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BURGHELE, CAMELIA: Repere de cultură tradiţională sălăjană. Bibliotheca Musei Porolissensis
VIII. Editura Porolissum a Muzeului de Istorie şi Artă Zalău. Zalău 2006. ISBN: 973-99823-
5-2 (210 p. text şi 37 p. ilustraţii)

DEUTSCHE VORSCHAU

In diesem Band stellt Camelia Burghele in einer Übersicht die Volkskultur ihres heimatlichen
Kreises Sălaj, in Nordsiebenbürgen, in zwei Schritten vor. Im ersten, theoretischen Teil
bespricht die Autorin die Auswirkungen der Globalisierung auf die regionale Identität, die
wirtschaftlichen Probleme der Staaten und einzelnen Gebiete. Die Uniformisierung und
Verflachung der eigenständischen Kulturen und ihre Überlagerung durch minderwertige
Marktprodukte westlicher Prägung und sogar die Durchsetzung einer englischen linqua franca
wird negativ erfahren und kritisch betrachtet.
Dem Multikulturalismus widerstrebt der national orientierte Regionalismus, der neue
Euroregionen fördert und Wert auf die Erhaltung von traditioneller Volkskultur legt. Im Kreis
Sălaj wird die überlieferte materielle und geistige Volkskultur, nach Maßgaben der UNESCO,
übersichtlich in Museen, in anderen Sammlungen und in kulturellen Monografien
festgehalten.
Hervorzuheben ist eine tabellarisch ausgewertete Erhebung über die
Ernährungsgewohnheiten mehrerer Ethnien der Region (der Rumänen, Ungarn, Juden und
Roma), ein multikultureller Maskierungsbrauch der Rumänen, genannt sfaşangoş, der von
ung. farsangol ‘ausschweifende Karnevalsfeier’ ausgeht, das wiederum auf deutsches
Fasching, mit seinen Maskierungsbräuchen, zurückführt. Die Autorin untersucht auch
systematisch die überlieferte Rolle der männlichen und weiblichen Handlungsträger im
Arbeitsleben und in den Bräuchen der Region.
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RECENZIE

După alte publicaţii de specialitate, autoarea prezintă în volumul de faţă reperele principale
ale patrimoniului cultural ale zonei Sălajului, regiune transilvăneană situată între Câmpia de Vest,
Munţii Apuseni şi nordul Maramureşului, un spaţiu de interferenţe culturale pronunţate. Volumul
cuprinde două părţi, dezvoltate cu aceeaşi capacitate şi migală. O privire de ansamblu este dedicată
unei teme foarte actuale: Identitatea culturală în contextul globalizării. Cea de-a doua parte e
dedicată situaţiei locale, autoarea analizând repertoriul folcloristic şi muzeal sălăjean, oprindu-se
îndelung şi asupra rolului elementelor masculine şi feminine în derularea obiceiurilor şi a tradiţiilor
populare ale zonei.

Actualitatea acestui studiu monografic rezultă din problematica identităţii, pornind de la
discuţiile faţă de conflictul dintre globalizarea culturală şi necesitatea conservării patromoniului
material şi spiritual. În acord cu cerinţele etnologiei moderne, prioritatea autoarei se transferă de
la evenimentele ceremoniale spre lumea cotidiană, individualizată în context familial, al gospodăriei
şi a celor doi protagonişti de bază, femeia şi bărbatul.
Procesul de mondializare la care asistăm e definit prin patru trăsături ale modernităţii:

- sistemul statelor-naţiuni,
- diviziunea internaţională a muncii,
- economia capitalistă mondială,
- ordinea militară mondială.
Se constată, pe bună dreptate, că fenomenul actual al globalizării (prin care se subînţelege,

de fapt, accidentalizare sau chiar americanizare) are şi puncte pozitive, dar din perspectiva culturală
globalizarea favorizează proliferarea unor forme de cultură de valoare îndoielnică, întrucât adeseori
formele culturale şi produsele artistice autentice sunt înlocuite cu altele, prefabricate, denaturate şi
cuprinse în noţiunea de kitsch, precum şi lingva franca engleză, adică varianta ei americană, impusă
în mod brutal pe tot globul odată cu “modelul american de viaţă”, un limbaj care nu e decât un
pidgin-english, golit de tradiţiile culturale valoroase ale acestei limbi cultivate de Shakespeare şi
Mark Twain.

