa”, la data de 2-5

iunie a.c., prezentând ºi o comunicare legatã de tema pãstoritului, care

este subiectul întregului festival menþionat. Cum specialitatea mea în

etnografie este „portul popular”, eu mi-am axat comunicarea pe acest

domeniu cu titlul „Elemente tradiþionale în vestimentaþia pastoralã”,

contând ºi pe notele mele, culese în judeþ cu ocazia unor cercetãri

fãcute în anii 1977-78 în zona Topliþei (Bilbor, Corbu, Tulgheº,

Voºlobeni, Frumoasa, Fãgeþel, Livezi ºi Lunca de Sus ºi de Jos). Spre

marea mea mâhnire, însã, aceste note (adicã caiete de teren) mi s-au

pierdut cu ocazia unei mutãri de domiciliu, când mi s-au furat ºi alte

valori în transportul lucrurilor de la o casã la alta, aºa cum se întâmplã

aici, în Bucureºti, spre marea noastrã nenorocire, care suntem obligaþi

sã trãim în acest oraº. Cum comunicarea enunþatã deja va trebui sã o

redactez, sunt obligatã sã-mi refac aceste note de teren, revenind asupra

cercetãrilor, pe care însã le voi reduce la o singurã localitate, fie Corbu,

fie Tulgheº sau chiar Topliþa, dacã voi gãsi aici buni informatori. Mã

intereseazã foºti ciobani – „pãcurari” – ºi baci care au mai purtat

cãmaºã înnegritã cu funingine ºi seu, curea latã de piele cu þinte de

aramã prinse de jur împrejur ºi pãlãrie - „clop” – întãritã (cu un 

procedeu special), ca sã devinã impermeabilã, iar pe calotã avea prinse

mai multe rânduri de lanþuri din aramã. În vremuri de demult, purtau ºi

glugã, prinsã peste umeri, care servea ºi ca traistã. Toate acestea le-am
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Din vârv de paltin
Din paltin în paltin,
Din mlãdiþã-n mlãdiþã
Di la o rece fântâniþã
De unde mnireasa noastã
sudiþã
Trandafir de lângã masã,
Sã-þ închin ºi io, mnireasã
Trandafir cu foaia latã
Sã-þ închin ºi io o datã 
Sã-þ închin pânã eºti fatã.
Cã dacã te-ai mãritat
Ai ieºit di la-nchinat
Mnireasã, cu balþu creþ,
Ie pe seamã ce lucrezi
C-aista nu-i târg de þarã
Sã cumperi ºi sã vinzi iarã.
C-aista nu-i târg de boi

Sã iei ºi sã dai-napoi.
C-aista-i târguþ aºa
Ce-ai fãcut, nu poþi strica.
Nici nu-i mãr putrãgâios
Sã-l muºti ºi sã-l þâpi jos
Nici nu-i parã mãlãiaþã
Cã-i târguþ p-a ta viaþã.
Cinstiþi oaspeþi ºi-adunare!
M-aº ruga de-un cuvânt 
de-ascultare
De-un cuvânt, douã sau trei
De le-oi ºti, cinste mi-a fi
De nu dumneavoastrã iertat 
veþi fi,
Tânãra noastã mnireasã
Dimineaþã s-o sculat
ªi pã faþã s-o spãlat
Hainã albã a-mbrãcat
ªi-n grãdin-a alergat

Cine vorbeºte seamãnã, cine ascultã culege.

avut notate în caietele pierdute. Apelez acum la bunãvoinþa d-voastrã,

poate cã gãsiþi în Topliþa sau în Sãrmaº persoane bãtrâne care sã ºtie

ceva despre îmbrãcãmintea veche în pãstorit, care pãstreazã elemente

tradiþionale cum este cureaua cu þinte  - niºte discuri rotunde de cca. 5

cm. diametru (ornamentate cu incizii de motive de cerculeþe ºi 

unghiuri) ºi prevãzute la mijloc cu niºte gãuri prin care trecea cureaua

îngustã (cca. 1 cm) pe care erau înºirate câte 10-12 þinte, prinsã pe

mijlocul curelei – chimirului lat – în jurul mijlocului.

Eu alãtur un sumar chestionar, poate sã aveþi ocazia sã descoperiþi un

informator, care trebuie sã fie în vârstã, cãci astãzi ciobanii se îmbracã

în haine de nailon ºi nu mai ºtiu nimic din ceea ce a fost odatã.

Drept sã spun, îmi este foarte greu sã plec acum pânã la Corbu sau

Tulgheº pentru o informare care, dacã gãsesc un bun informator, o

rezolv într-o zi. În acelaºi sens am scris ºi d-nei preºedinte Chitirigã.

Rugãmintea mea este de a gãsi informatori valabili, fie foºti ciobani

sau baci, fie orice informator care cunoaºte aceste elemente de

îmbrãcãminte pastoralã. În orice caz, eu voi veni la sesiunea din 2-5

iunie, dar dacã va trebui sã revin asupra acestei cercetãri, voi fi nevoitã

sã vin ºi în luna aprilie. Atunci vom lucra ºi pentru tematica ºi 

organizarea muzeului. Închei mulþumindu-vã anticipat pentru tot cu ce

aveþi bunãvoinþa sã mã ajutaþi ºi primiþi, vã rog, distinse salutãri ºi cele

mai bune sentimente de prietenie.

Elena Secoºan

P.S. Dacã sunteþi de acord, putem prezenta comunicarea împreunã, ca

ºi coautori ºi în cazul acesta vã rog sã-mi telefonaþi de la bibliotecã (nr.

165242) la ora 8,15 dimineaþa, ca sã transmit Comitetului de Culturã

autorii comunicãrii. Eu aº veni cu prezentarea principalã, cu viziunea

ºi interpretarea generalã ºi concluzii, iar d-voastrã cu informarea

asupra realitãþilor, conform chestionarului.

Bucureºti, 1988, IV. 9
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Mândrã ruje ºi-a aflat.
ªi-a aflat o ruje plinã
I s-a pus dor la inimã
Ruja-a fost plinã de rouã
I s-a rupt inima-n douã
Vine-o suflare de vânt
S-o adoarmã la pãmânt
Vine-un mire de peste dâmb
ª-o rupse de lângã pãmânt.
C-aºa fuserã º-a ei gând
ª-o fãcurã struþ de varã
Sã umble cu ea prin þarã.
Mnireasã, nu-þ pare rãu
Dupã drag pãruþul tãu?
L-a pus popa sub balþeu
Sub zadie mohorâtã
Sã-þ fie lumea urâtã.
De te-ai fi lãsat ca mine
Purtai pãru sub peptine
ªi cu mult þ-ar fi mai bine
ªi zadie de mãtase
ªi þ-ar fi lumea aleasã.

Gãina bãtrânã face zamã bunã când îi morcovu tânãr.

Mult stimatã doamnã preºedinte,

Mã adresez Dvoastrã cu o rugãminte în virtutea vechii noastre

colaborãri, cu ajutorul ºi sprijinul ce mi l-aþi dat cu ocazia cercetãrii

etnografice fãcute în Tulgheº. Primesc o invitaþie de la Comitetul

Judeþean de Culturã ºi Educaþie Socialistã pentru ediþia a VII-a

„Mioriþa”, menitã sã valorifice tezaurul folcloric ºi etnografic pastoral,

manifestare fixatã pentru data de 2-5 iunie a.c. la Topliþa, fiecare 

invitaþie având obligaþia sã þinã o comunicare axatã pe 

tematica pãstoritului. 

Din partea mea, care m-am specializat de îndelungatã vreme în portul

popular, m-am hotãrât sã vorbesc despre vestimentaþia din lumea 

pastoralã cu elementele tradiþionale – foarte interesante – pãstrate în

mod special, de îmbrãcãmintea ciobanilor ºi a bacilor. Când am lucrat

în Tulgheº ºi Corbu ºi Bilbor eu mi-am fãcut note asupra acestui 

domeniu, dar între timp, din cauza unor mutãri de domiciliu al meu ºi a

altor calamitãþi locative – s-a pierdut o mare parte din materialul meu

documentar, între care ºi aceste note. Acum trebuie sã încep din nou

investigaþiile în vederea comunicãrii, la care m-am angajat pentru

Sesiunea „Mioriþa”, acþiune ce trebuie s-o rezolv în câteva zile, dat

fiind termenul fixat pentru comunicare. Deci trebuie sã mã deplasez în

zona de nord a judeþului Harghita ºi eu aº dori sã mã limitez numai la

comuna Tulgheº ºi în aceastã privinþã mã adresez cu rugãmintea mea 

d-voastrã doamnã Preºedinte, ºi anume: vã rog sã aveþi bunãvoinþa de

a-mi comunica dacã în Tulgheº pot sã gãsesc astãzi informatori buni

(foºti ciobani sau baci), care ar putea sã ne rãspundã valabil la un 

chestionar în temã asupra vieþii pastorale din zonã.

