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ION TALOŞ

Augustin Mocanu la 80 de ani

Se întâmplă destul de rar ca un om să fie dăruit cu mai multe vocaţii în aceeaşi măsură.
Augustin Mocanu e unul dintre acei fericiţi. S-a născut la 12 septembrie 1932 în Boju, jud. Cluj,
a absolvit Şcoala Normală de Băieţi din Cluj (1953) şi Facultatea de Filologie a Universităţii V.
Babeş (1957), unde s-a remarcat prin solide cunoştinţe şi prin curaj civic.

A fost numit profesor de limba şi literatura română la nou-înfiinţatul liceu din Cehu
Silvaniei, unde a slujit (cu o scurtă întrerupere, şi apoi, a fost şeful secţiei de învăţământ a
raionului) până la pensionare, în 1997. Exact 40 de ani dăruiţi şcolii, aşa cum făcuseră renumiţii
lui profesori de la Şcoala Normală de Băieţi din Cluj.

Despre dăruirea cu care a servit şcoala stau mărturie preţuirea şi devotamentul foştilor
lui elevi, dar aceasta e numai una din vocaţiile lui. Vocaţia de scriitor (nuvelă, poezie, reportaj)
s-a bucurat de aprecierea criticii, care l-a apropiat de unii dintre marii noştri scriitori (Bogza,
Coşbuc, Arghezi). Dar vocaţia în care şi-a dovedit deplinătatea talentului şi pe care o cunosc cel
mai bine a fost cercetarea folclorului. La ea se va referi prezentul articol omagial.

A. Mocanu mărturiseşte: “după câţiva ani [de la începerea activităţii didactice la Cehu
Silvaniei] am descoperit creaţia orală a zonei, datorită informaţiilor culese de la elevi”. Prin
urmare, el a făcut la Cehu ceea ce făcuseră Ion Micu Moldovan sau A. Viciu la Blaj ori A.
Bârseanu la Braşov, adică cercetarea folclorului zonei a decurs firesc din activitatea la catedră.
A surprins foarte curând una din trăsăturile esenţiale ale culturii populare a Codrului şi Sălajului
şi a redactat lucrarea inedită Colindele şi colindatul în zona folclorică “De sub Codru” (1969).

Primele lui colecţii de texte folclorice au fost tipărite în volume colective coordonate de
alţii. În anul 2001 a publicat, la Zalău, sub nume propriu, împreună cu G. Croitoru, V. Mitre şi
S. Pop, volumul Pe cel deal cu dorurile - folclor poetic din judeţele Maramureş şi Sălaj. După
acest început valoros a urmat o frumoasă antologie a poeziei de dragoste intitulată “Floare de
Rai”, titlu care trimite la colinda de stranie frumuseţe cunoscută sub titlul Mă luai-luai,
caracteristică şi ea zonei sălăjene.

Exigenţa, ca şi obligaţiile lui didactice, au întârziat apariţia cărţilor lui A. Mocanu, dar
acest fapt are avantajul că ele au ieşit din pana unui cercetător experimentat, fără ezitări şi
complexe. Sunt colecţii şi studii de folclor, monografii de localităţi (Boju, Nadiş) şi, bineînţeles,
creaţie literară proprie, în total aproape 20 de volume.

