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SINTEZA TEZEI 

Obiectul analizei o constituie analiza culturii populare scrise a unei comunităŃi din localitatea 

mureşeană Dumbrăvioara. Cercetează cum scrisul, ca practică, tehnică şi fenomen cultural, text 

organizează, formează lumea, viaŃa colectivă şi individuală a unei comunităŃi locale. 

Cercetează cum scrisul leagă familii sau instituŃii între ele şi de circumstanŃele schimbătoare. 

Pe lângă clasificarea textelor după tip, şi delimitarea funcŃiilor textelor, a evoluŃiei temporale 

mă concentrez asupra analizei sincron a funcŃiilor actuale ale scrisului, ca faptă şi ca obiect 

textual, asupra descrierii ocaziilor scrisului şi  a obiceiurilor legate de aceste ocazii.  

 

PRIMUL CAPITOL conŃine descrierea temei de cercetare, prezentarea structurii tezei,  precum 

şi observaŃiile generale legate de cultura populară scrisă, care constituie punctul de plecare a 

tezei. Întrebări la care caut răspunsul prin cercetare sunt: care acte de comunicare sunt 

efectuate în scris de comunitate în locul derulării orale şi această divizare cum influenŃează pe 

plan local folosirea scrisului? Cât de amplu este producŃia şi utilizarea de documente scrise în 

localitate? În ce relaŃie este acesta cu transformarea socio-economică a spaŃiului? Cu ce funcŃii 

se integrează scrisul în viaŃa cotidiană a comunităŃii? Ce obiceiuri ale scrisului se formează, ce 

rituri se leagă de acestea? Ce roluri ale autorilor se formează în localitate? Cum se schimbă 

acesta în timp? Pe baza cărei principiu de selecŃie monopolizează individul rolul de specialist-

scriitor într-o localitate? Sau din contră: cum impune acest rol comunitatea individului? Cum 

reorganizează acest statut viaŃa, relaŃiile individului? Ce obiecte şi reprezentări simbolice se 

leagă de aceste roluri? Se moştenesc, şi cum se moştenesc aceste roluri? Cum se integrează 

textele scrise moştenite din generaŃiile anterioare în viaŃa individului, practica scrisului? Ce 

funcŃii secundare apar pe parcursul păstrării, moştenirii textelor scrise, precum şi în urma 

utilizării şi reinterpretării continue? În final: cum devine scrisul un lucru comun?   

 

CAPITOLUL AL DOILEA prezintă cadrul temporal al cercetării, sursele şi metodele 

explorării, şi a înregistrării. ConŃine descrierea procesului cercetării (pregătire, desfăşurare), 

tehnicilor de colectare utilizate, a surselor, a teoriilor şi curentelor folosite în cursul analizei.   

 

CAPITOLUL AL TREILEA. Scrisul şi folosirea scrisului nu este un act izolat de mediul 

social, economic sau cultural. Chiar şi activitatea persoanei din intimitatea proprie-i cameră, 



scriindu-şi jurnalul, este înglobat în realitatea socială, este determinat de micro-şi 

macrocontextul din jur, este o reflecŃie a acesteia. De aceea acest capitol încearcă să prezinte 

acest context mai larg. Scopul este de a arăta, că transformarea structurii economice, apariŃia 

instituŃiilor publice, alfabetizarea şi modernizarea se îmbină cu producŃia de documente şi cu 

intensificarea folosirii scrisului. Au asigurat roluri de scriitor unor membrii al comunităŃii, iar 

pe alŃi au constrâns la folosirea serviciilor oferite de primii.  

 

CAPITOLUL AL PATRULEA verifică folosirea colectivă şi publică a scrisului şi a 

documentelor. În spaŃiul unei localităŃi se găsesc mai multe scrieri. Măsurarea acestora 

întâmpină mai multe obstacole: textele din spaŃiul public se schimbă, se înlocuiesc, se uzează 

foarte repede. De acea în loc de măsurarea globală a inscripŃiilor din spaŃiile publice, am pus 

accentul doar pe analiza câtorva fenomene. În primul rând m-am concentrat asupra dispersiei 

conŃinutelor scrise a puterii sacre şi profane, dar şi asupra funcŃiilor acestora. Textele din 

spaŃiul public arată natura dublă a scrisului. Pe de o parte fac vizibil strategia de comunicare a 

puterii, pe de altă parte semnalizează faptul că scrisul scapă din mâna puterii, devine 

incontrolabil. Ideologia privată pătrunde în mod invaziv în spaŃiile publice controlate de 

puterea profană şi religioasă, îşi ridică memorii, publică cunoştinŃe şi ideologii alternative, se 

contrazice şi se împotriveşte. Atacă şi îngroapă deciziile şi ideologiile oficiale cu propriile 

instrumente. Sau îşi realizează propriile reprezentaŃii şi le strecoară în spaŃiul public.  