Vã rog sã aveþi bunãvoinþa de a-mi da aceste indicaþii dat fiind faptul cã

eu nu voi putea rãmâne mai mult în Tulgheº decât 1-2 zile, în care va

trebui sã culeg întreaga informaþie necesarã.

Mã adresez D-voastrã cu consideraþia faþã de autoritatea ce o aveþi în

zonã ºi cu încrederea în valabilitatea celor indicate de d-voastrã.

Imediat dupã primirea indicaþiilor d-voastrã, voi pleca, având mare

grabã cu pregãtirea conferinþei. 

Dacã aº gãsi în Topliþa informatorii doriþi, aº lucra în Topliþa fãrã sã

mai fac drumul obositor la Tulgheº. 
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Foaie verde º-o alunã
Ia-þi mireasã ziua bunã
De la struþu din cununã
De la maicã-ta cea bunã
Care-n braþã te-a purtat
ªi de rele te-a apãrat
ªi în apã sã nu cazi
ªi de foc sã nu te arzi
ªi în apã sã nu pici
ªi de foc sã nu te friji
De la fir de iarbã latã
De la dulcele tãu tatã
ªi el grija þi-a purtat
Numai bine te-a-nvãþat.

Te-a ferit de tot vântu
ªi te-a învãþat cuvântu.
De la struþ creangã de flori,
De la fete ºi feciori
De la struþi de viorele 
De la veri ºi de la vere
De la struþi de tãmâiþã
De la fete fecioriþã
Care-s de-a ta mãsuriþã
De-a fost bune, 
De-a fost rele
Tu ai feciorit cu ele.

De la Nechita Dumitru,
Preluca Veche, 1974

Cum mã scol mi-i foame, mãnânc ºi mi-i somn.

Poate m-ar ajuta local doamna Doltea Natalia, de la bibliotecã, cu care

am lucrat foarte bine cu ocazia întrunirii noastre din Subcetate în

18.III.a.c., sau cu Elisabeta Bogoº, de la Casa de Culturã. 

S-ar putea sã gãsesc informatori în Topliþa, fãrã sã fiu nevoitã sã merg

pânã la Tulgheº.

Vã rog sã mã scuzaþi dacã vã inoportunez cu rugãmintea mea, dar

încrederea ce o pãstrez în cuvântul d-voastrã trece peste orice 

formalitate. 

ªi acum vã mulþumesc anticipat ºi vã rog din nou pentru scuze. 

Cu cele mai distinse complimente ºi respectuoase mulþumiri

Elena Secoºan

Bucureºti, 70761 Bd. Schitul Mãgureanu 25, sector I

Bucureºti, 19.IV.1988

Scumpã Doamnã Doltea

Am primit scrisoarea d-voastrã ºi vã mulþumesc mult, mai ales pentru

colaborarea d-voastrã la comunicarea de la sesiunea din 2-5 iunie. Deci

rãmâne cã vom colabora la lucrarea „Elemente tradiþionale în

vestimentaþia pastoralã”, autorii fiind noi douã. Eu fiind obligatã sã

respect termenul de rãspuns la invitaþia Comitetului jud. de 

Culturã – de 15.IV. a.c. – de a þine o comunicare ºi de a le rãspunde

asupra titlului, am trimis o scrisoare în care am anunþat titlul, însã

neavând avizul d-voastrã, nu v-am putut include între autori. Acum,

însã – chiar astãzi – trimit o scrisoare comitetului, în care anunþ cã la

comunicarea menþionatã vom fi doi autori: Natalia Doltea ºi cu mine.

Sunt sigurã cã încã nu au dat la tipar programul festivalului, astfel cã

anunþul meu va sosi la timp. ªi acum, cu referire la conferinþã, am 

formulat titlul „Elemente tradiþionale în vestimentaþia pastoralã”,

dat fiind cã acestea prezintã interes ºi pot prezenta un subiect inedit. În

general, îmbrãcãmintea ciobanilor ºi a baciului este obiºnuitã 

costumului bãrbãtesc þãrãnesc, dar în lumea pastoralã se pãstreazã, mai

mult ca oriunde, unele elemente de veche tradiþie în îmbrãcãminte, ca:

ºirele de lanþuri, purtate pe calota pãlãriei, þintele sau prâsnelele (niºte

discuri de cca. 5 cm. diametru) pe care le poartã ciobanii înºirate pe o

cureluºã, prinse de-a lungul chimirului, a „curelei” cu care îºi încing
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A. 73

Strigãturi la nuntã

De ne-aþi aºteptat cu dor
Nu ne þâneþ în odor
De ne-aþi aºteptat cu drag
Nu ne þâneþ mult în prag
Slobozâþî-ne-n cãsuþã
Cã ni-i dor de pãlincuþã
ªi la mnire de drãguþã
ªi ni-i dor de ptitã-aleasã
ªi la mnire de mnireasã.

Ieºi afarã, soacrã mare, 
Cã-þ aducem norã tare!
Nu ieºi cu leºiere
Cã nu-i fatã de jelere.
Nu ieºi cu faþã de masã
Cã-i fatã de om aleasã.

De la Nechita Dumitru,
Preluca Veche, 1974

A. 74

Închinatu la nãnaºa cea
mare

Nãnaºã mare
Închinai-i dumnitale
Dumnezãu te þâie
Între cei de omenie
Dumnezãu te aivã
Între cei de treabã
Sã-þ taie multe cornuri 

Nu te pune cu nebunul ºi nu sta de vorbã cu prostul.

mijlocul. Ciobanii mai poartã „gluga”, care-i apãrã de ploaie ºi serveºte

ºi de traistã la drum. Tot un element de tradiþie este ºi înnegrirea

cãmãºii (ºi a izmenelor?), cu o vopsea preparatã din funingine, seu de

oaie (ºi probabil încã ceva?) în care îºi înmoaie cãmaºa ca sã devinã

impermeabilã la ploaie (ºi sã fie apãrat corpul ºi de pãduchi?). De

asemenea, se unge ºi pãlãria cu un preparat, ca sã se întãreascã ºi sã

devinã impermeabilã, ca o straºinã contra ploii. Dacã sunt ºi alte ele-

mente tradiþionale descoperite de d-voastrã, le includeþi în chestionare.

Toate aceste date le-am adunat în zona aceasta, dar mi-au dispãrut la

mutare. Bineînþeles cã le-am memorat, odatã ce am fãcut cercetãri per-

sonale, dar aceasta a fost în 1977 ºi de atunci am lucrat în zeci de alte

zone ale þãrii, astfel cã s-au suprapus informãrile, fãrã ca azi sã mai am

completa siguranþã de a susþine unele fenomene, în lipsa notelor mele

scrise. Dar acum, dupã ce m-aþi asigurat de colaborarea d-voastrã, am

certitudinea autenticitãþii informãrilor pe care le culegeþi ºi comunicarea

noastrã va avea valoarea de document etnografic. Scumpã Doamnã

Doltea, aº vrea sã insist asupra acestor elemente tradiþionale, care vor

reprezenta esenþa comunicãrii, de aceea mai alãtur patru pagini de ches-

tionar privind în special aceste aspecte.

Întrebarea ce mi-o pun este dacã este sau nu necesar sã mã deplasez

personal la Topliþa, Corbu, Tulgheº pentru informãri? Dacã dvs. aþi

putea rezolva singurã aceastã chestiune, eu nu m-aº deplasa. Dacã preº.

Chitirigã v-ar da adresele ºtiute de dânsul prin Tulgheº, cu cele ºtiute de

dvs. în Corbu, aþi putea rezolva aceastã cercetare, ca sã-mi trimiteþi

chestionarele completate la Bucureºti, eu aº redacta aici conferinþa ºi aº

aduce-o gata la sesiune (poate venind cu o zi înainte în Topliþa, prin 

1 iunie a.c.). Despre muzeu vom vorbi la întâlnirea noastrã în Topliþa.