Articolul de faţă nu poate cuprinde toate meritele unui autor de talia lui A. Mocanu, ci
doar pe cele mai proeminente. Opere de primă importanţă sunt cele dedicate Mioriţei: Colinda
“Fata de maior” (Slobozia 2007) şi Colinde mioritice din zonele Codrului şi Sălajului (Baia
Mare 2008). La aproape patru decenii de la apariţia monumentalei monografii a lui A. Fochi
(1964) şi la un sfert de veac după tipologia colindei, alcătuită de M. Brătulescu (Colinda
românească, 1981), A. Mocanu abordează cele două aspecte esenţiale ale variantelor
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nord-ardelene ale Mioriţei: conflictul erotic dintre ciobani şi interdicţia prezenţei femeii la stână,
aducând un substanţial spor de cunoaştere. Dacă Fochi şi Brătulescu aveau cunoştinţă de
aproximativ 60 de variante ale Fetei de maior, la Mocanu aflăm de peste trei ori atâtea, adică
199 (din 113 localităţi). Autorul ştie că numai prin adunarea cât mai multor variante ale colindei
“se va putea realiza o cercetare veritabilă” (p. 15). În raport cu A. Fochi şi M. Brătulescu, A.
Mocanu lărgeşte şi precizează aria geografică a tipului, publicând variante din Chioar, Sălaj-
Codru, Mănăştur-Huedin, Bistriţa-Năsăud, Haţeg şi Zarand. Totodată el aduce la zi informaţia
cu privire la “viaţa actuală a colindei Fata de maior”.

Cele 199 de variante sunt tipologizate de Mocanu mult mai precis decât o făcuse M.
Brătulescu; aceasta stabilise un singur subtip al colindei mioritice fata de maior (36 C), pe când
Mocanu găseşte patru sub-subtipuri; în primul dintre acestea (36 Ca), tânărul păstor ameninţat
cu moartea încearcă să-şi răscumpere viaţa, oferind adversarilor lui în schimb: fluierul, sumanul,
turma, bota, puşca etc., dar aceştia refuză oferta, cu explicaţia că şi ei au acele obiecte; în al
doilea subtip (36 Cb), Fata de păstor substituie Fata de maior; al treilea (36 Cc) e reprezentat
de Zâna ademenitoare/Sora Soarelui, iar al patrulea (36 Cd), de Uciderea fratelui. Multe dintre
aceste variante sunt considerate de autor, cu temei, ca forme ale tendinţei “de contemporaneizare
a conţinutului colindei“ (p. 28, 35), prin introducerea unor nuanţe noi în textul străvechi, cum
ar fi: încercarea de răscumpărare a vieţii cu ajutorul obiectelor păstoreşti sau tendinţa de
eliminare a interdicţiei femeii la stână. Prin cercetarea acestor aspecte, A. Mocanu pătrunde în
laboratorul încă viu al Mioriţei şi contrazice argumentat pe cei care vorbesc despre resemnarea
ciobanului mioritic.

Luând sub lupă variabilitatea textelor, autorul constată că în zona Haţegului se întâlnesc
variantele ardelene cu cele de la sud de Carpaţi, fenomen înlesnit de existenţa trecătorilor între
cei doi versanţi ai lanţului muntos. Constatarea lui nu poate fi contrazisă; dimpotrivă, ea ar
putea fi argumentată şi cu alte colinde, printre care colinda leului, originară din zona
Hunedoarei, dar care a pătruns în spaţiul ciscarpatic. Observaţii deosebit de judicioase şi utile
(termenii maior, respectiv maier, motivul sacrificiului ritual, motivele testamentului, poetica
variantelor ş.a.) prilejuieşte lui A. Mocanu comparaţia între cele două capodopere ale folclorului
românesc, Mioriţa şi Meşterul Manole.

