I. Fenomene ale gîndirii logice

„Omul ºade bine lîngã un gard ºi tot mãturã împrejur”.
(Anonim, proverb)
„Mie mi-o plãcut aºa sã mã gîndesc la tot ce-i în jurul meu, cum de
se þin ºi de unde vin ele? Eh, da’ parcã mã bucur, parcã mã întristez...”
(Þîntea Ion Staicu, autor anonim, vezi Ernest Bernea,
Spaþiu, timp ºi cauzalitate în cultura româneascã,
Humanitas, 1997, p. 79)
„Lumea noastrã e aºa cum e; întocmitã de nu o poþi dezlega, nu te
poþi împotrivi. Aºazã-te de ascultã cum stau lucurile ºi ai sã cîºtigi mai
mult. Mintea þi-e slabã, dar nu-i datã degeaba; pune-o la treabã”.
(Chirculescu Vasile, Runc, autor anonim,
vezi Ernest bernea, lucr. cit., p. 112)
„Reflexiunea logicã începe, în definitiv, cu formalizarea reflexiunii
obiºnuite, care se trezeºte la viaþã cînd vede cã un lucru ori proces stã
sub o lege, ceva individual sub ceva general”.
(Constantin Noica, Rostirea filosoficã româneascã,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1970, p.39)
„Poporul român, aºa cum gîndeºte ºi cum se manifestã în satul
tradiþional, este profund legat de datele naturii, ale lumii întregi; el aderã
nu numai din necesitate materialã, ci ºi din îndemn lãuntric, din nevoi
metafizice ºi estetice. Þãranul român cunoaºte fizic natura, dar o
prelucreazã metafizic, o transfigureazã dãruindu-i frumuseþe ºi potenþial”.
(Ernest Bernea, Spaþiu, timp ºi cauzalitate la poporul român,
Bucureºti, Humanitas, 1997, p.96)
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1. Aspectul agonal
În mediile orãºenizate predominã convingerea cã formele
gîndirii rurale sunt iremediabil atinse de superficialitate,
pitoreºti ºi jucãuºe în cel mai fericit caz. Anonimul n-ar avea
înclinare spre observaþie aplicatã la obiect, nici plãcere de a
zãbovi asupra lucrurilor, pentru a constata cu interes legãturile
dintre ele, justificate de rosturi mai subtile. El „aude” ºi „vede”
bine ce se întîmplã în jur, ºi chiar îºi ascute cu meºteºug
atenþia. Aceste simþuri, determinante în sensibilizarea existenþei,
îl ajutã mai mult sã se orienteze spaþial, în exerciþii locomotorii.
Este adevãrat cã unele experienþe de gîndire (interesante, nimic
de zis) sunt tezaurizate sub formã de zicãtori, prevorbe ºi
sentinþe; însã folosite doar în jocul oralitãþii, în situaþii prea
trecãtoare, de unde îngãduinþa din partea savanþilor rafinaþi ºi
tobã de carte. Se naºte legenda uncheºului isteþ, suprasaturat
de vorbe de duh, aºteptat cu entuziasm sã-ºi descarce sacii de
cuvinte la clacã ºi la moarã.
Cele spuse mai sus sunt adevãrate în mare mãsurã ºi n-ar
folosi nimãnui sã li se atribuie înþelesuri exagerate într-o
direcþie ori într-alta. Avem în chip sigur sub privirile noastre
un fond de gîndire specific unui mod de viaþã intrat iremediabil
în istorie: satul tradiþional. Acesta a cedat terenul în totalitate
unor noi tipuri de aºezãri omeneºti, mai dinamice ºi mai vii
(cetatea, oraºul), care s-au impus cu mai multã energie în serie
istoricã ºi în perspectiva civilizaþiilor. Dar cine studiazã astãzi
fenomenele de gîndire din sfera satului de altãdatã, cu interes
ºtiinþific ºi fãrã retorisme de moment, oricum pãguboase, se
vede nevoit sã opereze necesare corecþii. Legenda uncheºului
sfãtos tip „o ºezãtoare la þarã”, dacã o fi existat vreodatã, trece
la timpul pasiv, ca o legendã dintre multe altele, dînd roade
frumoase în epoca romantismului folcloric.