Aºtept rãspunsul dvs. pe carte poºtalã alãturatã ºi eventual ºi un telefon

de la bibliotecã, dimineaþa, la ora 8-8.30. Mulþumesc anticipat ºi aºtept

urgent rãspunsul dvs.

Cu cele mai bune sentimente.

PS. Scumpa mea, abia dupã ce am întocmit aceste ultime chestionare

mi-am dat seama de volumul de muncã ce-l necesitã chestionarea

problemelor ridicate, ca elemente tradiþionale. O chestionare pe teren îþi

rezervã întotdeauna ºi surprize, adicã nu gãseºti imediat informatorul

dorit ºi adunarea de date este de multe ori împiedicatã, fie cã nu 
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de masã
Sã cununi multe mniresã
Sã porþi pene de pãun
Sã botezi ºi sã cununi.

De la Livia Coza, 23 de ani,
Sârbi, 1975

A. 75

Închinatu la mnire

Crai noi,
Închinai-i dumnitale
Dumnezãu te ducã-n Rai
Cu tãt neamu câtu-l-ai
Cu mnireasa lângã tine
Cã de mult aþi trãit bine
Numa nu v-o ºtiut nime.

De la Livia Coza, 23 de ani,
Sârbi, 1975

Cu rãbdare trece orice nãcaz.

corespunde informatorul, fie cã nu cunoaºte tot ce trebuie sã ne spunã,

fie cã nu-l gãsim acasã ºi trebuie cãutat altul.

De aceea trebuie sã ºtii cã este o muncã anevoioasã, deºi pare simplã la

prima vedere. Apoi atenþia încordatã ca sã „nu-þi scape” o anumitã

temã, ceea ce ar determina o revenire pe teren. Deci, gândeºte-te bine

dacã reuºeºti singurã – ceea ce mie mi-ar conveni, cãci este foarte greu

sã mã deplasez din Bucureºti la Tulgheº (pentru o muncã pe care am

fãcut-o odatã). Dar! Sunt gata sã plec, dacã consideri cã trebuie sã

lucrãm împreunã. ªtiu cã ai copii ºi familie de îngrijit ºi deplasarea nu

o rezolvi într-o singurã zi. Din partea mea pot sã plec – deºi cu mare

greutate – dar depinde de hotãrârea ce o iai. În ambele cazuri, ori vin,

ori nu, trebuie sã ai adunate toate adresele ciobanilor bãtrâni, informa-

torii, atât din Tulgheº (dl. preº. Chitirigã), cât ºi din Corbu, pentru a nu

pierde timpul în cãutare. Cât mai multe adrese! Ca sã fie de ales, cãci

nu-i gãseºti pe fiecare acasã sau nu sunt buni toþi. Mai ne trebuie ºi

fotografii, le vom face cu fotograful din Tulgheº, care trebuie sã fie

disponibil, cãci nu avem timp sã aºteptãm. De asemenea, e nevoie de

gãsit o cãmaºã de cioban neagrã, o curea cu prâsnele, o pãlãrie cu

lanþuri, o glugã, opincile originale cu care sã îmbrãcãm un cioban ºi

fotografiat. Vom proiecta aceste aspecte pe ecran, la conferinþã, care

trebuie ilustratã cu imagini autentice. Fotografiile le plãtesc eu, numai

sã fie fotograful. Deci, urmãtoarea rugãminte:

1. Interesat în Tulgheº dacã mai existã fotograful care lucreazã la 

cooperativã (de fotografi cu sediul în Tulgheº sau Miercurea Ciuc, am

lucrat cu el în 1977, este bun).

2. De cãutat adrese de informatori, pentru a merge la datã sigurã, mai

multe în Tulgheº ºi Corbu.

3. De interesat dacã se gãsesc: cãmeºã neagrã, pãlãrie cu lanþuri,

curea cu prâsnele, glugã, opinci, etc., ca sã nu se piardã timpul în

cãutare, cãci timpul scurt impune rapiditate în acþiune. Cu privire la

bibliotecã, cred cã poþi obþine un concediu oficial pentru o acþiune în

culturã, care se va încadra în serviciu însuºi. Grija mea sunt copiii ºi

familia, pe care va trebui sã-i laºi singuri pe timpul terenului. Dacã

însã obþii adresele ºi sursele de informare înainte, vei realiza o mare

economie de timp. Aºtept telefonul cât mai curând. Ieºirea pe teren va

fi la începutul lui mai, dar pânã atunci pregãtirea terenului are mare

importanþã. Cu ocazia chestionãrii vom putea lucra ºi pentru achiziþiile
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Colecþia GHEORGHE MAN

Trad. RALUCA VIDA

A. 76

M-o blestemat mãicuþa
Seara ºi dimineþa
Peste noapte tot aºa
Sã mã clatin ca frunza.
Frunza se clatinã-n soare
Eu mã clatin pe picioare
Frunza se clatinã-n vânt
Eu mî clatin pe pãmânt
Rãu maicã m-ai blestemat
Sã n-am somn noaptea în pat
ªi m-ai blestemat cu foc
Sã n-am  în lume noroc

Oh, my mummy has cursed
me 
From morning to dusk
And all night long as well
So that I might shiver like the

Dacã ai suit munca-n pat, doarme ºi câºtigul.

destinate muzeului, eu având multe adrese bune. ªi acum iartã-mi

adresarea mea cu d-ta ºi nu cu d-voastrã, dar în „focul grabei” mi-am

dat drumul fãrã controlul formalitãþii ºi am acþionat dupã sentimentul ºi

instinctul meu de bunicã, cãci poþi sã-mi fii nepoatã, la vârsta mea de

87 ani. Deci, draga mea, primeºte aceastã relaþie, care este legatã ºi de

sentimentele mele de „drag” pe care þi le port.

Cu dragoste, Elena Secoºan.

Bucureºti, 21.IV.1988

Scumpã doamnã Doltea,

Am primit scrisoarea, care s-a încruciºat cu scrisoarea mea, expediatã

cu câteva zile din Bucureºti.

Draga mea, mi-ai trimis un chestionar ca de etnograf ºi primeºte, te rog,

felicitãrile mele. Mã bucur pentru colaborarea noastrã în viitor, dat fiind

înþelegerea pe care o dovedeºti pentru cercetarea etnograficã. În urma

acestui chestionar, cred cã nu mai este nevoie sã mã deplasez la Topliþa;

am însã rugãmintea sã-mi faci unele completãri la chestionarul realizat,

privind ultimele chestionare pe care le-am trimis cu referire la 

elementele tradiþionale în îmbrãcãmintea ciobanilor, pe care le mai

înºir: Pãlãria cu lanþuri; am înþeles cã se poartã 3 rânduri, dar eu am

impresia cã se pun mai multe rânduri, dupã starea de bogãþie. S-ar

putea sã mã înºel, însã e bine sã mai întrebi.

Notã! Dacã e posibil sã se chestioneze ºi alt cioban bãtrân. Acesta,

Rãpan Toader, este foarte bun – familie de ciobani! – dar legea 

etnografiei cere mai mulþi informatori la aceeaºi temã. S-ar putea sã-i

scape la unul un aspect, astfel cã se completeazã cu al doilea 

informator. De aceea, te rog mult, apeleazã la unul bãtrân (poate în

Corbu), cu întrebãri suplimentare. Rog a folosi ultimele chestionare.

La pãlãrie, urmãtoarele întrebãri sunt importante:

- De când se poartã lanþuri? În câte rânduri?

- De unde a venit acest obicei?

- Pentru ce l-au pãstrat ciobanii dupã ce l-au pãrãsit þãranii din

sat? Are o semnificaþie?