Cea de a doua carte menţionată mai sus e dedicată de A. Mocanu colindelor mioritice
din zonele Codrului şi Sălajului. De data aceasta, autorul restrânge aria geografică a cercetării,
dar lărgeşte tematica ei, adică aici sunt adunate toate variantele mioritice (nu numai cele ale
Fetei de maior) din zona indicată în titlu. E vorba de 205 texte, dintre care doar 45 au fost
cunoscute lui A. Fochi, celelalte 160 (78%) fiind înregistrate după apariţia lucrării acestuia. Şi
aici contribuţia lui A. Mocanu impresionează datorită numărului mare de variante; totodată ea
demonstrează indirect dezvoltarea remarcabilă a activităţii de culegere la noi. Autorul propune
un proiect de editare şi clasificare a tuturor variantelor cunoscute în prezent ale cântecului
mioarei - numărul lor pare că s-a dublat faţă de corpusul publicat de Fochi - şi susţine că abia
după realizarea acestui proiect, “cercetarea tezaurului Mioriţei va intra într-o etapă nouă,
superioară”; el arată că datoria cercetării este de a înregistra “noi texte mioritice”, “mai mult sau
mai puţin diferite de cele înregistrate anterior”, chiar dacă prin aceasta nu s-ar obţine altceva
decât atestarea colindei în noi localităţi pe hartă (p. 7-8). Nu comentarea sau interpretarea, ci
adunarea, ordonarea şi editarea textelor este scopul declarat de autor, scop care, prin analizele
realizate, a fost nu numai atins, ci şi substanţial depăşit.

Tot atât de valoros e volumul Colinde româneşti (Zalău 2011), un corpus format din
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300 de colinde, oraţii şi mulţămite din zonele Sălajului şi Codrului; culese de autor sau preluate
din colecţii, textele sunt clasificate după tipologia Brătulescu şi însoţite de valoroase informaţii
cu privire la fenomenul colindatului şi la repertoriul colindelor din zona avută în vedere.

Epică populară în versuri din zonele Codrului şi Sălajului (Baia Mare 2007), lucrare
publicată în colaborare cu Pamfil Bilţiu, cuprinde 329 balade şi balade-colind din zona îndrăgită
de autori, iar Folclor literar din zona Codrului (Baia Mare 2011), publicată în colaborare cu
Ştefan Mariş, cuprinde 351 texte din domeniul poeziei rituale, al liricii, al baladei sau colindei,
selectate din revista Memoria Etnologica.

După pensionare, A. Mocanu s-a stabilit cu familia la Slobozia, unde a realizat, împreună
cu C. Obrejan, volumul La fântâna lină. Colinde străvechi din Câmpia Soarelui (Slobozia
2009). Prin aceasta, A. Mocanu a dovedit acelaşi interes şi aceeaşi sensibilitate pentru creaţia
orală din oricare regiune a ţării. Publicaţia stă mărturie de asemenea pentru prestigiul pe care şi
l-a câştigat în scurtă vreme printre ialomiţeni.

A. Mocanu şi-a legat numele de trei zone folclorice: Câmpia Ardealului, Codrul şi
Sălajul, precum şi Câmpia Soarelui, prin cele două volume intitulate Cultura populară
tradiţională. Studii şi articole, primul apărut (Zalău 2009), iar al doilea urmând să apară în
curând. Sunt cuprinse aici cercetări de teren şi studii, unele inedite, altele reproduse după
publicaţiile în care au apărut. Zona lui de origine, Câmpia Ardealului, e reprezentată prin studiile
despre sărbătoarea Crăciunului, nunta şi căsătoria, înmormântarea, creşterea oilor şi a porcinelor.
Din aria Codru - Valea Sălajului apar studii referitoare la colindat şi la Fata de maior, la baladele
şi lirica zonei. Câmpia Soarelui, i-a prilejuit două studii, unul referitor la tinerii îndrăgostiţi în
colindele din Ialomiţa, celălalt la formulele oralităţii în colindele din aceeaşi regiune. Colegi şi
profesori de la Şcoala Normală de Băieţi din Cluj, personalităţi din Cehu Silvaniei sau din
judeţul Sălaj îşi găsesc evocarea generoasă în volumul inedit.

A. Mocanu a publicat într-un deceniu cât alţii într-o carieră întreagă. Studiile şi colecţiile
lui reprezintă un solid punct de plecare pentru viitoare cercetări. Şi ce poate fi mai mângâietor
pentru oricare dintre noi decât să ştim că munca noastră stă la temelia unor lucrări ale
generaţiilor viitoare?!
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Casă din zona Codru; foto: Felician Săteanu




