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Patrimoniu 
 

Ȋn România anilor '70. 

Fragmente din jurnalul de teren comentat al lui François Ruegg 

 

 

Autorul 
François Ruegg este profesor emerit la Universitatea din Fribourg, Elveția și predă antropologie socială 

în cadrul programului Erasmus. 

Unul dintre domeniile sale de interes este antropologia spațiului și mediului, arhitectura rurală, pe care a 

studiat-o mai ales în zonele alpine și în Europa Centrală și Orientală. 

A publicat o carte cu titlul La maison paysanne: histoire d’un mythe (InFOLIO, 2011). 

În anii 70 a petrecut mai multe luni în România și în țările învecinate (fosta Iugoslavie, Polonia și 

Ungaria), unde a făcut cercetare de teren și unde a strâns un considerabil material vizual (fotografii), o parte 

a căruia a fost pus în valoare în expoziţia François Ruegg: Teren antropologic în România anilor `70. Un 

jurnal în imagini de la Biblioteca Centrală Univesitară „Eugen Todoran” (aprilie 2019). De asemenea, 

pentru a avea o vedere mai amplă asupra arhitecturii rurale, François Ruegg a studiat, în arhivele de la Viena, 

efectele colonizării austriece în Banat. 

Articolul care urmează relatează o parte din experiența acestuia în România, comentând notele jurnalului 

de teren din 1972 – 1973. Acestora li se adaugă însemnările unui coleg de echipă, Jim, student din 

Manchester care l-a însoţit în Banat în 1973. (Smaranda Vultur) 

 

Expoziţia 
Expoziţia François Ruegg: Teren antropologic în România anilor `70. Un jurnal în imagini face 

parte dintr-un proiect mai amplu, derulat în perioada ianuarie - aprilie 2019 de Biblioteca Centrală 

Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara împreună cu Universitatea de Vest şi cu sprijinul programului 

Erasmus. Proiectul a fost realizat de o echipă coordonată de conf.dr. Smaranda Vultur şi formată de lect. dr. 

Nicoleta Muşat, lect.dr. Simona Adam, doctoranda Mălina Duţă şi tânăra arhitectă Maria Adela Marius (care 

a realizat designul artistic al expoziţiei), pe baza unei arhive puse la dispoziţie de profesorul Ruegg. Este 

vorba de o selecţie (Nicoleta Muşat) dintr-o bază de date ce conţine 900 de imagini fotografice, în mare 

majoritate în alb – negru, aflate pe diferite tipuri de suporturi (negative, filme fotografice, hârtie fotografică, 

diapozitive, imagini imprimate după format digital), realizate în diferite zone în special rurale ale României 

de profesorul Ruegg în anii '70. Era primul său teren în România socialistă, ca bursier al statului elveţian şi 

proaspăt absolvent al unor studii de antropologie la Univesitatea Paris VII din Paris. Pentru tânărul 

antropolog care era pe atunci, pornit la lucru pe un teren ce era pentru el „exotic”, în căutarea unui subiect 

pentru teza sa de doctorat (ce avea să se concentreze treptat pe casa tradiţională ca tip de arhitectură, dar şi ca 

un concept de deconstruit), imaginea fotografică era, în condiţiile unei cunoaşteri încă insuficiente a limbii 

române, o primă formă de lectură şi înţelegere a Celuilalt şi a descoperirii potenţialului de construire a unui 

teren. Expoziţia este, la rândul ei, o încercare de reconstituire şi relectură a acestui teren, din perspectiva unui 

decalaj temporal de peste 45 de ani, cu ajutorul unui dialog cu cercetătorul fotograf, intermediat de adnotarea 

fotografiilor (François Ruegg cu Nicoleta Muşat) şi de o serie de materiale de teren, printre care o hartă a 

traseelor parcurse în România, un jurnal de teren, imagini cu echipa de cercetare în care a fost pe parcurs 

integrat oficial sau/ şi pe care şi-a construit-o ad hoc, fotografii cu oamenii întâlniţi etc. Expoziţia urmăreşte 

pe de o parte un traseu tematic, concentrat pe linile de forţă dominante în arhivă şi ilustrat în cinci vitrine: 
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casa ca parte a gospodăriei ţarăneşti şi a peisajului rural, arhitectura sacrului (biserici şi monumente funerare, 

cimitire), peisajul, omul şi tradiţiile, terenul şi echipa de cercetare. Cele şase imagini cu case ţărăneşti, în 

format A1 imprimate după formatul digitizat şi expuse ca imagini separate, suspendate pe un suport la 

nivelul de sus al celor doi pereţi care încadrează expoziţia, ilustrează, fiecare, o zonă istorică a României 

parcursă în anii 70: Maramureşul, Transilvania, Oltenia şi Muntenia, Moldova, Dobrogea, Banatul. 

Ansamblul este completat de imagini pe diapozitive expuse pe patru lightbox-uri. Ȋn timpul vernisajului 

profesorul Ruegg a folosit un aparat de proiecţie de diapozitive, iar pe un ecran central s-au derulat toate 

imaginile din arhivă digitizate ca parte a proiectului expoziţional. Această combinare a tehnicilor de 

expunere era menită să susţină cealaltă intenţie a expoziţiei, aceea de a ilustra tehnici diverse de producere şi 

consumare a imaginii înainte de era digitală, în dialog cu aceasta. 

Ȋnainte de toate, însă, expoziţia surprinde, dincolo de aspectul de documentare etnologică şi arhitecturală, 

o altă Românie, te ajută să o vezi prin imagini de o mare acurateţe vizuală şi foarte bine realizate sub aspect 

tehnic şi estetic. Le priveşti cu uimire şi uneori cu nostalgie, te frapează deopotrivă chipurile umane şi 

raportul spaţiului cu timpul, aşa cum îl ilustrează ritmul anotimpurilor, dar şi al tradiţiilor schimbătoare. Ea 

scoate în evidenţă ceea ce fotograful François Ruegg a descoperit construind terenul său. Cum acesta s-a 

prelungit dincolo de frontierele României, spre fosta Yugolsavie şi Ungaria, intervine şi o perspectivă 

comparativă de mare folos cercetătorului interesat de spaţiul mai larg al Europei Centrale, dar şi de o 

memorie locală şi regională a frontierelor deschise şi flexibile.  