Cu privire la cãmaºã, este foarte bine cum ai lucrat. Important este cã ai

descoperit unele elemente interesante ºi anume: cã este fãcutã ºi din in,

cãci în aceastã zonã se cultiva înainte ºi inul, ca ºi în zonele vecine

Nemþul ºi Bucovina, astãzi este pãrãsit inul în mare parte aici. De
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leaves.
When they are woven by the
sun
I feel I’m about to fall down
When they are woven by the

wind
I really fall to the ground
Mom, your curse was too
strong
Now I cannot sleep at night
Because you cursed me too
bitterly
In order to 

My sweet mother cursed me
thrice
Every day and every night
Every time the dusk comes
by,
She told me to watch the
leaves
And to shiver just as they do

Each time the sun passes
through
She told me to rock like
them
When my love is oh so blue
She was mad; let her be
damned
Cause she just won’t let me
sleep
She was mad; ‘cause of her
mood 
Now my luck is gone for
good

Dacã te iei dupã mãgar, te duce la stânã.

asemenea, croiala în 3 clini, pe o parte este caracteristicã acestei zone,

care se întinde pânã la Oituz, inclusiv ceangãii din Ghimeº, care sunt o

eclatantã dovadã a preluãrilor de forme de viaþã de la români, dacã nu

vor fi ºi ei de origine românã!

Completãri la cãmaºã: cu privire la vopsit – uns cu unt – rog reþete,

mai precis: se unge numai cu unt, sau ºi cu funingine? Din ce devine

cãmaºa neagrã (din murdãria lipitã pe pânza unsã cu unt)? Eu ºtiam din

copilãrie (sunt ºi eu din Ardeal, din Nãsãud de origine de þãrani din

Sângeorz-Bãi pe Someº) cã se unge cãmaºa cu unt amestecat încã cu

ceva, ca sã devinã impermeabilã, dar poate cã greºesc. În orice caz, rog

chestionarea ºi celui de-al doilea cioban bãtrân. Intereseazã acest 

procedeu ca un element caracteristic portului pastoral. Mai 

intereseazã ºi dacã ºi izmenele le ung, sau numai cãmaºa? Mã 

intereseazã cioarecii din pãnurã, pânã când s-au purtat albi? ªi de ce

au trecut la pãnurã neagrã sau surã? Care este cauza pentru care

unsul cu unt al cãmãºii - numai impermeabilitatea (la ploaie) sau ºi

apãrarea de paraziþi (pãduchi)?

În ce se fierbe untul? Ce este þeava de buciniº?

Noi trebuie sã prezentãm toate elementele caracteristice din zonã ºi cu

menþionarea cauzalitãþii acestor fenomene; în etnografie este perpetuã

întrebarea pentru ce?, cum?

Chimirul sau cureaua; aici intereseazã în mod deosebit prâsnelele

sau þintele. Rog o descriere mai detaliatã, cu o sumarã schiþã ºi 

dimensiuni. Dacã se gãsesc þinte din acestea în zona Topliþei 

(are T. Râpan?). Rog a urmãri chestionarul ultim (trimis înainte cu

câteva zile). Cu privire la þinte: De când se poartã? Pentru ce se

poartã? Pentru ce le-au pãrãsit þãranii ºi le pãstreazã ciobanii? Ce

semnificaþie au? Unde se mai poartã împrejur? Ce reprezintã þintele

pentru ciobani sub raport social: le poartã de falã? Numai cei bogaþi?

Numai tinerii? Cine le face? De unde le procurã? În general, de unde a

venit acest obicei? Ce rol au þintele în portul ciobanilor, de decor, de

superstiþie, de apãrarea sãnãtãþii?

Aceste elemente sunt cele mai interesante din portul ciobanilor ºi 

trebuiesc elucidate. De aceea rog multã insistenþã asupra acestora, cãci

vor constitui o parte importantã în conferinþã.

Dacã ciobanii mai au þinte sau curele cu þinte, rog sã mi le împrumute

pentru conferinþã, în orice caz e bine de consultat încã un cioban
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A. 77

Peste toate satele
Îi senin ca laptele
Numai peste satul meu
Nu ºtiu, ceaþã-i ori nor greu
Ori dor de la badea meu
Maicã  din cileghiul tãu
Eu am avut noroc mai rãu
Nu ºtiu porcii l-au mâncat
Ori Dumnezeu nu mi-a dat
Ori maicã m-ai blestemat
Sã n-am parte de-al meu sat

All over the countryside
The sky is so very clear
But my village sky is cloudy
Or maybe it’s foggy, I don’t
know
Or maybe it’s just my lover’s
woe
Oh, mummy, because of you
All I ever had was bad luck
Maybe it’s just that the pigs
have eaten it all
Or maybe God forgot to give
it to me;
But I think that your curse in
fact reached me
And now I’m far away from
home. 

Îl mânã de la Ana la Caiafa.

bãtrân.

Gluga: este un gen de capiºon (cu partea din spate), adicã ea întreagã,

lungã la spate. Compusã dintr-o foaie de pãnurã care se îndoaie la

mijloc (ºi se uneºte pe linia de la spate) formându-se un capiºon care se

pune pe cap. Dacã aceastã glugã se poartã în zonã. Descrierea ei.

În general, ce poartã ciobanii la ploaie?

Eu þi-am trimis chestionarele acestor elemente ºi te rog mult sã faci o

cercetare excesivã acestor piese caracteristice ºi cu Râpan, care este

foarte bun, dar ºi încã cu un alt cioban. Descoperirea lui Râpan este

foarte bunã.

Rog câteva explicaþii:

Curelele la opinci din piele de bovinã, cum se freacã cu cenuºã? ªi

pentru ce se freacã? De unde a venit acest obicei?

Accesorii: fluier, triºcã, botã, toporaº, cuþit haiducesc. Rog descrierea

lor. Cu ce se deosebeºte fluierul de triºcã? Când se cântã cu fluier ºi

când cu triºcã? Cine le face? Sunt meºteri speciali?

Ar fi mare lucru sã încerci ºi la Corbu. Cred cã domnul Chitirigã îþi

acordã deplasarea. Scumpa mea, închei cu grabã. Încã o datã felicitãri ºi

multe mulþumiri pentru rezultatele bune. Dacã rezolvi ºi aceste 

probleme de amãnunte, este minunat. Eu nu mai trebuie sã merg, ci voi

veni la festival cu o zi înainte, la 1 iunie, ca sã punem la punct ultimele

finisãri. Voi veni cu trenul de 6 p.m., la 31 mai ºi trag la hotel.

În orice caz, rog hainele lui Râpan sau vine el personal îmbrãcat în

cioban la sesiune, ceea ce ar fi minunat. Rog pe T. Râpan sã

pregãteascã hainele (cãmaºa unsã) pentru sesiune. Îl vom fotografia.

Întreb dacã are cãmaºa unsã cu unt, dacã are pãlãrie cu lanþuri ºi, în

special, dacã are curea cu þinte sau prâsnele, ceea ce este elementul

principal. Trebuie sã gãsim aceste piese prin zonã.

Rog mult un rãspuns la aceste probleme, însã eu cred cã nu mai este

nevoie sã plec în cercetare pentru conferinþã, odatã ce ai obþinut 

rezultate atât de bune. Scumpa mea, încã aceste 4 chestionare. ªi gata!

Restul voi redacta eu ºi vom avea o comunicare foarte bunã. Am scris

la Comitetul de culturã din Miercurea cã suntem noi douã autoare în

colaborare, fapt ce trebuie sã aparã în catalogul festivalului.

Pentru muzeu voi þine sfat cu d-na vicepreºedintã Cotfas, un om de bine

ºi foarte capabilã. Pe urmã vin sã vã ajut; sunt multe lucruri de rezolvat,

dar în primul rând achiziþiile etnografice. Deocamdatã e bine sã adunãm
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All over the countryside
The sky is so very clear
Only over my poor head
There’s cloudy or foggy
instead
Maybe my love’s woe has
spread
Since my mother’s curse
reached me
My lucky star’s nowhere to
be seen
The pigs might have eaten it
all
Or God made it just too
small
Still, I think my mother’s
curse
Made me leave my land and
love.

A. 78

Auzi, mamã, pãsãrile
Cum îmi cântã patimile
Pãsãrucã, pãsãrucã
Du-te în pãdure, te culcã
Du-te-n pãdure-n pãrãu
Nu sta tot pe capul meu
ªi-mi cânþi tot de noroc rãu
Oi prinde-a te blãstãma
Sã-þi pice penele tale

Listen, mother, to the birds
As they sing my woes
Little birdie, little birdie
Go into the woods, go to
sleep
Go into the woods to the

Bagã de samã la tãþi câinii care te înconjoarã.

adrese unde se gãsesc obiecte etnografice, de la plug pânã la costume.

ªi acum închei cu mulþumiri ºi distinse salutãri d-lui Doltea.

Cu drag ºi prietenie, Elena Secoºan.