O iniþiativã salutarã se datoreazã lui Ernest Bernea, în
cadrul ºcolii monografiste de etno-sociologie, funcþionînd sub
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numele lui Dimitrie Gusti ºi al colaboratorilor sãi în perioada
interbelicã. Din pãcate, cercetãrile respective, care luaserã
amploare naþionalã ºi cuprinseserã multe categorii de specialiºti,
instituþii administrative de stat, fundaþii culturale, ºi cãpãtaserã
bunã recunoaºtere internaþionalã, au fost interzise cu brutalitate
la comandã comunistã, aceea care a provocat catastrofe
inimaginabile în toate domeniile vieþii noastre sufleteºti, pe
lîngã nesfîrºite pagube de vieþi omeneºti de primã valoare. ªi
asta în timp de „pace”! S-au mai putut salva, în ce priveºte
tema aici în discuþie, rezultatele muncii de teren ale lui Ernest
Bernea (din anii interbelici ºi continuatã mai apoi în condiþii
de asprã supraveghere poliþieneascã), aºa cum sunt cunoscute
din volumul „îngrijit” de autor, Cadre ale gîndirii populare
româneºti (1985), retipãrit postum în 1997.
Douã aspecte ale problemei l-au preocupat prioritar
pe sociologul ºi filosoful Ernest Bernea sã constate la faþa
locului calitatea gîndirii þãranului în funcþie de împrejurãri
concrete, cotidiene, deci în act ºi în formulãri spontane,
adecvate momentului; incluzînd aici ºi construcþiile prefabricate, proverbe, zicãtori etc., cu circulaþie liberã în toatã
oralitatea. În al doilea rînd: în ce mãsurã gîndirea în act se
distinge ca un set de norme de judecatã ºi repere de
comportament general acceptate de cãtre comunitatea sãteascã,
cu perspectiva integrãrii în totalul unitãþilor etno-sociale ºi
umane care este Þara.
Potrivit metodologiei monografiste, dosarul cercetãrilor
efectuate de Ernest Bernea cuprinde materiale din mai multe
localitãþi reprezentative, din toate zonele þãrii ºi din provinciile
istorice: Drãguº – Fãgãraº, Poiana-Mãrului – Braºov, Runc –
Gorj, Corni – Galaþi, Bordei-Verde – Brãila, Fundu-Moldovei
– Bucovina, Samarineºti – Mehedinþi. S-a insistat asupra unui
grup de localitãþi din zona muntoasã (Braºov – Fãgãraº) ºi din
centrul þãrii, considerîndu-se, probabil, cã transhumanþa a avut
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un rol activ în transmiterea cutumelor ºi ideilor. Nu cred cã
intenþia a putut fi dusã pînã la capãt, mai ales dacã avem în
vedere, printre multe altele, constrîngerile de lungã duratã la
care a fost supus autorul. În mod evident, ºocant chiar, nu este
nici mãcar menþionatã comuna Cornova din Basarabia, unde
autorul a fãcut cercetãri intense cu prilejul marii campanii
monografiste din anii treizeci. O nouã ediþie ar trebui sã þinã
seamã de asemenea omiteri nedorite.
Cercetarea, adesea de unul singur ºi rareori în echipã, s-a
fãcut pe lungã întindere de timp, în etape ºi cu reveniri
stãruitoare în localitãþile vizate, menþinute paralel sub
supraveghere. Munca de teren a început în 1928 (Fundu-Moldovei – Bucovina), interlocutor fiind un tînãr de 25 de ani,
ºtiutor de carte ºi „cu armata fãcutã”, adicã intrat „în rînd cu
oamenii”. A fost doar un experiment pregãtitor. În anul imediat
urmãtor (1929), experimentul s-a repetat la Drãguº – Fãgãraº.
De data aceasta s-a apelat la trei persoane: Damian Sofia (37
de ani), Bobeicã Sofia (40 de ani), Sofonea Eva (47 de ani),
toate femei mature (nu prea tinere, nu prea bãtrîne), ºtiutoare
de carte. Cercetarea de fond a avut loc la Drãguº, în anul
1934. Pe lista comunicatã ºi în carte (probabil incompletã)
figureazã un numãr de 15 persoane, în totalitate 19, dacã le
adãugãm ºi pe celelalte 4, contactate în anii pregãtitori. Încã
o investigaþie semnalatã (continuare, verificare, închidere?) a
avut loc în timpul rãzboiului (1943), protagonist în dialog
aflîndu-se Sofonea Nicolae de 47 de ani, ºtiutor de carte. Spun
„protagonist”, întrucît se presupune cã la discuþiile de acest
tip ºi programate din vreme participa un grup de sãteni.
Cercetãtorul decidea cînd sã reþinã numele unuia mai
reprezentativ în ce îl interesa. Ultimul contact cu localitatea
Drãguº a avut loc în 1967, în dialog fiind Sofonea Ana, în
vîrstã de 56 de ani, ºtiutoare de carte.