Smaranda Vultur 
 

 

François Ruegg: Jurnal comentat 

omânia continuă să fie o țară care suscită 

sentimente ambigue și contradictorii. Țară 

latină, afișează încă de la început un aer 

familiar, dar în același timp nu corespunde nici 

Nordului – Franța, Belgia, Elveția, nici Sudului – 

Italia, Spania sau Portugalia. Clișeele privind 

România, preluate de mass-media cu o intensitate 

sporită după aderarea la Uniunea Europeană din 2007, 

sunt nenumărate. În puținele ocazii când țara apare în 

presă, este dezvăluit un nou scandal: copii maltratați 

în orfelinate, ape poluate de cei care caută aur, 

corupție la nivel înalt, sărăcie și inegalități economice 

evidente. Mai demult, plajele românești de la Marea 

Neagră erau apreciate pentru prețurile mici. Astăzi, 

puțini europeni mai doresc să își petreacă vacanța 

acolo. Uneori, țara se mândrea cu mănăstirile sale, 

mai ales cele din Moldova și celebrele lor fresce 

exterioare. Rar sunt menționate celelalte, mai vechi 

sau mai noi, cu excepția momentelor în care un film 

depășește frontiera lingvistică și uimește Cannes-ul 

prin subiectul pus în discuție. Un exemplu în acest 

sens este După dealuri de Cristian Mungiu, în 2012. 

Turismul rural se află încă în stadiu incipient, iar 

rețeaua hotelieră din afara orașelor este mai mult 

decât precară. Delta Dunării atrage ecologiștii, dar 

Dunărea poartă azi cu ea multe deșeuri.  

ât despre țiganii români, cei mai numeroși 

din țările apusene, aceștia stigmatizează și 

mai mult țara, despre care mulți cred că este 

locuită doar de către romi. O confuzie facilă și 

exploatată atât de mass-media cât și de opinia publică. 

Literatura privitoare la țigani – care încă preferă să li 

se spună astfel – afectează și mai mult reputația 

românilor, care ar fi cauza exodului lor. Citiți cartea 

doamnei Isabel Fonseca
1
, o adevărată serie de clișee, 

care nu fac decât să răsucească și mai mult cuțitul în 

rană!  

ornind spre România acum 50 de ani, fără a 

cunoaște ceva despre aceasta, am descoperit 

la țară un ținut fermecat, cu adevărat exotic, 

așa cum înțelege termenul „exotic” Victor Segalen, ȋn 

Essai sur L’Exotisme. Zonele rurale românești mi-au 

părut mult mai exotice decât Africa neagră, unde am 

ajuns mult mai târziu. Cele două elemente care 

semnalează, din punctul meu de vedere, apariția 

globalizării și, deci, uniformizarea culturală, sunt 

plasticul și confecțiile. Bineînțeles, electricitatea și 

aparatele care funcționează cu aceasta reprezintă un 

vehicul și mai important al globalizării. Indienii din 

Amazonia îmi păreau în mod mult mai vizibil afectați 

de acest contact permanent cu obiectele de folosință 

curentă, materiale pentru haine și ustensile folosite 

cotidian, decât țăranii români de la munte. Fără 

electricitate, și deci fără televizor, țăranca cu care 

discutam într-una din zile era incapabilă să-și 

reprezinte „străinul”, atât în sens uman, cât și în sens 

                                                           
1
 Isabel Fonseca, Îngropați-mă în picioare, Cluj-

Napoca, Editura Dacia, 2001. 
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geografic. Cum puteam fi în România, fără să fiu 

român? Ce putea exista altundeva? Regăseam nu doar 

cosmogonia etnocentristă universală, ci și mirarea cu 

care aztecii i-au întâmpinat pe spaniolii debarcați pe 

țărmul lor: „Imposibil!” - cum se spune atât de bine în 

română „Nu se poate!” 

m străbătut astfel toate peisajele acestei țări 

încă atât de puțin cunoscută, despre care se 

vorbește sau de foarte bine, sau de foarte 

rău. Fondatorul Muzeului Etnografic din Geneva, 

antropologul și etnologul Eugène Pittard (1867-1962), 

familiar cu locurile, a scris la începutul secolului 

trecut pagini care transmiteau admirația față de 

„sufletul românesc”, în timp ce epoca Ceauşescu a 

marcat cu fierul roșu această țară, care de atunci nu 

atrage atenția decât prin scandaluri ecologiste și 

politice.   

u eram deloc pregătit pentru a face față 

acestui teren. Nu aveam cunoștințe livrești 

sau istorice, nu vorbeam limba, într-un 

cuvânt îl descopeream în același timp în care 

pătrundeam în societatea socialistă. România rurală și 

comunistă, condusă de Ceauşescu, acesta era 

contextul în care m-am trezit aruncat imediat după 

studiile mele de antropologie de la Universitatea Paris 

VII. Aveam măcar avantajul de a nu fi împovărat cu 

idei preconcepute. O imersiune totală într-o lume 

străină și închisă generează 

un demers lent, descoperiri, 

entuziasm, dar și 

dezamăgiri. În schimb, 

lucram în parte cu etnografi 

din capitală, ceea ce mi-a 

permis să progresez mai 

repede în cunoașterea 

obiectului meu de cercetare, 

dar și să descopăr, într-un 

plan secund, practicile 

instituționale greoaie, care 

aminteau de expedițiile 

etnologice din perioada 

colonială, evocate de Michel 

Leiris în cartea sa Africa 

fantomă
2
- recursul la 

anchete cvasi polițienești, 

satele fiind practic 

rechiziționate pentru nevoile 

muncii de teren. Așa lucrau 

de altfel și pontifii 

etnografiei franceze, care își 

vizitau colegii români și 

utilizau serviciile mâinii de 

lucru locale, pentru anchetele 

                                                           
2
 Michel Leiris, L’Afrique fantôme, Gallimard, Paris, 

1988  

 

lor de teren și pentru publicarea rezultatelor cercetării. 