Bucureºti, 10.V, 88

Scumpã Doamnã Doltea, am primit scrisoarea ºi mã grãbesc sã-þi

mulþumesc cu ce am la îndemânã. Sunt bune datele ce-mi dai, dar mai

bune sunt a lui Râpea, acestea însã vor completa pe cele spuse de

Râpea. Voi lucra, cu toate acestea, cu ceea ce îmi amintesc din notele

pierdute ºi plus cu datele din Nãsãud-Maramureº ºi unele din Neamþ,

care vor întregi - ca vecini - informarea, dat fiind cã în etnografie

zonele vecine au mare pondere. Îþi mulþumesc, lucrezi bine, cu intelect

ºi cu suflet ºi ne înþelegem foarte bine. Vin în 31.V., seara, cu 

personalul din Braºov, la ora 6 p.m., dar dacã nu prind acest personal

în Braºov, vin cu altul în jurul orei 8 p.m. (aºa cred). Voi telefona, cu

rugãmintea pentru reþinere de camerã la hotel, unde ajung de la garã. În

ziua de 1.VI. aº vrea sã lucrãm puþin, 1-2 ore, cât vei fi liberã. Avem

nevoie urgent de hainele ciobãneºti. Dacã le are Râpan, aº vrea sã se

îmbrace! Sper sã aduc ºi fotografii, aºa cã ne trebuie un aparat de

proiectare cu ecran. Dar hainele unui cioban cu cãmaºa neagrã sunt

absolut necesare, în special chimirul cu þinte. ªi þinte, oricâte gãseºti,

sunt bune pentru demonstraþie. Sã caute directorul de cãmin þinte,

chimire, pãlãrie cu lanþuri (s-au purtat!). Telefoane la Tulgheº,

Corbu, Bilbor!

Sãrutãri, Secoºan

Bucureºti, 23.V. 1988

Iubitã Doamnã Doltea,

Înainte cu cinci minute am pus receptorul în furca telefonului, dupã

convorbirea ce am avut-o împreunã. Repet ºi în scris cã nu gãsesc

fotografii reprezentative pentru comunicarea noastrã, cu pãlãrii cu

lanþuri, cu cãmaºã unsã (dacã se poartã neagrã), cu chimirul cu þinte de

aramã, opincile respective (nu din cauciuc) ºi alte accesorii, ca fluier
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streamlet
Don’t linger on my head /
hang around
While singing only of bad
luck
Oh, if only could I catch you
so as to curse you
Then all your feathers will
disappear.

Listen oh my, to the birdies
As they wash away my woes
Little bird, oh, little birdie, 
Go into the woods and sleep
Go into the woods and drink
From the tiny, little stream
Do not hang around my head
Singing of my old bad luck
Oh, if only I could curse thee
Then thy quills will just desert
thee. 

A. 79

Bate ceasu-n miezul nopþii
ªi dorm oamenii cu toþii
Numa’ cei fãrã noroc
Nu pot adurmi deloc
Numai cei care duc dor
Nu pot durmi biniºor
(bãdiºor)

(De la Maria Gherheº, 18 ani)

The clock strikes at midnight
And everybody’s asleep

Banii strângãtorului pã mâna risipitorului.

(triºcã), bucium, pungã din piele pentru tutun etc. De aceea îþi trimit ºi

scrisoarea aceasta, cãci ceea ce este scris se înregistreazã mai bine, cu

rugãmintea sã avem aceste lucruri la conferinþã. Ideal ar fi, ºi cred cã se

va realiza, ca sã îmbrãcãm un bãrbat în aceste haine, care sã fie prezent

lângã noi atunci când vom avea nevoie sã demonstrãm cele spuse ºi

prin prezentarea „pe viu” a costumului.

Rugãmintea mea: sã fii drãguþã ºi sã asiguri aceastã prezentare cu

urmãtoarele piese (repet), care sã fie originare ºi în cea mai bunã stare

posibilã: pãlãria cu lanþuri, cât mai multe (dar ºi trei e bine, dacã nu se

gãseºte cu mai multe) -  cãmaºã unsã, dacã se poate sã fie neagrã sau

înnegritã de purtare - cioareci sau ismene. Chimirul cu þinte în numãr

cât mai mare (de obicei 10-12 bucãþi), acesta este piesa principalã ºi

specificã (cu þintele!!). În fine, un suman cu glugã (ca un capiºon, prins

în gulerul umãrului), dar e bun ºi cojocul, numai sã fie - accesorii ca

fluiere, dar mai ales buciumul sã-l aibã, pungã etc.

Mai este un detaliu „de regie”: e bine sã îmbrãcãm pe cineva ºi acest

bãrbat trebuie gãsit din vreme, sã fie reprezentativ, „cioban” (nu un

domn!), sã fie potrivit ca staturã la mãsura hainelor, pe care le vom

folosi ºi sã fie liber în ziua aceea, a sesiunii. Le spun toate acestea datã

fiind îndelungata mea experienþã. Mi s-a întâmplat odatã un caz când

am avut hainele ºi omul, dar nu s-a potrivit ca mãrime. Persoana trebuie

sã o avem îmbrãcatã în salã, cãci nu ºtim când ne vine rândul, cãci nu

totdeauna se respectã dupã program.

În cazul cã poþi singurã sã rezolvi aceste deziderate, eu nu aº veni decât

în seara de 1 iunie, ora 6.00, când sper sã ne putem vedea pentru câteva

minute sau sã ne vorbim la telefon (de la hotel). Te rog mult, 

expediazã-mi o carte poºtalã sau cheamã-mã la telefon de la bibliotecã.

Eu, în orice caz, îþi telefonez înainte de plecarea mea spre Topliþa,

seara, ca de obicei. Deci rãmâne ca, dacã poþi rezolva problema costu-

mului singurã ºi a persoanei care sã-l îmbrace, eu aº veni numai în ziua

de 1 iunie seara ºi înainte voi telefona.

Aºtept avizul d-tale, ce este mai bine sã fac.

Cu drag ºi prietenie,

Elena Secoºan
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Only the unlucky ones
They just cannot sleep at all /
All asleep they cannot fall
Only those who miss some-
body / miss their love
They just cannot sleep too
well.
(From Maria Ghergheº, 18
years old)

When the hour strikes at
midnight
Everybody’s far asleep

Only the unlucky ones
Cannot find their dreams so
deep
Only those who miss their
love
Cannot find their longed for
sleep.
(From Maria Ghergheº, 18
years old)

A. 80

Ai de grijã, cucule
Cã te-or prinde fetele
ªi þi-or smulge penele.
Cã  tu le-ai cântat cu foc
Da’ nu le-ai adus noroc

(De la Mãricuþa Bizãu,
65 ani)

Oh, you cuckoo, take good
care
Lest the maidens might catch
you

Banul la ban trage.

Bucureºti, 7.VI. 1988

Scumpã Natalia ºi iubite domnule Doltea,

În tren am avut timp sã comentez - cu mintea ºi cu sufletul - acest 

minunat festival al Topliþei, „Mioriþa”. Nu vreau sã trec la felicitãri

banale ºi vã spun în vorbe simple cã „a fost un lucru bine fãcut” ºi cã a

fost uimitor cum toþi intelectualii aþi dat „mânã la mânã” sã ajutaþi

bunul mers al acestei manifestãri. Noi, „renegaþii”, acei fugiþi de acasã

în capitalã, am avut complexe de inferioritate în faþa acestei 

monumentale acþiuni - cu un profund sens naþional - în care d-voastrã,

cu drepturi câºtigate, v-aþi desfãºurat în deplinã convingere, 

înþelepciune ºi excepþional bun-simþ. Am ajuns acasã ºi nu ne-am gãsit

locul, cãci locul nostru era pierdut demult.

Vã mulþumesc pentru aceste zile frumoase.

1. ªi acum sã trecem la „ordinea de zi”. Comunicarea cu autorii E.

Secoºan ºi N. Doltea am trimis-o d-nei Cotfas, care mi-a cerut-o sã o

dactilografieze, cu rugãmintea ca sã vã dea d-voastrã un exemplar ºi

unul sã mi-l trimitã mie, împreunã cu originalul scris de mânã. Am

propus, de asemenea, ca toate comunicãrile sã fie publicate într-o

broºurã sau într-un periodic al Comitetului sau al muzeului (aºa cum

fac de ex. ºi alte judeþe). Este trist cã pânã acum nu s-a publicat nimic

din 6 festivale ale „Mioriþei”, material din care se putea realiza o

arhivã, dar ºi o serie de publicaþii pe tema respectivã.