 

CAPITOLUL AL CINCILEA reprezintă partea centrală a tezei, conŃinând măsurarea şi analiza 

a trei arhive populare. Pe parcursul cercetării am trecut în inventar toate textele scrise din 

aceste trei arhive. Reducerea în acest mod a analizei am considerat/ consider justificat şi 

necesar. Legitimez această alegere prin faptul că atragerea în analiză a altor arhive nu ar fi 

condus la lărgirea habitusurilor şi funcŃiilor conturate pe parcursul păstrării şi extinderii 

documentelor, la schimbarea structurii prezentate. SecŃiunea de analiză a celor trei arhive 

conŃine şi prezentarea spaŃiilor de viaŃă, a distribuŃiei anuale a documentelor, a clasificărilor din 

punct de vedere a genului, limbajului şi originii lor. Analiza celor trei arhive populare  arată că 

documentele se grupează în sisteme, care leagă documentele oficiale, emise şi utilizate de 

instituŃii de cele private, comune. Cele două tipuri de documente trăiesc în aceeaşi context şi 

împlinesc funcŃii complementare. Studiul structurii arhivei relevă unele atitudini de 

consumator. Acumularea textelor private şi oficiale, configurarea proporŃiilor diferite, precum 

şi diferenŃele în intensitatea utilizării sunt rezultate a acestor atitudini. Consumul documentelor 

oficiale nu înseamnă doar păstrare şi/sau aruncare, ci şi conformare sau  împotrivire: dar în cea 



mai mare parte înseamnă însuşirea şi aplicarea involuntară a clişeelor, formulelor limbajului 

oficial în documentele private. Administrarea privată a necesitat folosirea în mod imitativ al a 

contextelor şi a modurilor de expresie oficiale. Arhivele păstrează timpul puterii contra timpul 

familiilor sau individului. Scopul analizei arhivelor a fost relevarea şi înregistrarea proceselor 

lungi.   

 

Subcapitolele din CAPITOLUL AL ŞASELEA analizează documentele realizate cu ocazia 

unor evenimente, precum şi habitusurile şi contextele folosirii scrisului. Sunt studii de caz, care 

prezintă funcŃii ale scrisului create în diferite contexte şi habistusurile legate de ele.    

1. Analiza scrisorilor din timpul războaielor mondiale demonstrează că scrisoarea nu este 

numai instrumentul contactului, care înlătură distanŃele, dar în aceeaşi timp are funcŃii 

economice (parŃial normative) şi psiho-sociale. Serveşte la recrearea vieŃii private. Totodată, 

prin transmitere devine documentul istoriei, adică reprezentarea narativă a acestuia. Păstrarea, 

citirea lor este motivată şi formată de relaŃia cu istoria comunităŃii şi a familiei. ViaŃa pe front 

avea o cultură aparte, iar scrisorile sunt produsul acestei culturi. Al doilea război mondial este 

o cezură, care prin faptul că rupe individul din mediul original îl constrânge la folosirea culturii 

scrise în loc de cultura/ comunicarea orală.  

2. Caietele de amintirile reprezintă funcŃionarea structurilor conective, care leagă grupurile 

sociale, societatea, dar prezintă şi faptul cum un grup îşi formează şi îşi comunică gândurile. 

Astfel însemnările în caietele de amintiri sunt identificate ca un produs al culturii de grup 

(contra-cultură). Pentru utilizatorii ei este o structură conectivă, care-şi manifestă influenŃa pe 

două planuri:  în dimensiunea socială şi cea temporală. Leagă individul de semeni prin faptul 

că formează un spaŃiu experimental şi de acŃiune, care prin forŃa de conectare obŃine încredere 

şi îndrumare, uneşte indivizii în ”noi” şi se bazează pe regulamente şi valori comune. Prin scris 

caietul de amintiri extinde situaŃia de comunicare, alimentează tradiŃia şi comunicarea.  