Eu, însă, eram doar un student și puteam opta între a 

participa la anchete de teren formale, care aveau ca 

scop constituirea Atlasului etnografic, și a-mi face 

propriile cercetări, fără ghid și fără vreo măsură de 

precauție specială. Am ales ambele abordări.  

escoperirile mele depășeau cu mult 

orizontul caselor țărănești dintr-un loc sau 

altul. Am făcut cunoștință cu socialismul 

real la căminul studențesc Grozăvești din București, 

dar și în orașele de provincie. Eram vreo 50 de 

studenți străini, dintre care majoritatea filologi, în 

cazul celor din Europa de Vest, și beneficiari ai 

ajutoarelor pentru dezvoltarea socialismului, în cazul 

vietnamezilor și al latino-americanilor. Singurul 

student din Statele Unite care locuia cu noi, ceilalți 

americani stând în gazdă, probabil în contul datoriei 

externe a României, se spunea, și în mod sigur pentru 

a fi mai bine supravegheați, se bucura totuși de 

privilegiul de a avea acces la comisionariatul 

ambasadei sale, care îi furniza Coca-Cola, unt de 

arahide și alte produse indispensabile cetățenilor 

americani „exilați”.   

n cămine, românii stăteau câte patru, pe când noi, 

străinii, aveam fiecare o cameră individuală. Mai 

trebuie să amintesc că în acele vremuri nu se 

putea cumpăra mâncare fără a sta la coadă? De aici 

gluma care spunea că dacă un 

cetățean se oprea să-și lege 

șiretul, se forma imediat o coadă 

în spatele lui, fiecare întrebându-

l pe celălalt ce se vinde acolo. 

„Ce se dă?” Am învățat pe 

propria piele că nu trebuia sub 

nici o formă să cumperi 200 de 

grame de măsline ci, când se 

găseau, trebuia cumpărat cel 

puțin un kilogram, pentru că nu 

se știa când se vor mai găsi. Am 

descoperit de asemenea ce 

înseamnă munca patriotică, pe 

care studenții o făceau toamna 

cu puțin entuziasm și încă și mai 

puțină pricepere. Era vorba de 

recolta de porumb. În aceeași 

perioadă studenții parizieni visau 

să lucreze în uzinele Renault… 

Mai erau apoi lozincile de pe 

edificiile publice (Trăiască 

România Socialistă!, Trăiască 

Partidul Comunist Român! etc… 

etc…), magazinele Partidului, 

în care membrii lui de vază 

găseau produse occidentale, de 

la băuturi la modă la muzica pop. Și mai era, 

bineînțeles, cenzura omniprezentă. Nu aveam nici o 

simpatie pentru regim și nu am aderat niciodată la 
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Bătrânul intervievat la Căineni  
(arhiva foto François Ruegg) 
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ideologii politice ferme, dar am fost prevenit de un 

dizident, care mi-a fost profesor la Paris, în legătură 

cu dificultățile cu care aveam să mă confrunt cu 

siguranță, cu posibilitatea supravegherii, mai ales prin 

telefon, sau chiar a filării. „Vecinul de sus” [Fr. 

Ruegg se referă la filmul german «Das Leben der 

Anderen/ Vieţile altora, 2006»] nu se întorsese încă și 

m-am gândit întotdeauna că nu prezentam decât un 

interes minim pentru Securitate, poliția politică din 

România. Încercam deci să folosesc un telefon public, 

după cum mi se recomandase, într-o cabină telefonică 

aflată în plină stradă, cu un acoperiș mic deasupra 

capului, și vorbind într-o limbă pe care abia începeam 

să o învăț!  

ea mai mare surpriză a fost probabil să văd 

că satul, cel puțin în zonele montane, a fost 

atât de puțin afectat de colectivizare – cel 

puțin din ce se putea vedea din exterior: țăranul 

continua să trăiască autarhic, „sărac” precum fusese 

țăranul din Alpi înainte de Al Doilea Război Mondial. 

Șederea mea în România, din septembrie 1972 până în 

vara lui 1973, nu mi-a adus în cele din urmă suficient 

de multe date pentru a-mi scrie teza. Mi-a dat în 

schimb un nou obiect de reflecție: casa țărănească. 

Nici o legătură cu casele din zona rurală găsite pe 

teren, capodopere de ingeniozitate și confort, 

întotdeauna bine integrate în peisaj. Nu am putut să 

iau cu mine nici un exemplar, deși mi-aș fi dorit. Aș fi 

ezitat asupra tipului de casă: din lemn, ca o cabană, cu 

una din laturi, zidul cu jgheab, parțial orientată spre 

soare, cu un pridvor mare și acoperiș de șindrilă, sau 

din pământ bătut, văruită cu albastru și cu acoperiș din 

stuf, cum sunt casele din Delta Dunării. Aici s-au 

refugiat în secolul al XVII-lea rușii lipoveni de rit 

vechi, unde au construit locuințe calde iarna și 

răcoroase în timpul verii. Ciudat parcurs, care m-a 

făcut să constat că obiectul pe care-l râvneam – casa 

ţărănească – de fapt nu exista! Dar, în prima etapă, 

„exotismul” bucolic al ruralului românesc a fost 

suficient ca să anime flacăra entuziasmului și a 

curiozității etnologului în devenire care eram eu 

atunci. Ceea ce trebuia repus în discuție erau în fapt 

lucrările etnografice despre aceste case, și mai ales 

ideea că ele erau creațiile pure ale geniului popular în 

acțiune.  