2. Am promis d-nei Cotfas un articol asupra expoziþiei cu lucrãrile

copiilor (de la Casa de culturã) ºi poate ºi cu referire la festival. Pentru

aceasta aº avea nevoie de numele pictoriþei care a instruit copiii ºi 

calitatea ei oficialã. Vã rog mult sã-mi scrieþi aceste date. În cazul cã

m-aº referi ºi la festival, eu nu mai am ultima situaþie a premiaþilor, dat

fiind faptul cã dupã deliberãrile noastre (a juriului) s-a intervenit ºi 

s-au fãcut schimbãri esenþiale, aºa cã v-aº fi recunoscãtoare sã

primesc lista premiaþilor în ultima formã. Nu mã intereseazã instituþia

premiului, ci numai persoana premiatã ºi eventual ierarhia de la 

premiul I la menþiuni.

3. În problema Muzeului, vreau sã vã atenþionez cã mi-a arãtat d-na

Elisabeta Bogoºi 2 catrinþe autentice din zona Topliþa, cu „trupul”

vânãt (sau negru) ºi „tureacul” (partea de jos) ornamentatã cu dungi

orizontale în motive florale (repetate în linie). Aceste exemplare 
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And if they do, they’ll pull
out your feathers
‘Cause even though you sang
all day long
You didn’t bring them any
luck.

(From Mãricuþa Bizãu,
65 years old)

Oh, you cuckoo, take good
care
Lest the maidens might catch
you
They’ll pull your quills out, if
they do.
Their good luck flew right
away
‘Cause you sang to them all
day.

Colecþia 
GEORGETA CUDRICI

Bocete din Þara Oaºului

A. 81

Dupã tatã

“Bunuleoru mneu tãtucã.
Ioi, de tre zâle stai în casã
Ioi, nici ceri apã, nici mâncare
Ioi, bunuleoru mnieu gãzducã,
Pãcatu-i sã putrãdeºti 
Dupã cât de bunu’ eºti
Pãcatu-i de-a tãu cãpuþ
Su perinã de lutuþ.”

Boala cunoscutã, îi pã jumãtate vindecatã.

trebuiesc achiziþionate pentru muzeu, cât mai repede, sã nu se piardã! O

catrinþã mai veche de acelaºi tip o are d-na Roman, specialistã în cusã-

turi (o ºtie Sandu Ionaºi), ar fi bine sã o achiziþionaþi ºi pe aceasta.

Pe uliþa la deal, spre complexul sportiv, este o bãtrânã, doamna Braic,

mama unei profesoare care a decedat; aici se gãseºte o fotografie a

mamei bãtrânei în acelaºi costum tipic local. Achiziþia acestei fotografii

ar fi un început pentru arhiva documentarã a muzeului.

Cu privire la aceste lucruri este interesatã ºi d-na Cotfas, care

intenþioneazã sã orienteze reproducerea costumelor pentru echipe, la

tipul autentic de Topliþa, ºi nu cu fotã ºi cãmaºã cu altiþã de Moldova.

În concluzie, trebuie „prinse” aceste documente (catrinþele ºi

fotografia), care vor servi ca model. Eu aº mai sugera ca, pe baza 

acestor catrinþe, sã încercaþi ºi o cercetare ocazional, fiindcã eu am

speranþa cã aceste catrinþe, de asemenea, ºi brâie ºi birneþe se mai 

gãsesc la oameni, fie în Topliþa, fie pe Valea Bistricioarei. În expunerea

Muzeului, portul popular trebuie etalat într-o periodicizare istoricã cu

cele mai vechi forme care aparþin tipului transilvãnean, pânã în prezent,

când ne-am contaminat de costumul moldovenesc. În expoziþia festi

valului a fost o cãmaºã de Voºlobeni (spunea Sandu) foarte bunã, care

trebuie de asemenea achiziþionatã, dat fiind cã voºlobenii pãstreazã, mai

mult ca în altã parte, elemente autentice. Tot în expoziþie au fost 2 

ºtergare în iþe (3 iþe ºi 5 iþe), foarte bune ºi acestea.

Pãrerea mea, cã pe parcurs trebuie depistat materialul de muzeu, ca

atunci când se va începe achiziþia, sã se meargã pe terenul pregãtit, fãrã

pierdere de vreme. Ar trebui întocmitã o listã de adrese cu menþiunea

obiectelor autentice, fie costume, fie covoare, ºterguri, lemn, metal,

arhitecturã, rechizite de obiceiuri etc., cãci în cursul achiziþiilor nu mai

ai timp ca sã descoperi materialul. Eu am bune adrese din Corbu,

Tulgheº ºi Bilbor. La Voºlobeni ne poate ajuta familia doamnei .... care

este cãsãtoritã cu un profesor (cred moldovean) ºi care se ocupã cu

istoricul zonei. Doamna este din Voºlobeni, am fost în casa pãrinþilor ei.

În fond, d-voastrã, cu relaþiile colegiale ce aveþi, vã este posibilã

aceastã depistare, pe care o faceþi ocazional (nu cu o muncã obositoare,

rapidã). Se fac depistãri ºi prin elevii ºcolii.

4. O altã problemã este o carte cu tema „Ornamentica ºi tehnica 

cusãturilor ºi þesuturilor populare din judeþul Harghita”, în care va fi 

prezentatã - pe tipuri specifice - întreaga ornamenticã a costumului 
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A.82

Dupã soþ

“Uã, mãi Iua, hainile tale,
N-or si prãjite la soare,
Numa-n pãmânt la rãcoare
Cântaþi-vã clopotele
Cã io nu mã pot de jãle
Ua, bunuleoru’ mnieu 
gãzducã
Când a si mai pe-a sãrucã,
Þâpã-te pân-acãsucã
Sã vezi puii cum sã culcã
Ua, bunuleoru’ mnieu 
gãzducã
Când îi ieºi din odor
Lasã-ne un pt’ic de dor
Su’ poalile pomn’ilor
Noi de poamn’i om scutura
Cu doru’ ne-om stâmpãra.
Ua bunuleoru’ mnieu tãtucã
Când pruncu’m-a întreba:
Mamã, unde îi tata?
Da’ io Doamn’e ce m-oi fa?
Nu ºtiu cum m-oi stâmpãra,
Când or strâga pe tata.
Ua, bunuleoru’ mnieu bãrbat,
ªohan nu m-ai supãrat
Numa’ tãt m-ai mângãiat;
ªohan nu m-ai suduit,
Numa’ mândru’ mn’ i-ai
grãit.
Ua, mã’ Iuo, ºi mã Iuo,
Oare unde te-ai gãtat,
La bisericã o-n sat?

Boala din fire n-are lecuire.

popular (motive, compoziþii, stil etc.) ºi toate punctele de cusãturã 

existente în judeþ, grupate pe categorii. De asemenea, ºi toate sistemele

de þesãturã, atât ale pieselor de port, cât ºi ale covoarelor ºi þesãturilor

de casã. Este o lucrare de mare volum ºi cu ilustraþia respectivã, care

va implica fotografii ºi graficã, va deveni o lucrare de referinþã unicã.

Propriu-zis, am început-o cu Kardaluº, înainte cu doi ani, fãrã a 

delimita colaboratorii, dar ne-am oprit, tocmai în lipsa oamenilor 

competenþi (ºi din alte lipsuri, legate de fonduri). Din partea mea, am

trimis chestionare de cercetãri pe teren, fãrã însã sã obþin un rezultat

cert, dat fiind cã nu am gãsit în nici un loc persoane cu o 

responsabilitate. Lucrarea fiind proiectatã pentru tot judeþul, inclusiv

secuii, condiþioneazã o muncã uriaºã ºi cere a fi fragmentatã în mai

multe capitole (sau – eventual - volume), distribuite pe zone. Nu aº

putea spune astãzi dacã este bine sã separãm secuii de români sau sã

tratãm diversele domenii împreunã, secuii cu românii. Cert este însã cã

românii sunt incomparabil mai bogaþi în arta textilelor decât secuii ºi

cartea, în mod firesc, va trage înspre români, dar va oglindi realitatea.