3. Majoritatea scriitorilor intrusive pot fi definite, ca autori de ocazie, a căror poezii ocupă 

roluri bine definite în viaŃa comunitară. Aceste poezii se nasc în urma comenzilor, cea ce 

defineşte întinderea lor, conŃinutul şi stilul. Poeziile sunt destinate publicului, dar autorii nu 

sunt expuşi. Deseori, textele sunt copiate, actualizate şi de alŃii, fără ştirea autorului. De aceea 

relaŃia dintre texte, autori şi comunitate este una specială: comunitatea cunoaşte şi Ńine 

socotinŃa poeŃilor de ocazie, scrierile lor însă nu sunt identificate în contextul audiŃiilor. Prin 

poeŃii populari tipuri pseudo-anonime ale scrierea poeziilor şi poeziilor se perpetuează în 

comunitate.  



4. Autorii autobiografiilor populare folosesc mai multe strategii ale înscrierii, astfel şi 

reprezentarea şi publicarea lor se diferenŃiază. Familia face cunoştinŃă cu aceste texte în mod 

direct, cunoştinŃele şi rudele prin mod indirect, pe parcursul discuŃiilor. Iar cea mai mare parte 

a comunităŃii nu are cunoştinŃă despre aceste texte. Autobiografiile din Dumbrăvioara conŃin 

memorii din prima jumătate a secolului 20, despre tema colectivizării conŃin numai câteva 

fraze, chiar şi în cazul în care manuscrisul a fost finalizat după colectivizare. Cele mai extinse 

fragmente din texte sunt cele referitoare la evenimentele din războaiele mondiale. Afronturile 

personale, cele care au motivat crearea autobiografiilor sunt de asemenea prezentate pe larg.  

5. Specialistul istoriei locale exercită mai multe atitudini de autor pe parcursul descrierii 

tradiŃiilor locale: în aceeaşi timp este autor autonom, copiator, translator şi informator. 

Amestecarea modurilor de vorbire în lucrarea lui poate fi explicată prin faptul că nu dispunea 

de o schemă narativă, care putea fi aplicat în abordarea trecutului istoric. În activitatea lui 

creativă pot fi delimitate următoarele modele: predicaŃie, cronică, memoriu, roman şi literatura 

instructiv-educativă. Textele scrise de el documentează nu numai cele întâmplate în localitate, 

dar şi faptul cum omul din Dumbrăvioara gândeşte despre sine şi despre obligaŃiile faŃă de 

comunitate.   

 

CAPITOLUL AL ŞAPTELEA este trecerea în revistă a funcŃiilor textelor scrise în comunitate. 

Prezintă funcŃiile magice, rituale, comemorative, economice, literare, estetice şi decorative. Pe 

baza contextelor de folosire sunt identificate funcŃiile primare şi secundare.   

 

CAPITOLUL AL OPTULEA însumează concluziile. Tezele principale a analizei sunt 

următoarele:  

I. FuncŃii. Pe baza datelor colectate şi analizate, în viaŃa localităŃii se pot identifica 3 funcŃii de 

bază. Acestea sunt: deponative (păstrare), informative (comunicare) şi performative (realizarea 

vorbirii). Aceste funcŃii de bază se divizează în funcŃii rituale şi/sau religioase, comemorative, 

economice şi juridice.   

II. Contexte. Scrisul şi textul este deschis propriilor contexte, în contextul dat capătă 

semnificaŃie. O parte a contextelor se referă la mediul imediat în care este creat şi exercită 

influenŃa textul scris, o altă parte se evidenŃiază pe parcursul transmiterii textelor, când acesta 

se rupe din mediul ce l-a creat, trece şi printr-o transformare de context. Contextul poate fi fizic 

şi cultural.  

III. Habitusuri. Arhivele sunt amprentele unor mentalităŃi diferite. ProducŃia/depozitarea, 

folosirea şi păstrarea fac vizibil diferitele habitusuri. Pe baza producŃiei şi utilizării a arhivei 



putem diferenŃia următoarele: repetitiv şi progresiv, rece şi fierbinte, exclusiv şi inclusiv.  În 

privinŃa păstrării documentelor în comunitate se evidenŃiază trei atitudini: păstrătorul, 

selectorul şi aruncătorul. Primul exercită pe parcursul păstrării o selecŃie minimală, selectorul 

în schimb, utilizează un punct de vedere unitar  şi conştient în selecŃionare.  Aruncătorul este 

persoana, care din propria-i convingere, benevol renunŃă la o parte din documente.  

Atitudinile legate de actul scrierii pot fi grupate de asemenea în mai multe categorii, ca atare 

putem evidenŃia trei statute, roluri: poetul, funcŃionarul şi istoricul.  Poetul satisface cerinŃele 

comunităŃii sau scrie în speranŃa propriei reputaŃii. FuncŃionarul oferă sprijin comunităŃii în 

cazul rezolvării problemelor administrative, iar istoricul colectează şi creează istoria proprie 

sau a comunităŃii. Primul şi ultimul se leagă deseori, se amestecă şi produce  un soi de hibrid. 