 

Casă țărănească din Dobrogea 

entorul meu mă dirijase spre Institutul de 

Istoria Artei, condus la momentul 

respectiv de un tânăr ambițios, care avea 

să ajungă repede ministru, escaladând treptele puterii. 

Motivul pentru care am fost dirijat spre acest Institut 

era faptul că amicul mentorului meu, Paul P. (care 

până la urmă a emigrat și el, dar în Canada), specialist 

în arhitectură rurală, se afla la Institut. Om timid, dar 

și deosebit de amabil; îl asociez în amintire cu clișeul 

intelectualului român discret, obișnuit fără îndoială să 

disimuleze, de teamă să nu fie denunțat. Nici urmă de 

aroganță sau prețiozitate la acest om de altfel jovial.  

m fost invitat să iau parte la o cercetare de 

teren a Institutului de Etnografie, în acea 

vreme la concurență cu cel de Istoria Artei, 

având ca scop completarea unui chestionar prestabilit 

pentru realizarea Atlasului etnografic al Olteniei. 

Întotdeauna mai dispus să călătoresc decât să rămân 

cu ceilalți studenți străini la cămin, am acceptat 

propunerea, în ciuda avertismentelor date de P.-H. 

Stahl cu privire la faptul că Institutul și directorul său 

R.T. aveau legături mai strânse decât alte instituții cu 

zona politicului. 

 fost primul meu teren în Oltenia (în sud-

vest), în împrejurimile orașului Rîmnicu 

Vîlcea și ale cunoscutelor mănăstiri Horezu 

și Govora, unde aveam să mă ȋntorc aproape 30 de ani 

mai târziu, condus de această dată de șoferul  

Episcopului, înarmat cu o recomandare de tip „Sesam 

deschide-te!” într-o Românie abia ieșită de după 

Cortina de Fier. Mulțumită recomandării am fost cazat 

în camera de oaspeți, dotată cu mobile și covoare 

prețioase, țesute de călugărițe. Una din ferestre dădea 

spre câmp și vedeam carele încărcate cu fân venind 

spre hambarele maiestuoase ale mănăstirii. Mai mult 

decât experiențele etnografice sau culegerea de date, 

au rămas întipărite în memoria mea peisajele și 

oamenii. Am remarcat de asemenea planul mai multor 

case, felul în care acestea sunt construite, șarpanta, 

diversele tehnici de construcție, dar acestea erau doar 

parcurgerea fazei de inițiere pentru etnologul 

debutant. În schimb, am avut ocazia unei reflecții 

critice asupra metodelor de lucru ale colegilor mei 

etnografi. 

n fine, după o introducere în România citadină 

timp de trei săptămâni, aveam ocazia să fac teren. 

Nu era exact ceea ce așteptasem, dar am învățat 

despre cum funcționa mecanica terenului în etnografia 

instituțională – având în vedere că funcționarii 

foloseau această perioadă și pe post de vacanță - ceea 

ce explică lentoarea orientală și deciziile mereu 

amânate.  

La ora 16:45, initium laboris.  

ncheta care a urmat nu m-a lăsat rece: 

„Ajunși acasă la un bătrân pentru a completa 

un chestionar referitor la casa rurală – acest 
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chestionar făcea parte dintr-un ansamblu care urma să 

permită constituirea atlasului etnografic la nivel 

național - gazda este întrebată dacă are curent electric, 

deși era evident că avea doar o lampă cu petrol în 

cameră. Bătrânul răspundea binevoitor la întrebări. 

După o oră și jumătate, boss-ul (RV) spune că va 

reveni a doua zi dimineața la ora opt, fără să ceară 

părerea interlocutorului său”. Resping deci practica 

etnografică bazată pe subiecți informatori pentru a 

reveni doar la simpla observație! De ce să fie  aceștia 

atât de brutal storși de informații, fără respect sau 

curtoazie, fără a ține cont de circumstanțele vieții lor? 

„Îmi venea să plâng, când, coborând de la înălțimea 
științei noastre, am plecat din casa bătrânului, care 

avea doar lampa cu petrol, pe care o folosisem și noi.” 

Mi se pare insuportabilă această imagine. În naivitatea 

mea, nu crezusem că e posibil să chestionăm un 

informator despre casele de lemn „de pe vremuri” 

stând într-o casă de cărămidă. Era deci suficient ca 

informatorul să fie bătrân!  

e crochiurile făcute de mine caselor și 

gospodăriilor de la Câinenii Mici am notat că 

poarta din spate a culoarului central își 

datorează existența ideii de posibilă fugă în caz de 

invazie. Invaziile turcilor, adică ale otomanilor, 

evident; dar există și o explicație funcționalistă, chiar 

evoluționistă: poarta marchează adăugarea ulterioară a 

unei  a doua camere … Un număr semnificativ de 

case din zonă au în încăperea principală doar o sobă, 

din care vatra deschisă a dispărut, cedând locul 

sobelor de pământ cu plită de fier.  

n 29 octombrie, a treia zi petrecută la Câineni, 

notam: „ieri am vizitat diverse case, am văzut 

cele două biserici superbe din cele două părți ale 

satului și am făcut un picnic pe un platou, unde 

lumina părea că se înălța ca din vis, ca și în Valais: 

albastră, pe mai multe planuri succesive. Am fost și 

invitați să bem ceva, dar acasă la o transilvăneancă. 

Cu o seară înainte avusese loc o petrecere în ajunul 

unei nunți – un bal dintr-un sat obișnuit (fără chitare 

electrice, totuși). Cumpărăturile, făcute la băcănia 

luminată cu o singură lampă de petrol, îmi amintesc 

de descrierile lui Jean Malaurie despre eschimoși. 