Din aceastã cauzã am propus ca partea secuilor sã fie elaboratã de un

colectiv secuiesc (pentru a nu ni se reproºa o ostilitate), iar cea

româneascã de un colectiv românesc, care va scoate fãrã ostentaþie

bogãþia artei textile româneºti, incomparabil mai preþioasã.

ªi acum, direct la întrebare, dacã vrei, Natalia, sã colaborezi cu mine la

aceastã lucrare? elaboratã de 4 autori: Secoºan (care coordoneazã

cartea ºi partea secuilor) - iartã-mi întâietatea, dar aºa cere economia

cãrþii - N. Doltea, I. Kardaluº ºi a 4-a persoanã pentru secui. Vom avea

un fotograf, un tehnico-grafician ºi nenumãrate femei, care vor coase

modele. Dar acum închei ºi aºtept rãspunsul d-voastrã.

Cu mult drag ºi bunã prietenie,

Elena Secoºan

Chestionar de teren cu privire la unele elemente tradiþionale din

vestimentaþia pastoralã

Lanþurile de pe pãlãrie

1. De când poartã ciobanii lanþuri pe pãlãrie ºi câte rânduri?

2. Pentru ce poartã aceste lanþuri?

3. Cine le mai poartã, în afarã de ciobani? (ºi baciul?)

4. S-au purtat înainte vreme ºi de þãranii din sat?
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Ua,  bunulioru’ mn’eu 
bãrbat,
Ia, te scoalã preteni,
Sã zii, sã grãieºti cu ii,
C-o zânit ca sã te vadã
ªi tu nu-i mai bagi în seamã.
Pânã-i lume, n-am gândit
Cã te-oi ave de jãlit.
Mã, bunuleoru’ mneu bãrbat
Cu pãruþu tãu pi spate
O lunã ºi giumãtate.

(Informator: Maria Frãþilã, 30
de ani, sat Trip) 

A. 83

Dupã mamã

Bunuleoara me mãmucã,
Nu te duce de-acãsucã,
A mã lãsa sângurucã
Lasã-þ’ mânurile acasã
Cã-i pãcat sã putrezascã.
Bunuleoara me mãmucã,
Uã, nu te poci, mamã cânta,
Dupã cum ai merita
Uã, bunuleoara me mãmucã,
Când îi ieºi din odor
Lasã-ne un pt’ic de dor 
Pe crengile pomn’ilor
Ua, bunuleoara me mãmucã,
Lãsatu-ne-ai stãinat’
ªi de mama-îndepãrtat’
Uã, bunuleoara me mãmucã
Când a si duminica
Mamã, cine ne-a gata? 
Ua, bunuleoara me mãmucã,
Ua, nu ºtiu pruncii rãsplãti
Pânã-n lume-i trãi.

(Informator Valeria Mariþa, 38
de ani, sat Moiºeni)

Foto Colecþia 
FELICIAN SÃTEANU

Boalã lungã, moarte sigurã.

5. În ce sate s-au purtat?

6. Le poartã ºi copiii sau numai oamenii mari ºi la ce vârstã?

7. Se purtau ºi la sãrbãtori ºi la lucru?

8. Le purtau ºi sãracii ºi bogaþii? Era un semn de distincþie?

9. Erau considerate ca o gãtealã? Sau erau legate de o credinþã?

10. Aveau o semnificaþie aceste lanþuri (magie, deochi, superstiþie)?

11. De unde le procurau?

12. Cine le fãcea - meºteri din sat, þigani?

13. Din ce materiale le fãceau ºi cu ce unelte?

14. De când le poartã numai ciobanii?

15. Este o mare falã la ciobani sã poarte lanþuri pe pãlãrie?

16. Care este originea acestor lanþuri, de unde au venit?

17. Cum se numesc în grai local (zale?!)

18. Cum se numeºte sârma din care sunt fãcute (drot?!)?

Prâsnelele de pe curea

1. De când poartã ciobanii prâsnele pe curea?

2. De ce le poartã? (de falã?, de credinþã?, de superstiþie?)

3. De ce le poartã numai ciobanii? ªi nu ºi oamenii din sat?

4. De când nu le poartã oamenii din sat? De ce le-au pãrãsit?

5. Toþi ciobanii poartã prâsnele, sau numai cei fãloºi?

6. Câte prâsnele poartã pe o curea?

7. Descrierea prâsnelului, cu denumiri locale ale ornamentului.

8. Cum sunt prinse aceste prâsnele pe curea (chimir)?

9. De unde a venit acest obicei cu prâsnelele?

10. În ce zone se mai poartã aceste prâsnele?

11. Se poartã ºi în Moldova sau Bucovina? Secuii? 

12. De unde s-au procurat?

13. Cine le-a fãcut? Meºteri din sat sau þigani?

14. Cum le-a fãcut, care este procedeul tehnic?

- turnate din aramã topitã în forme?

- cum au fost decorate? Cu ce procedee / unelte?

- cum se numesc local procedeele / uneltele?

15. Se mai gãsesc ciobani cu prâsnele azi?

16. Care este aria de rãspândire a acestor prâsnele pe curea? În 

împrejurimi? Le poartã numai ciobanii? De ce numai ciobanii?

Rog la fiecare element: obiect, formã, ornament, material, tehnicã etc.,
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Alte bocete din Oaº

A. 84

Dupã copii

Þucã-te mama, Vãsicã,
Cum mã laºi tu sângurucã?
Þucã-te mama, Vãsicã
Hai la mama în brãþucã,
Cã io te-oi griji biniucã.
Mânce-te amaru, ciumã,
Cum ai intrat în grãdinã
ªi-ai rupt struþu’ din fereastã
ªi ruguþu’ de pe masã.
O, bunuþu’ mnieu mãmuchii,
Da’ scoalã-te ºi nu mai me’,
Cã mamuþa-i aice’
ªi rãmâne sângure’.
Scuturã stegar steagu,
Cã doarã nuntã-i amu.
Mirele-i cam mititel,
Trãbã cântat dupã el;
O, bunuþu meu puiuþ,
Rãu þi s-a-uscat gura
De duminicã seara.
O, bunuþu’ mamii pui,
Tu nu eºti a nimãnui.
O, bunuþu mãmuchii
Spune drept º’adevãrat
Pe cine te-ai supãrat?
Pe tatã-tãu, o pe mine
Pân’ce nu te-am grijit bine?
Þucã-te mama, Vãsicã,
Mama þ-o fãcut colaci,

Boii carã ºi caii mãnâncã.

a se da denumirea localã. Este foarte importantã terminologia localã.

Vopsitul în negru al cãmãºii ciobanilor

1. De ce vopsesc ciobanii cãmãºile în negru?

2. De când este acest obicei?

3. În care zone se mai negresc cãmãºile? Unde se poartã?

4. Cum se numesc aceste cãmãºi înnegrite?

5. Le poartã numai ciobanii, sau ºi baciul?

6. Se înnegresc numai cãmãºile sau ºi izmenele?

7. Se poartã cioareci din pãnurã? Se înnegresc ºi aceºtia?

8. Cum se înnegresc cãmãºile, cu ce? Reþeta procedeului.

9. Cine le înnegreºte?

10. Cât se poartã o cãmaºã înnegritã? Se spalã?

11. Ce concepþie au despre acest obicei de a purta cãmaºa înnegritã la

oi? Este numai de ordin practic sau are la bazã ºi o credinþã, o

superstiþie? Care e atitudinea ciobanilor faþã de curãþenie (igienã),

privind portul acestei cãmãºi pe care nu o spalã?

Pãlãria ciobãneascã

1. De ce o întãresc? Cu ce o ung? Cum o preparã?

2. De când este acest obicei? Unde se mai poartã?

3. De ce poartã pãlãrii aºa mari? De unde le procurã?

4. Este o falã pentru cioban sã aibã pãlãrie mare ºi întãritã? Care

sunt muncitorii pastorali? Ciobanii, bacii? Care sunt categoriile ºi 

ierarhia? (ºeful stânei, subalterni etc.)

Rog denumiri locale la fiecare element, cum se numeºte local?

Gluga ciobãneascã (denumirea localã)

1. Cine poartã glugã?

2. Oamenii din sat poartã glugã?

3. Care este pãrerea ciobanilor? Este practicã? Pentru ce o poartã?

La ce serveºte?

4. De când se poartã gluga?

5. În ce zone se mai poartã?