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Sã se observe cã aceastã comunã a stat în atenþia
sociologului Ernest Bernea aproape patru decenii, primul
intervievat în 1929 (Sofonea Eva), ultimul în 1967 (Sofonea
Ana). Un alt Sofonea (Dumitru) a fost contactat în 1934, cu
prilejul anchetei de bazã; aºadar, patru persoane din aceeaºi
familie, distribuite în timp. Nu este singurul caz. Se poate
bãnui cã cercetãtorul a preferat nume „prestigioase” la nivelul
local, eventual organizate nucleic, prin aceasta asigurându-se
credibilitatea ideilor puse în miºcare, chiar dacã persoanele în
cauzã erau, în fond, simple relee. Paralel cu cercetãrile de la
Drãguº, de lungã duratã, Ernest Bernea a mai deschis un ºantier
de amploare, la Runc – Gorj. Aici i-a consacrat problemei
doar un an de zile, integrîndu-se într-o campanie monograficã
mai largã; ºi-a permis însã incursiuni ºi în localitãþi alãturate,
la Arcani, Bãltiºoara ºi Dobriþa, ca sã se extindã ulterior la
Valea Ursului – Argeº (1934), Mîndra – Fãgãraº (1935), Vîrlez
– Galaþi, Cerºani – Argeº (1942).
Acest procedeu metodologic, de teren, a fost aplicat ulterior
ºi în localitãþile Poiana-Mãrului – Braºov ºi Tohanu (Vechi/
Nou) – Braºov; cercetare în reprize, control prelungit pe decenii
(sã se poatã urmãri starea ideilor în sat), dar ºi în cadrul uneia
ºi aceleiaºi (familii, bunici, pãrinþi, nepoþi, toþi ajunºi în deplinã
maturitate), roire spre alte localitãþi din þarã. Cea mai multã
grijã din toatã cariera sa a acordat-o Ernest Bernea localitãþii
Poiana-Mãrului: ca timpi concentraþi ºi ca amploare numericã
a persoanelor intervievate. Sã se reþinã: 32 de nominalizãri
dintr-o singurã localitate. Pentru cã dispunea de bunã experienþã
de teren, ºi-a îngãduit sã deschidã un ºantier ºi la Tohanu.
Dupã perioade de detenþie ori de controale politice, se întorcea
sã reia munca de unde o lãsase, cu ºi mai mare îndîrjire.
Prospecþiunile de la Poiana-Mãrului au început în 1947 ºi
s-au repetat în 1948 ºi 1951. Dar abia în 1964-1965, dupã o
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întrerupere de 13 ani, s-a trecut la desfãºurarea propriu-zisã a
programului, muncã intens continuatã pînã în 1971. În anul 1964
au început sondajele ºi la Tohanu. De altfel, aici se stabilise
(domiciliu forþat?) dupã rînduri de detenþie, însumate în ani grei
de închisoare, la Jilava, Vãcãreºti, Aiud. Din 1965, activitatea
lui de teren, pînã atunci pe cont propriu, a fost sprijinitã ºi de
Institutul de Etnografie ºi Folclor din Bucureºti, unde a ocupat
un post modest de cercetãtor, ca ºi ªtefania Cristescu-Golopenþia
(director Mihai Pop, toþi trei foºti membri ai echipelor
monografiste, sub conducerea lui Dimitrie Gusti ºi Anton
Golopenþia). Nu a scãpat o clipã de poliþia politicã. Activitatea
de cercetare i-a fost stopatã brusc în 1972. Tocmai avusese o
întrevedere cu bãtrînul Clinciu Gheorghe din Zãrneºti – Braºov.
„În 1984, în ajunul Congresului al XIII-lea al PCR, este din nou
anchetat de Securitate, bãtut bestial ºi i se confiscã ºapte
manuscrise”. Avea 79 de ani.
Dacã se urmãreºte lista colaboratorilor anunþatã la sfîrºitul
cãrþii Spaþiu, timp ºi cauzalitate la poporul român (ediþia
Humanitas, 1997), se constatã cã autorul a apelat sistematic la
persoane în vârstã. S-au admis doar cîteva excepþii, lãsîndu-se sã
se audã ºi glasuri ale tinerilor ºi, în contrapartidã, ale unor bãtrîni
„prea” în vîrstã. Este cazul unei fete de 17 ani (Vlãduþ A.
Paraschiva, din Dobriþa – Gorj) ºi al unei bãtrîne de 93 de ani
(Ceapã B. Ana, Poiana-Mãrului). Sã le ascultãm. Mai întîi, fata:
„Lumea noastrã e lumea cea adevãratã, e lumea bunã,
cu oameni ºi pomi înfloriþi. Lumea e aºa cum a fãcut-o
Dumnezeu.
Am mers pânã aproape ºi-am mers mai departe, nimic
nu s-a schimbat. Aºa e rostul lumii, cã nu-l poate schimba”1.