Globalizarea reprezintă intensificarea relaţiilor sociale la nivel mondial. Astfel, localităţi
îndepărtate se leagă între ele, iar fenomenele locale sunt modelate de evenimente petrecute la mare
distanţă. Cultura globală, apărută prin exportul global al culturii occidentale, are ca urmare mai
multe fenomene:

- omogenizarea culturală,
- constând în generalizarea unei forme unice de cultură,
- dezintegrarea culturală prin abandonarea tradiţiilor proprii culturale şi substituirea lor cu

forme prefabricate, artificiale şi lipsite de reprezentativitate,
sincronizarea culturală, adică difuzarea unidirecţională a produselor culturale şi minimalizarea
importanţei produselor culturale locale, hibridizarea culturală care generează produse culturale
artificiale, uniformizare, ca efect al asimilării unor valori străine de tradiţiile
locale,consumatorismul cultural, cu situaţii de tipul macdonald-izare şi de cocacola-izare
generalizată, suprapuse categoric peste substratul economic local.

Consecinţele nefaste ale globalizării sunt maxime la nivelul statelor naţionale şi provoacă
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ca reacţii apariţia naţionalismelor locale. Se observă chiar şi creşterea imboldului pentru a obţine
autonomie locală şi identităţi culturale regionale, de asemenea, apar reflecţii asupra propriei
identităţi. Identitatea intră apoi în relaţie cu memoria culturală, delimitată social.

Intră în discuţie şi multiculturalismul care, în perspectivă istorică, se opune statului naţional
asimilator. Acesta promovează omogenizarea etnică, reinterpretează alteritatea, discutând condiţia
străinului şi dialogul cultural. Multiculturalismul caută soluţii nu numai în în politică, ci şi în sectorul
cultural, pentru a reglementa raporturile dintre străini şi autohtoni, dintre minorităţi şi majoritate,
dintre dominanţi şi dominaţi. Pe baza dialogului cultural ar trebui să li se asigure minorităţilor
identitatea lor neetnică şi culturală, pentru a evita conflictele acute şi de lungă durată, care au loc în
multe state ale lumii.

În procesul occidentalizării care distruge culturile naţionale, un rol masiv revine mass mediei.
Cultura media apare adesea ca o subcultură hibridă. Societatea nouă, denumită şi informaţională,
activează în sectoarele social şi economic, dar şi în sfera culturală. Or cultura internetului stimulează
virtualizarea şi o trăire superficială a vieţii, contravenind în mare măsură moralei creştine. Mai mult,
comunitatea globală şi uniformizarea culturală duce la un sincretism religios, concretizat în mişcarea
New Age. Se propovăduieşte o religie unică, pe baza dumnezeului impersonal al hinduismului, un
fel de melanj de credinţe şi idealuri, cu idei religioase creştine pe lângă fragmente de filosofie
orientală, ritualuri şamanice şi satanice.

Ca urmare a acestor imbolduri moderniste, mai ales tinerii îşi schimbă radical înfăţişarea,
purtând haine ciudate, având coafuri excesive sau poartă cercei în urechi, nas sau în alte părţi ale
trupului, de asemenea tatoo-uri. Acesta ar fi felul de legitimare identitară a tinerilor rebeli, cum se
întâmplă pretutindeni, după 1989 şi în partea de est a Europei sau în Orientul îndepărtat.

Reacţia firească la fenomenele amintite ale globalizării a fost apariţia regionalismului, una
din coordonatele vizibile ale Europei din ultimele decenii care stimulează preocupările naţionaliste.
Regiunile denumesc atât arealuri largi, un fel de bazine, încât Europa ar putea să fie împărţită doar
în câteva regiuni după punctele cardinale, dar pot desemna şi segmenta din interiorul unui stat, de
tipul microregiunilor. Mai nou, se vorbeşte despre euroregiuni care definesc unităţi tradiţionale,
depăşind graniţele politice, trasate de multe ori arbitrar la câte o reîmpărţire teritorială, săvârşită
(uneori arbitrar) de către învingătorii unor confruntări războinice. Amintim astfel Euregio Banat (cu
centre la Timişoara, Szeged şi Novi Sad), Euregio Rhinul Superior, cu centrele Freiburg, Colmar şi
Basel sau Regiunea bazinului Tisei Superioare cu zonele limitrofe din România, Ungaria şi Ucraina.

Multiculturalitatea este fundamentată pe alteritate, pe respectul faţă de alte culturi sau
moduri de viaţă, pe toleranţa diferenţelor culturale şi schimbul reciproc de valori culturale. Principiul
de bază ar fi dezvoltarea în pluralitate, adică acceptarea unui număr de valori universale pe lângă
reliefarea identităţii naţionale, după modelul plurilingvismului european, propovăduit de UNESCO.
Apărându-se de asimilarea prin globalizarea forţată, mişcările identitare propagă inovaţii culturale
şi păstrarea patrimoniilor culturale naţionale şi regionale.