Ziua a fost calmă, agrementată cu mirosurile din sat: 

fum de lemn ars, animale, aer, pământ, toate 

elementele înconjurătoare. Am înțeles cu întârziere că 

trebuie adoptată o anumită tactică. Jocul concesiilor 

este îngreunat de jocul vârstelor și al psihologiilor.”  

otez de asemenea în jurnal despre frescele 

exterioare ale bisericii din vale, prezența 

figurilor vechilor înțelepți: filosofi, sibile și 

profeți. Acestea se continuă cu cele ale sfinților, ca 

într-un arbore genealogic. O frumoasă viziune 

universalistă a ortodoxiei care face loc înțelepciunii 

precreștine în panteonul său. Ieri am fost confundat cu 

un preot, din cauza bărbii. A doua zi vorbim cu 

autoritățile: primarul, miliţianul, secretarul de partid 

care ne observă și ne însoțesc, pentru că suntem în 

misiune oficială, trimiși de Academie. Observația 

continuă – întâlnim țărani binedispuși. De această dată 

mergem cu mașina.  

-am pus întrebări unui cioban în vârstă de 82 de 

ani (urmează notițele despre construcția 

stânelor, împrejmuirile deschise - șop/șopron, 

sau închise - grajd și practicile de creștere a 

animalelor: fără a le urca la munte, dar cu deplasare 

zilnică la pășune).  Se produce atât lapte de oaie la 

stână, cât și lapte de vacă și de capră în sat. Bărbații 

sunt cei care se ocupă de stâne; sunt plătiți (900-1000 

de lei pe lună – eu luam o bursă de 1000 de lei pe 

lună) și hrăniți gratuit. Cei care îi ajută primesc 10 % 

din produsele lactate. Fiecare proprietar plătește cota-

parte per oaie pentru închirierea pășunii, îl plătește pe  

 

Cula din Oltenia Cerneti 

cel care face brânza (10%), trebuie să vândă o 

anumită cantitate Statului și să dea un kilogram de 

mălai și de sare baciului care pregătește mesele și le 

dă animalelor sare. Este vorba de un sistem asociativ. 

Numărul de oi deţinute de către fiecare asociat este 

transformat ȋn numărul de zile când acesta primeşte 

tot laptele muls de la ȋntreaga turmă. Preotul are și el 

aici oile sale.  

omentariul meu a fost următorul: „etnologie 

de interior, constând în interogarea 

bătrânilor despre orice, în exclusivitate pe 

baza chestionarelor. Aici nu se vorbește în grai, ci cu 

regionalisme.” Bătrânul cântă la un fluier cu șase 

găuri – i se aude tot timpul respirația, ca și basso 

continuo în corurile bisericești. Apoi, ne oferă 

explicații despre modul de a ara, roata cea mare 

trebuind să fie poziționată în brazdă…  

el intervievat ne-a oferit la masă trei pești, 

țuică de prune și pâine, iar noi am adus 

cârnați, slănină și prăjitură. Foarte bucuros, 
ne-a mulțumit că suntem buni creștini. Nepoata 

bătrânului, abia având vreo 16 ani, este căsătorită și 

însărcinată; soțul ei este șofer. Bătrânul este mulțumit 

că ne interesăm de vremurile lui. În casă locuiesc 
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bunicul, bunica, fiica și șase copii. Lângă sobă, fiica 

informatorului nostru toarce lâna … După o altă serie 

de întrebări despre tehnicile de semănare a 

porumbului, bătrânul ne vorbește despre practicile 

magice de vindecare a animalelor, și anume a oilor cu 

burta umflată, care nu mai mănâncă: li se face o 

incizie în formă de cruce pe ureche și pe coadă, se 

introduce un pai în ureche. Sângele curge. Dacă oaia 

tresare, aceasta este vindecată. Iarna, dacă o oaie 

răcește, i se pune o anumită iarbă în ureche, aceasta 

determinând eliminarea puroiului, și animalul se 

vindecă. 

 

Casă Românească din Muntenia. Casa preotului. 

ntr-un final am înțeles care era misiunea noastră! 

Colegii sunt angajații chestionarului (Atlasului). 

Trebuie completate niște chestionare la care deja 

s-a răspuns parțial. În afara unor rare momente 

interesante pentru mine, pierdem mult timp cu 

discuțiile, reluate zilnic, despre aceleași probleme: 

locuință, hrană, program… Întârzierile perpetue 

reprezintă doar un aspect al chestiunii. Îl observ pe cel 

care observă și învăț mai degrabă cum se trăiește 

decât cum se face etnologie. Totul pe fondul unui joc 

amuzant, între servicii făcute, explicații a ceea ce nu 

am înțeles și folosirea mașinii mele, care exercita o 

puternică atracție (deși, s-o spunem în trecere, era 

vorba doar de un Fiat 500 Caravan!) deoarece 

permitea o deplasare independentă sau dependentă 

doar de bunăvoința șoferului care nu poate să 

refuze…  

1
 
noiembrie, Ziua Morților (Luminația),  

Voineasa, de la Cozia 

oineasa este satul de pe fundul văii, devenit 

simultan și turistic și industrial după 

construirea unui baraj, ca și Valais-ul în anii 

1950. Camioane, hoteluri… se trece dintr-odată de la 

colibă la hotelul modern, într-o dezordine 

binecunoscută. Se pare că ar fi pe-aici italieni și 

cehi…  

mposibil să mergi un metru pe jos, iar eu sunt 

șoferul! Ceea ce mă îngrozește. Colegii par să 

găsească noile clădiri foarte frumoase, ceea ce 

mă face să mă gândesc, din nou, la turism. Armonia 

este spulberată de numărul mare al oaspeților. Este 

povestea celor șapte demoni care aduc la rândul lor 

încă șapte, și mai răi.  

esenez felul în care sunt realizate 

construcțiile rurale de la munte, cu casa 

legată de grajd printr-un culoar acoperit, 

tinda. Viața se desfășoară în unica încăpere încălzită 

cu o sobă de teracotă, în fața căreia este un cuptor. 