6. Cine o face? Femeile din sat?

7. Din ce material? Cum o þese?

8. Descrierea glugii: din câte foi este fãcutã? Cum se numeºte partea

de sus, conicã? Ce ornament are? Sus ºi jos, la tiv? Are ciucuri jos?
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Nu þ-a creºte boi ºi vaci
ªi nici oi cu þurgalauã
Nici boi la gât cu ceangauã.
Colacii de la nãnaºi
Þi i-oi da peste salaº,
Colaci de cununie
Þi i-oi pune-n prosãþâie.
Bucurã-te, temeteu,
Mândrã floare þ-aduc eu,
N-o aduc sã înflorescã
Ci o-aduc sã putrãzascã,
ªi de are mãmuca
De prunci plinã cãsuca,
Pe tine nu te-a ºtimba,
Dip’tãtã lumea asta.
Bunulucu’ mami prunc,
Hai cu mine acãsuc,
Nu pãzî la-nmormântat,
Cã de-acolo nu-i de scãpat.
Scoalã-te, pruncu’ mamii,
Scoalã-te, nu mai dormi.

(Informator Ana Berinde, 
60 ani, 1960)

Broasca micã face gura mare.

Cum se numesc aþele din lânã cu care se leagã gluga? Cum se numesc

ornamentele? Cum sunt fãcute, alese în stative? Ce colorit are?

9. Cum este preþuitã gluga de cãtre ciobani, numai din considerente

practice sau ºi din orgoliu, ca falã?

10. Se poartã gluga ºi la bisericã?

11. Azi o poartã ºi ciobanii tineri sau numai bãtrânii?

12. Dimensiunile glugii (lungimea ºi lãþimea).

Traistã

Dacã poartã ºi traistã, descrierea, tehnica de confecþionare.

Rog denumiri locale, la toate elementele din chestionar, mai ales la

descriere ºi tehnica de lucru.

Chestionar de teren

1. Care sunt funcþiile în viaþa pastoralã?

a. ciobani („pãcurari”)? baci? etc.

2. Cum sunt îmbrãcaþi?

a. cãmaºã? cioareci (izmene)? pãlãrie? curea?

b. suman? glugã? pieptar? opinci? obiele?

3. Dacã este o diferenþã între îmbrãcãmintea obiºnuitã a locului

þãrãneascã ºi între îmbrãcãmintea ciobãneascã?

Dacã este o diferenþã între îmbrãcãmintea ciobanilor ºi cea a bacilor?

4. Descrierea fiecãrei piese de port:

Cãmaºa:

Croiala ºi cum se numeºte aceastã formã de cãmaºã?

Cât este de lungã? Mânecile slobode sau cu pumnaºi?

Din ce pânzã este þesutã? Cânepã, in, bumbac?

Cum este înnegritã ºi unsã ca sã nu treacã ploaia prin ea ºi sã nu
pãtrundã paraziþii (pãduchii)?

Reþeta folositã pentru înnegrirea cãmãºii.

Cioarecii

Croiala, din câte foi de pãnurã sunt fãcuþi?

Dacã se poartã din pãnurã albã sau neagrã?
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A. 85

Dupã fatã fecioarã

Þucã-te mama, Iri,
Ce nuntuþã e aci,
Cã vine popa acasã
ªi mireasa-i dupã masã?
Þucã-te mama, Iri,
Dupã cât de mândrã eºti
Îi pãcat sã putrãzãºti.
Hãi Iri, hainele tale,
Nu li-i mai scoate la soare,
Numa-n pãmânt, la rãcoare.
Mândra mamii, Irine,
Întoarce-te ºi nu me’,
Cã noi nu te-om mai vede’.
De te-ntreabã cineva
De ce-i pãlitã faþa

Spune-i c-o fo lung drumu’
ªi þ-o pãlit-o vântu’.
O, bunuþã, draga me,
Înþãle-te cu mama,
Cã eu mult oi aºtepta
Cu cinã ºi cu luminã,
ªi cu dor de la inimã.
Arz-o potica din sat  
Cã io cât m-am preumblat,
Leacu’ nu þi l-am aflat,
Numa’ spicu’ grâului

În fundu’ pãmântului.
O, lunuþã miresuþã,
Întoarce-te p-o lãturuþã,
Cã ºi de te-oi strâmtori,

Broasca nu cântã pã uscat.

Pãlãria

Forma (micã, mijlocie, mare?) Cãpãþâna rotundã?

Tivitã pe margine cu o petea?

Are pe cãpãþânã niºte lanþuri din aramã?

Câte rânduri de lanþuri are?

Cine a fãcut aceste lanþuri? Meºteri locali, cumpãrate din târg?
Materialul? Istoricul obiceiului de a pune lanþuri pe pãlãrie.

a) De când se poartã?

b) De unde a venit acest obicei?

c) Pentru ce se poartã? (credinþã, farmece?) Dacã purtarea lanþurilor
este legatã de un obicei, credinþã, magie?

d) Lanþuri poartã numai tinerii sau ºi bãtrânii?

e) Unde se mai poartã prin împrejurimi? Nãsãud, Bucovina, Ghimeº

(ceangãii), Neamþ?

f) S-au purtat mai de demult aceste lanþuri pe pãlãrie ºi în portul
þãranilor din sat?

g) De când le poartã numai ciobanii?

h) Cum sunt fixate aceste lanþuri pe pãlãrie?

Cureaua, chimirul

Descrierea:

- este din 2 rânduri de piele?

- are buzunar în faþã?

- are o tiviturã la marginea de sus?

- cu ce se încheie? Câte limbi ºi catarame are?

- din ce piele este fãcutã?

- cum este ornamentatã?

- cine a fãcut-o? Cu ce unelte?

- au fost meºteri în sat?

- s-au cumpãrat din târg? De unde veneau?

- se fãceau pentru pãstorit curele (chimire) speciale, sau la fel cu ale
þãranilor din sat?
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Nu mi-i ponoslui.
Hãi, Irincã tinere’
Scoalã-te ºi holteie’!
Nici cu gându n-am gândit
Pã cine am de jãlit,
Nici cu visu’ n-am visat,
Pã cine am de cântat.
Rãu mã doare, Irinea,
Când îi vãd tinereþea
Tinereþea veºtejitã
ªi cu faþa puhãritã.
Mãrie, mamã, Mãri,
Mult ai zburat ca mierla
Putrezî-i ca tina,
Mult ai zburat ca cucu’
Putrezî-i ca lutu’.
Hãi, Mãriucã, am gândit
Cã dupã tine-o zinit,
Socrii cei mari cu cai.
Da ei vin cu praporii.
Hãi, bunuþa, hãi Mãri,
Ia scoalã-te ºi-þ’ ale
Dintre câþ’ is acole
Cã mãt-ta nu te opre.
Ori bunuþa, hãi, Mãri,

S-o mâniet broasca pã baltã.

Despre þintele aplicate pe curea:

- De ce poartã þinte pe curea ciobanii? Au un rol practic, decorativ, rol
magic?

- de când poartã þintele pe curea?

- de unde a venit acest obicei?

- cine a fãcut aceste þinte? Unde?

- Din ce material, cu ce unelte, cum le-a ornamentat?

- Cum se numesc motivele ornamentale? Au o semnificaþie simbolicã?

- Câte þinte se înºirã pe lungul curelei?

- Dacã aceste þinte s-au purtat ºi de þãranii din sat înainte vreme ºi de
când le poartã numai ciobanii

- Le poartã ºi bãtrânii sau numai tinerii ciobani, de falã?

- Cum sunt fixate þintele pe curea?

- Unde se mai poartã în împrejurimi?

Haine purtate deasupra: suman, glugã, cojoc

- Din ce materiale sunt fãcute?

- Cum sunt ornamentele?

- Cine le-a fãcut? Meºteri? În sat?

- Cumpãrate de la târg?

- Gluga o poartã numai ciobanii sau ºi þãranii din sat?

Opincile

- Din ce piele sunt fãcute?

- Care sunt ornamentele legate de formã ºi îmbrãcare (gurgui, nojiþe
etc.)

- Cum se numesc aþele sau cureluºele cu care se leagã de picior?

O rugãminte:

Toate denumirile locale au mare importanþã, astfel de notat la fiecare
obiect orice detaliu (de formã, decor, simbol etc.) cu termenii locali
populari.