Recomandările UNESCO prevăd mai întâi inventarierea şi conservarea patrimoniilor
culturale naţionale, cu ambele sale laturi, cultura materială şi cea imaterială, ajungându-se, prin
extensie, la arhivarea valorilor culturale universale. Un rol deosebit îi revine patrimoniului cultural
imaterial, fragil prin oralitatea sa şi totuşi important pentru stabilirea şi păstrarea identităţii de grup,
întrucât cuprinde reprezentările, cunoştinţele şi abilităţile grupului şi ale membrilor săi. Acest
patrimoniu este o expresie a identităţii etnoculturii şi a identităţii naţionale, cuprinzând datini,
credinţe, ceremonii, expresii orale (poezii populare sau paremiologie), cântece folclorice, dansuri sau
muzică tradiţională.
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Obiectele culturii materiale pot fi conservate în expoziţii şi muzee sau in situ, pe când
elementele culturii spirituale trebuie însemnate (prin texte, cu note sau cu fotografii) pentru a putea
fi utilizate în prezent şi în viitor. În viziunea modernă, muzeul este o metaforă globală a culturii,
depozitul memoriei, dar stimulează şi învăţarea prin funcţia sa pedagogică din ce în ce mai
perfecţionată.

Patrimoniul imaterial poate fi notat pe suport magnetic, pe film sau editat ca material scris
de tip monografic, ca cel de faţă, bazat pe ample anchete de teren, efectuate de specialişti. Camelia
Burghele a îndeplinit toate condiţiile pentru a explora antropologia culturală (cu secţiunile ei:
folclor, etnografie şi obiceiuri) a zonei Sălaj, ca parte integrantă a explorării întregii zestre culturale
a României, privită ca parte integrantă a patrimoniului cultural european.

După o prezentare sumară a folclorului sălăjan în reviste şi culegeri, autoarea abordează în
amănunţime reperele etnografice şi muzeografice ale judeţului Sălaj, descriind pe larg costumele
populare, mobilierul ţărănesc, case vechi, şuri şi gospodării tradiţionale, icoane, coacerea pâinii şi
modul de îngrijire şi expunere a inventarului din câteva muzee sălăjene.

Ultimul capitol şi probabil cel mai semnificativ e dedicat importanţei masculinului şi
femininului în obiceiurile şi tradiţiile populare. Deoarece bărbatului i-a revenit sarcina, încă din
epoci îndepărtate, să reprezinte familia şi gospodăria, iar reputaţia femeii a fost afectată prin
viziunea biblică a păcatului originar al Evei, s-au impus îndeletniciri masculine, preocupări tipic
feminine, păstrate până în prezent, deşi comunismul a lansat cântece despre “Ilenuţa - tractoristă”.
Astfel, interiorul casei a fost mereu domeniul de activitate feminin, iar responsabilitatea masculină
s-a orientat în afara casei, încă din epoci îndepărtate, fie în gospodărie, pe ogoare, în pădure etc.

Apelându-se la îndeletnicirile de seamă din gospodăria ţărănească, autoarea constată că
femeia găteşte, face săpunul popular şi silvoizul, văruieşte casa, pe când bărbatul ridică casa şi
şura, face pălinca, taie porcul şi meştereşte pe lângă casă. Bărbaţilor le revin activităţile sociale
(colindă şi veghează la fertilitatea oilor), iar femeilor cele rituale (vrăjesc, descântă şi împletesc
cununi de seceriş). Constatările pertinente sunt completate de două studii de caz: O posibilă marcă
identitară: pălinca de prune şi Identitate etnică, socială şi culturală într-o comunitate mixtă: actul
alimentar şi reţetele culinare. Se ştie că, în comunităţi mixte, se constată interferenţe, preluându-
se alimente şi reţete noi, atrăgătoare. De ex. ciolentul evreiesc (carne de vită cu fasole, cartofi,
morcovi şi gherşli ‘arpacaş’) a fost preluat de români, iar silvoizul ‘dulceaţă de prune’, e denumit
după magh. szilva ”prună”.

Tabela de pe p. 112 compară alimentaţia la români, evrei, maghiari şi rromi pe baza
următoarelor mărci de identitate sau de diferenţă: atenţia acordată mâncării (necesitate pur
biologică, relativ scăzută, relativ mare sau foarte mare), animale folosite în alimentaţie, frecvenţa
consumării cărnii, frecvenţa consumării cerealelor şi legumelor, raportul alimentaţie / bunăstare,
complexitatea reţetelor culinare, mâncăruri tradiţionale, interdicţii alimentare, ingrediente /
condimente folosite. Această prezentare sinoptică reliefează destul de bine identităţile şi diferenţele
în comportamentul alimentaţiei. Nedumerire produce numai aliniatul Condimente folosite, la care
se întâlneşte o singură notaţie şi anume că românii ar folosi scorţişoare şi cuişoare. Oare de ce să
nu le folosească evreii şi maghiarii care, ştiut fiind, de ex. că maghiarii au o preferinţă pentru ardeiul
foarte iute? Poate, chestionarul a avut o lacună în acest sens.