Diferitele habitusuri ale autorilor rezultă arhive cu structuri diferite.   

IV. Scripturalitate şi oralitate. La sfârşitul secolului al 19-lea – începutul secolului 20 în 

societatea din Dumbrăvioara cultura orală şi cea scrisă era prezentă laolaltă în spaŃiul privat şi 

public. În societatea locală există numeroase situaŃii de comunicare, unde scrisul şi oralitatea 

poate fi utilizată la fel, aceste două tehnologii interferându-se. În funcŃie de context unul sau 

celălalt deŃine funcŃiile magice/performative, rituale sau normative. RelaŃia opŃională dintre 

aceste două tehnologii de comunicare înseamnă în unele cazuri exclusivitate, în altele prezenŃă 

alăturată.  

V. ProducŃie şi distribuŃie. Rata de producŃie a documentelor are o tendinŃă schimbătoare 

periodic. Creşterea productivităŃii poate fi cauzată de evoluŃia sau transformarea regimului 

instituŃiilor, dar şi de schimbările social-economice, politice. ProducŃia de documente nu este 

uniformă nici proiectat la cariera individuală, în punctele de cotitură a vieŃii se intensifică 

producŃia documentelor. Documentele din spaŃiul privat, după mediul creator  pot fi divizate în 

două grupe: documente private şi cele oficiale.  

VI. AdministraŃie publică şi administraŃie privată. EvoluŃia numărului de documente, ce  

invadează viaŃa unui individ sunt definite de procesele, prin care se realizează şi funcŃionează 

în localitate sau în familie administrarea vieŃii.  

VII. Scrisul şi locurile lui. Textele folosite, produse de individ, textele care-l definesc pe 

individ sunt localizate în diferite locaŃii. Individul are în propriul mediu înconjurător numai o 

parte a textelor scrise despre el, pentru el sau în locul lui.  Pe de altă parte, numeroase 

documentele despre individ sunt păstrate de instituŃii. Totodată, pot fi identificate locaŃii bine 

definite ale realizării documentelor sau practicării scrisului în spaŃiul familial sau al comunităŃii 

deopotrivă.  



VIII. Transmitere. În comunitate transmiterea documentelor, legalizarea lor se face pe ramura 

masculină din generaŃie în generaŃie. Majoritatea documentelor rămân la casa familială, fiind 

moştenit şi păstrat de membrii familiei rămaşi în casa părintească. În cazuri excepŃionale 

transmiterea se face prin omisiunea unei generaŃii. În procesul transmiterii predarea-primirea 

atrage după sine exercitarea selectării.  

IX. SelecŃie. Păstrarea documentelor, formarea structurilor arhivelor este de o parte rezultatul 

întâmplării, pe de altă parte a selecŃiei conştiente. Pe baza materialului analizat putem afirma, 

că selecŃia conştientă a rezultat două atitudini: primul se axează pe păstrarea globală a 

documentelor oficiale, al doilea se concentrează pe documentele private necesare în construcŃia 

trecutului personal/ familial.   

X. Procese scurte şi lungi. Arhivele păstrează procesele lungi ale folosirii scrisului. Studiul 

proceselor de păstrare şi practica scrisului pe mai multe generaŃii arată evoluŃia statutului 

scrisului (ca obiect şi ca act). Pe parcursul analizei putem urmări pe de o parte cum acŃiunile 

sferei intime ajung în public, şi creează statut, profesie pentru utilizatorul lui. Procesele scurte 

evidenŃiază scrisul ca eveniment şi acŃiune (context actual şi funcŃii).  

XI. Limba scrisului. Perioada analizată poate fi divizată în două etape pe baza folosirii limbii în 

textele scrise. Prima etapă, de la sfârşitul secolului al 19-lea până la sfârşitul primului război 

mondial poate fi caracterizat prin folosirea exclusivă a limbii maghiare în texte. Etapa a doua 

începe de la sfârşitul primului război mondial şi Ńine până în zilele noastre.  

XII. Puterea scrisului. Procesele analizate marchează deopotrivă puterea scrisului şi 

nestăpânirea acestuia. Odată cu extinderea cunoştinŃelor de a scrie, scrisul se strecoară de sub 

controlul instituŃiilor, absoarbe funcŃii, modelează obiceiuri, ocupă situaŃii pentru sine, produce 

specialişti, adică îşi formează o cultură proprie. Contrar intenŃiilor individuale, textul scris îşi 

depăşeşte contextul primar şi trăieşte viaŃă autonomă 
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