Picioarele patului sunt înfipte în pământul bătut, care 

ține loc de podea. Dar este o casă provizorie, ca și 

sălașurile montane de la noi; de asemenea, se 

construiesc în curte case mai mici pentru bătrâni 

(Stöckli în cantonul Berna) și bucătării de vară 

separate de locuințe.  

Există și case mai elaborate, cu un etaj construit 

deasupra pivniței. Etajul are în acest caz un  foișor, 

sau o terasă acoperită ieșită în afară, depășind prispa; 

planul casei se extinde cu trei încăperi încălzite cu 

sobă, din care două fără fum (sobe reci) alimentate 

prin căminul de foc din bucătărie. 

 

3 noiembrie: Berislăvești 

otez: rămâne de văzut valea Horezului și 

mănăstirile sale. Aici se distilează țuica! 

Fiecare își aduce lemne și borhotul pregătit 

de distilare. Locul distilării se numește povarnă și 

rezultatul e țuica de prune, deși țuică este numele 

generic pentru orice alcool din fructe. Aici se pun 

întrebări despre moarte, ceremoniile aferente, semne 

prevestitoare și strigoi. Apoi despre naștere… atlas 

insuportabil! Eu desenez în continuare planuri de 

case. Și din nou am reușit să scap, cât să fac o 

plimbare până la capătul satului, ghidat de o fetiță. 

au parte apoi la o altă ceremonie legată de 

moarte, parastasul. Aici trebuie să ne raportăm 

la ceremoniile pentru defuncți fixate de 

calendarul ortodox. La fel ca pentru naștere, 

ceremoniile care urmează unui deces se derulează pe 

termen lung. Astfel, după ceremoniile care marchează 

a treia, a noua și a paisprezecea zi, se marchează și 

șase luni, un an și trei ani. În acest caz se efectuează o 

re-înhumare, osemintele defunctului fiind exhumate; 

în cadrul acestei ceremonii, i se oferă cioclului o găină 

și țuică, se varsă apă sfințită pe mormânt și pe mâinile 

celor prezenți. Se face schimb de batiste care au în ele 

o monedă cu rol de talisman norocos, se aprind 

lumânări și se pun pe mormânt. În cazul de față, fiica 

decedatei a bocit în timpul celei de-a doua 
îngropăciuni. Primesc și eu vin, o lumânare și o 

batistă. Aici se trăiește în vecinătate cu moartea și 

lucrul acesta nu se ascunde. Din nou mă simt jenat că 
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sunt un voyeur, că mă înfrupt din mâncarea săracilor 

și că studiez morții pe viu, dacă pot spune așa. Preotul 

se întrerupe ca să vorbească cu șeful echipei de 

etnografi. Simt un disconfort absolut. Ritul se 

continuă într-o formă modernă, plasticul apărând 

peste tot. Îmi pare că atât cei prezenți, cât și 

etnografii, sunt capabili să treacă de la un plan la 

celălalt cu totală indiferență. Suntem astfel invitați la 

pomană, fapt care nu-i împiedică pe colegii mei să-și 

continue ancheta. Capacitatea lor de abstragere din 

context mă uimește. Ca și parizienii în provincie, ne 

comportăm și suntem considerați speciali. Meniul e 

compus din mâncare de varză, supă cu fiertură de 

carne de vită, mămaliguță, ardei iute și țuică, 

bineînțeles. 

Maramureș, noiembrie 1972 

proape toate țărăncile poartă o năframă 

colorată, o bluză cu mâneci bufante și 

ciorapi negri sub o fustă țeapănă în formă de 

clopot. Încălțările cu vârfurile ridicate, opincile, din 

piele de porc, sunt legate cu șireturi în jurul gleznelor, 

în stil românesc, fixând pe picior niște jambiere din 

lână bătută – asta în cazul în care nu au trecut deja la 

cizme de cauciuc. Bărbații își pun o bască dacă sunt 

„moderni”, sau o căciulă de astrahan, ascuțită, dacă 

sunt de la țară și români sau, cum este obiceiul în mai 

multe țări, cascheta adusă din armată, păstrată după 

serviciul militar. În ceea ce mă privește, 

achiziționasem o căciulă de lână, model englezesc sau 

turcesc (ca un fes), fabricată de invalizii din Arad, și o 

purtam împreună cu cizmele și pardesiul marinăresc 

breton, moștenit nu mai știu de pe unde, de la un 

francez aflat în trecere. Aveam aerul unui mujic și 

uneori al unui preot, din cauza bărbii mele lungi. 

Astfel, într-una din zile, rămași fără mașină din cauză 

că râul luase podul, a trebuit să mergem să cerem 

ajutor. În timp ce Matei și Radu mă lăsaseră acolo, 

mergând să se intereseze cum să ne continuăm drumul 

și să ne facem provizii, un tractorist mi-a propus să 

traversez râul și să-l însoțesc la o nuntă. Asta mi-a 

permis să mănânc și desigur să beau mai multe 

rânduri de țuică. Ȋntors la râu, mi-am surprins colegii 

cu buna mea dispoziție. Trecând înapoi râul, am ajuns 

în satul unde urma o altă „reprezentație”. Crezând că 

sunt preot, țărăncile întâlnite pe drum se aplecau și 

îmi sărutau mâna. În același timp circula în zonă un 

criminal recidivist, Omul cu ciocan, numit astfel din 

cauza instrumentului său, băgând groaza în oameni. 