1

Ernest Bernea, Spaþiu, timp ºi cauzalitate la poporul român,
Bucureºti, Humanitas, 1997, p.69.
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ªi, în alt loc:
„Bolta cerului vine aºa cã de-acolo începe o altã lume,
lumea lui Dumnezeu ºi a îngerilor. Noi nu o vedem, cã
suntem pãcãtoºi, d-aia nu sã mai deschide cerul; o fost o
vreme cînd cerul era aproape de pãmînt, da’ omul n-o fost
vrednic”2.

Iatã ºi un eºantion din gîndirea bãtrînei, de altfel unicul din
carte:
„Timpu merge dupã calendar. Cã mergi la lucru, cã þii o
sãrbãtoare sau împlineºti o datinã, aºa cum e nunta sau alte
obiceiuri, toate merg la vremea lor. Nu faci nuntã în postu
mare ºi nici nu mergi la naºi cu daruri aºa, cînd îþi vine. E
anume timp, cã nu tot timpu-i bun”3.

Nu se aratã vreo deosebire în mimarea tonului solemn ºi
impersonal, în dichisirea cuvintelor „ca la carte”, încît atribuirea
microtextelor poate fi inversatã fãrã dificultate. Am bãnuiala cã ºi
pe Ernest Bernea l-a ºocat „maturizarea” peste mãsurã a fetei.
Dar explicaþie existã: fata dãdea dovadã de ºcolire dupã datinã,
într-un domeniu dificil ºi abstract, unde vîrsta nu constituia un
criteriu. Probabil fãcea bunã impresie printre „ai sãi”.
Am fãcut aceste sumare observaþii tehnice cu privire la
cercetãrile de teren ale etno-sociologului ºi filosofului Ernest
Bernea pentru a reþine tipul de documente folclorice obþinute cu
eforturi deosebite ºi grele suferinþe; precum ºi valoarea de excepþie
a cãrþii Spaþiu, timp ºi cauzalitate la poporul român, nãscutã pe
baza prelucrãrii ºi meditaþiei asupra lor, cu maxim folos pentru
ºtiinþã. Metoda intervievãrii, „descoperitã” în ultimele decenii,
„postmodernist”, de etno-antropologia vesticã ºi mimatã cam
2
3

Idem, p.80.
Idem, p.196.
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zgomotos (aº zice post-festum în anii de tranziþie post-decembristã)
a fost, în realitate, experimentatã la noi, românii, încã dinaintea
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Nicãieri în lume nu se gîndea
atunci în aceastã direcþie. Exilatul de la Tohanu a întrezãrit o
posibilã cale de cercetare, alãturi de coechipierii monografiºti, dar
nu pentru a da o notã de parteneriat ieftin între orãºeanul predispus
spre sfãtoºenie ºi confratele sãu din oralitate, ceea ce ar fi dus la
banalizarea unei problematici þinînd de viaþa unor grupuri de
oameni din afara sferei reale de existenþã. Nu era în firea ºcolii
monografiste, care se strãduia din rãsputeri sã ajute satul cu
mijloace eficiente ºi bine chibzuite, sã-l ridice la nivelul vieþii
moderne, orãºeneºti. Era vremea cînd sociologia româneascã
interbelicã (o spune Anton Golopenþia, în perfectã cunoºtinþã de
cauzã) atrãgea echipe de specialiºti din vest, sã le împãrtãºeascã
din experienþa ei de teren ºi de ºcoalã la faþa locului4; cînd studenþii
români plecaþi în strãinãtate ca bursieri ori pentru doctorate aveau
motive sã se mîndreascã, prin comparaþie, cu profesorii proprii de
la universitãþile din þarã5. Însuºi Ernest Bernea era în unanimitate
bine cotat, mai ales cã beneficiase de specializãri necesare la
Sorbona, sub îndrumarea lui Marcel Mauss, ºi la Freiburg,
urmãrind prelegerile de filosofie ale lui Martin Heidegger.
Aspectul agonal, implicat în categoria de texte ce urmeazã a
fi valorificatã în anume secvenþe ale discuþiilor imediate, cunoaºte,
simplist vorbind, douã laturi complementare. Una poate fi luatã
ca o exterioritate, în sensul cã îºi are sprijin ºi impuls în însãºi
voinþa exemplarã a autorului de a salva documentele folclorice
delimitate de el ºi de a le pune la dispoziþia cercetãrii. Cealaltã
pare mai ascunsã, ca o interfaþã ce-ºi dovedeºte funcþia
dinamizatoare a gîndirii în împrejurãri în care cuvântul este pus
4

Anton Golopenþia, Ceasul misiunilor reale (Scrisori), Bucureºti,
Editura Fundaþiei Culturale Române, 1999, p.7.
5 Idem, p.11.
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