Din vremuri străvechi provine rolul femeii ca vrăjitoare, babă descântătoare, moaşă sau
chiar Fata Pădurii şi activităţile ei magico-rituale, celebrate mai ales în spaţii magice consacrate
(vatra focului, masa, patul, podul de lut al casei, pragul sau streaşina casei. Până astăzi s-a păstrat
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rolul fetelor şi al femeilor de diferite vârste în organizarea şi desfăşurarea şezătorilor sau clăcilor1.
La şezători, clăci şi la danţ (horă) s-a menţinut rolul pasiv al femeilor şi cel activ al feciorilor care
şi-au ales după voie viitoarea soţie.

O atenţie deosebită merită şi studiul de caz: O mască ad hoc - sfaşangoşul. Camelia Burghele
a observat corect esenţa obiceiului şi anume travestitul feciorilor în fete (sau chiar şi al fetelor în
feciori) care umblau (eventual şi cu măşti din lemn sau piele de capră – împrumutate de la ţurcă) pe
timpul habelor de iarnă. Obiceiul se poate suprapune şi peste alt joc ritualic, cel al moşului şi al
babei, un ritual de fertilitate care ridiculizează fetele bătrâne şi feciorii tomnateci ca să le grăbească
nunţile – şi să se ajungă astfel la restabilirea echilibrului primordial al cosmosului.

Romulus Vulcănescu vorbeşte, pe bună dreptate, despre “măştile de fărşang”2, deorece
formele lingvistice notate în monografie (sfaşangoş sau sfărşang) provin din germ. Fasching
‘carneval’ obicei în care apare şi elementul travestitului (iniţial pentru a deruta puterile malefice).
Obiceiul ţine de timpul de costumaţie şi sărbătoare înaintea postului (de Paşti), dar poate fi preluat
şi în ritualurile de nuntă sau în alte manifestări tradiţionale. Privind etimologia cuvântului şi al
obiceiului să se pornească de la germ. Fasching (sinonim cu Fastnacht, cu austriacul Faschang şi
Karneval) care se regăseşte în rom. farşang, fărşang, magh. fasang, farsang, fársáng (cu derivatul
verbal farsangol, ‘a sărbători carnevalul, a zburda’) şi serbocr. fašanke, fašenk, fašinak, fašenak.3

Termenul sfaşangoşul a preluat deci forma magh. farsangol.
Textul de pe spatele coperţii rezumă:
Partea cea mai consistentă a cărţii este dedicată obiceiurilor şi tradiţiilor sălăjene, radiografiate
[...] din perspectiva metodologiei europene, moderne, adică uzând de concepte ale antropologiei
genurilor culturale (ca demers ştiinţific social de maximă actualitate europeană).

La această constatare pertinentă nu am ce adăuga, decât că autoarea a reuşit, prin excelenţă,
să marcheze reperele de cultură tradiţională sălăjeană, pregătind, prin studiul ei monografic,
schiţarea integrală a reperelor de cultură tradiţională românească.

Notă: Dacă nu ridică prea multe probleme tehnice, bogăţia ilustraţiilor (toate adunate de autoare?)
ar trebui plasată, după caz, la capitolul şi alineatul corespunzător din interiorul textului.

_______________________________________________________________________________

1 De remarcat că obiceiul românesc al clăcilor 'ajutor neplătit acordat vecinilor în cazul unor munci care au depăşit
capacitatea unei singure gospodării, urmate de distracţie' a fost preluat de germanii din Banat şi de cei sătmăreni,
v. Klacka > rom. clacă (ca şi magh. kaláka), în Hans Gehl: Wörterbuch der donauschwäbischen Lebensformen,
Stuttgart 2005, p.530-532).
2 Romulus Vulcănescu: Măştile populare. Bucureşti, 1970, p. 186.
3 Forma iniţială pare ar fi păstrată în termenii: vaschank, vastschank dintr-un regulament pentru breslele din
Passau din anul 1283 care reglează dreptul de vânzare a băuturolor înaintea postului mare, dar se cunoaşte şi cu-
vântul fostugangr 'începutul postului' din limba nordică veche. Vezi Hans Gehl: Wörterbuch der donauschwäbis-
chen Lebensformen, Stuttgart 2005, p. 251-253.