Dacă nu m-ar fi luat drept preot, aș fi putut ușor fi 

confundat cu acest monstru! Se verifică din nou ideea 

că orice străin neconform cu canoanele locale este 

primul bănuit. Din fericire, toată treaba s-a oprit aici!  

Anul Nou 1972 la Berzunți, Moldova, județul 

Bacău  

Comună necolectivizată, fiecare gospodărie are 

propriul său lan de porumb și familiile trăiesc în 

cătune. Altitudinea e în jur de 700 de metri. 

Comuna se compune din sate răsfirate de-a lungul 

cursurilor de apă în cătune succesive, mai mult sau 

mai puțin dense. În centru, școala, biserica și 

magazinul. Se văd podgorii pe coasta dealului.” 

n 29, după-masa, ajung cu ambulanța la Slănic, 

din direcția Liveni. Mă duc la primărie, apoi la 

școală, unde se sărbătoresc simultan a 25-a 

aniversare a Republicii și sfârșitul anului. 

Pionierii spun poezii patriotice, apoi cântă; după aceea 

interpretează dansuri populare în costum tradițional, 

cu măști și cântece.  

n fundalul scenei, o fotografie a președintelui, cu 

inscripții și decorațiuni din hârtie: secera și 

ciocanul, a 25-a aniversare… Îl salut pe 

președinte şi pe inspectorul școlar, care mă invită 

la cină. Meniul: supă, sarmale, slănină cu iahnie de 

fasole, salată de varză cu oțet garnisită cu mămăligă și 

vin rosé local, slab. Două persoane bem doi litri și 

jumătate. Ne culcăm și a doua zi o luăm de la capăt, 

ca de altfel încă o dată la ora trei după-masa; același 

meniu care nu pare de fapt un meniu, dar cu o 

subtilitate în plus pentru ultimul: un vin fiert excelent. 

În timpul zilei ies să fac poze urcând și coborând prin 

zăpadă. Soare de iarnă...  

 

Casă țărănească din Maramureș 

rmează un festival la care participăm noi, 

delegația de la Institutul de Istoria Artei, și 

o familie de americani „foarte americani”, 

tineri căsătoriți de genul Love Story într-un microbuz 

Volkswagen. Atmosfera este destinsă alături de 

colegii de la Institut, care tocmai au ajuns, Marina M. 

și Paul P., cu care ne distrăm de minune. În ciuda 

faptului că e o manifestare cu caracter oficial, 

delegația nu se ia prea în serios. Asistă mai ales 

oameni din lumea teatrului, în afară de doi folcloriști 

și câțiva „iluminați” ca și noi, amatori de arhitectură 

populară. A doua zi are loc o discuție îndelungată cu o 

profesoară-țărancă mândră că e țărancă. Trebuie să ne 

hotărâm unde vom sărbători Revelionul.  
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sist la o situație paradoxală: adevărații țărani 

se uită la televizor pentru a-și vedea propriul 

folclor interpretat de profesioniști. Dar tot la 

televizor aud și muzică ușoară,  aceasta făcând ravagii 

până în zilele noastre în toate localurile sau aproape, 

desigur „modernizată” sau ajustată după (prostul) gust 

la modă, și din care vedetele obțin venituri serioase.  

ână la urmă, de Revelion voi locui în casa 

primarului din Berzunți, încălzită bineînțeles 

cu foc de lemne. Mulțumită coșurilor de fum 

construite în arcade, tot peretele interior este încălzit. 

Tradițiile de Anul Nou sunt binecunoscute și apar în 

orice manual de folclor. Grupuri de oameni mascați, 

însoțiți de muzicanți (tobă, fluier și buhai, adică un 

cilindru acoperit cu piele de oaie, din mijlocul căruia 

iese o coadă de cal, de care se trage pentru a produce 

un sunet basso continuo), se răspândesc prin sate, 

fiecare grup într-un sat altul decât al său. Măștile 

tradiționale au chip de capră cu mandibula mobilă, 

maxilarele lovindu-se ritmic unul de celălalt. La șase 

și jumătate mergem la primărie pentru a vedea 

plecarea mascaților. Bem în pahare de vin deja 

cunoscuta țuică, de data aceasta fiartă, înainte de a 

porni în direcția Dragomir, continuând să bem și să 

mâncăm vin cu pâine și brânză. Adorm înainte de a 

reîncepe petrecerea. La ora 11, în prima zi a Noului 

An, beneficiem de urările televizate ale tiranului, în 

timp ce mascații continuă să se plimbe din casă în 

casă. 

(Traducerea textului : Mălina Duţă) 

 

Ȋnsemnările colegului de echipă al lui François Ruegg, 

Jim, din Manchester, pe atunci student la Bucureşti 

 

3 mai 1973, Banat 

     

tau într-un lactobar drăguț, într-un orășel 

numit Sânnicolau Mare (Gross Sankt Nicolai 

în original), bucurându-mă de un mic-dejun 

prelungit, așa că am timp să scriu despre tot ce s-a 

întâmplat ieri. Am plecat din Timișoara cândva spre 

prânz și am ajuns curând în Becicherecu Mic (Klein 

Bestchkerek); Becicherecu Mare este în Iugoslavia 

acum. Ca majoritatea satelor de pe aici, și acesta a fost 

înființat de coloniști șvabi, în secolul al 

optsprezecelea și cuprinde trei părţi: germană, 

românească şi sârbească. Am vorbit cu mai mulți 

localnici în vreme ce François făcea fotografii. Este 

teribil de cât de multă îmbunătățire are nevoie 

germana mea. Am observat că germanii de aici sunt 

foarte necăjiți când spun că au început totul de la zero 

când au ajuns în aceste locuri și acum sunt 

discriminați. Cu toții vor să plece în RDG, (sic!) dar 

nu sunt sigur dacă chiar s-ar acomoda în acea ţară; mi 

se par foarte diferiți de germanii pe care i-am întâlnit 

cât am lucrat acolo. Mai multe familii din sat au plecat 

deja și chiar dacă mai există școală germană, nimeni 

nu pare prea plin de speranță în privinţa viitorului ei. 

Am explorat și „cartierul” sârbesc, dar desigur că nu 

am putut comunica bine cu oamenii de acolo.  

m părăsit Becicherecul Mic mergând spre 

direcția nord-vest a Banatului, unde ne-am 

oprit pentru a observa alte câteva sate care 

erau foarte interesante. Îmi amintesc comentariul unei 

românce despre nemți: „ne avem cu toții foarte bine – 

nu avem de-a face cu ei”. În cele din urmă, am ajuns 

într-un sat care nu semăna cu nimic din ce am văzut 

până acum și care era, probabil, ultimul sat autentic 

șvăbesc (Lenauheim? Gottlob?). Nu doar că nu avea 

gară, nu avea nici drum asfaltat, iar François a trebuit 

să se lupte să treacă cu mașina direct peste câmp. 

Românii care au venit aici (sau au fost trimiși aici) în 

’47 au plecat aproape toţi, așa că satul e, din nou, 

aproape 100%, german. Am purtat o discuție cu un 

cuplu de bătrâni. Ei ne-au povestit că oamenii din 

satul vecin erau veniți din Franța. Așa că am pornit pe 

un drum de cinci kilometri, parcă scos din Cărțile 
Junglei, până în satul vecin (Tomnatic?). Chiar dacă 

acum locuitorii lui sunt integral vorbitori de germană, 

numele de familie sună astfel: Lefort, Richard, 

Charrier și așa mai departe. Se zice că au venit din 

Lorena, dar nimeni de la birtul din sat n-a știut să-mi 

spună mai multe, așa că ne-am dus să vorbim cu 

preotul. Părintele este un om încântător, a fost bucuros 

să ne primească. Se pare că vorbitorii de franceză au 

apărut după ce Maria Terezia a început, în urma 

căsătoriei ei cu ducele de Lorena, să caute coloniști 

din această regiune pentru teritoriile nou eliberate de 

sub otomani în 1771. Preotul ne-a spus că până la 

primul război mondial mai existau câțiva vorbitori de 

franceză în sat și ne-a povestit câteva lucruri despre 

alți preoți. Cel mai celebru, părintele Bonnard 

(Alexander Bonaz?), a avut parte de aventuri la limită 

– atât în revoluții, cât și în călătorii îndelungate. Felul 

în care spunea aceste povești era amuzant, așa că mi-

aș fi dorit să fi avut un reportofon cu mine. Am mers 

să căutăm cimitirul, plin de nume franțuzești și în cele 

din urmă abia am mai  reușit să plecăm.  
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Jim din Manchester (arhiva foto François Ruegg) 

 

e-am întors în satul german la opt trecute 

seara și am fost invitați la cină și să 

înnoptăm acolo. Cina, cu vin, a fost foarte 

plăcută și am stat la povești după aceea vreun ceas sau 

două. Țăranul, om foarte cumsecade, a  avut o viață 

uimitoare, ce putea să fie model pentru Anthony 

Quinn în A 25a oră, filmul făcut după romanul lui 

Virgil Gheorghiu. A fost înregimentat în armata 

română în 1941, dar a fost trimis la SS Waffen după 

tratatul din 1942, prin care s-au transferat armatei 

germane toate regimentele etnicilor germani. Fusese 

rănit în Rusia și fugise în Vest în ’45. A stat trei ani în 

diverse lagăre, unul chiar aproape de Manchester (!) – 

de unde susținea că are amintiri frumoase. Am uitat să 

îl întreb dacă l-a întâlnit pe Bert Trautmann! A fost 

trimis înapoi „acasă” în ’48 și la scurt timp, deportat 

în Bărăgan, în estul României (o nenorocire !) până în 

1956.  

n acelaşi timp, nevasta lui trăise experienţe 

asemănătoare – dar nu împreună cu el – ceea ce 

te face să te gândeşti cât de norocos eşti; când au 

revenit în sat, l-au găsit plin de români relocaţi (forţat) 

acolo. De atunci, aceştia au plecat din sat, dar nu şi 

din satul vecin. Cam cu un an în urmă omul şi-a 

pierdut jumătate de plămân, când au scos din el o 

bucată de şrapnel de mărimea unei nuci, pe care o căra 

cu sine de vreo 28 de ani.  

u era deloc pornit din pricina acestor lucruri 

şi avea o abordare detaşat-fatalistă în faţa 

vieţii; am rămas amândoi impresionaţi de 

interesele culturale pe care şi le cultiva (în afara 

agriculturii). Când a ajuns la Londra, a reuşit cumva 

să dea o fugă până la National Gallery şi a descris 

experienţa cu mare emoţie. Şi câţi agricultori pe care 

îi ştiţi sunt capabili să discute detalii legate de 

existenţialism? 

e-am dus la culcare la 10:30 şi ne-am trezit 

la 6! Pe drum, ne-am amintit că slujba în 

satul „francez” începea la ora 7, aşa că ne-

am dus acolo. Preotul a fost foarte bucuros de 

revedere şi ne-a invitat la Jubileul de Aur din 17 iunie.  

mi place Banatul. Acum suntem pe drum spre 

satul bulgăresc (Dudeştii Vechi ?). Mi-a alterat 

într-o oarecare măsură imaginea bună pe care o 

aveam despre Bucureşti. În mod cert, mi-a oferit o 

înţelegere a complexităţii acestei ţări şi acum realizez 

că, opus discursului pe care se marşează în capitală, 

minorităţile nu sunt fericite, îndeosebi germanii, care 

simt cu tărie că cei care muncesc cu adevărat nu sunt 

recunoscuţi cum ar trebui.  

(Traducerea textului : Nicoleta Muşat) 
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