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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Ediţia de faţă a cărţii Obiceiuri tradiţionale româneşti este
publicată de Editura Univers pentru a face accesibil un text impor
tant pentru cunoaşterea şi studierea culturii româneşti, un text
apărut în 1976 care astăzi este practic de negăsit. Repunerea în cir
cuitul editorial a acestui text este necesară nu numai pentru pu
blicul specializat, ci şi pentru publicul larg, interesat din ce în ce
mai mult de o perspectivă integratoare în înţelegerea culturii, în
general, şi a culturii româneşti, în particular. Absenţa acestui text
este resimţită în mod deosebit în mediul universitar, cartea fi
gurînd în bibliografiile pentru cursuri de antropologie, etnologie,
etnografie, folclor literar, dar lipsind uneori chiar şi din bibliotecile
facultăţilor.
Ediţia de faţă reproduce textul publicat în 1976, Mihai Pop,
Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, C. C. E. S., Institutul
de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, în raport cu care s-au
operat în primul rînd evidenţieri grafice pentru a marca subdivi
ziunile capitolelor. De asemenea, s-a recurs la sublinierea a două
categorii de termeni cheie: cei referitori la teoria obiceiurilor pe
care o propune autorul şi cei referitori la terminologia folclorică
legată de obiceiuri.

În

cea mai mare parte, aceşti termeni se

regăsesc în indicele de la sfirşitul cărţii pe care ediţia îl pune la dis
poziţia cititorilor.

Î n ceea ce priveşte textele citate de autor, în această ediţie s-a
completat şi s-a actualizat, acolo unde a fost posibil, bibliografia,
pentru a permite accesul cititorului la sursa respectivă atunci cînd
este vorba despre opere tipărite cu foarte mulţi ani în urmă care au
!ost republicate în ultimul timp. Un exemplu în acest sens este
( lpera lui S. Fl. Marian, apărută la sfirşitul secolului al XIX-iea,
ritată de Mihai Pop în ediţia de atunci. Î n cartea de fată a fost indi-
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cată sursa actualizată, respectiv S. Fl. Marian, [Trilogia vieţii],
Bucureşti, Editura „Grai şi suflet - Cultura Naţională", 1995.
Erorile de tipar ale ediţiei din 1976 au fost îndreptate tacit. O
serie de formulări au fost revizuite pentru precizarea sau actua
lizarea sensului. Toate intervenţiile au fost făcute cu acordul
autorului.

INTRODUCERE

Interesul oamenilor s-a îndreptat, mai ales în anii din
urmă, tot mai insis tent spre obiceiuril e folclorice.
Fenomenul se explică, în parte, prin faptul că, dintre toate
manifestările noastre spontane, obiceiurile se dovedesc a fi
cele mai re�istente în timp. Fenomenul se datoreşte şi plu
ralităţii valenţelor pe care obiceiurile le poartă, valorii
umane, sociale deosebite a unora dintre aceste valenţe, pre
cum şi interesului omul ui contemporan pentru aceste
valenţe.
Obiceiurile sînt, fără îndoială, pentru cei care_ le privesc
din afară, pitoreşti mamfestări folclorice, mari SEectacole.
Dar, dincolo de aceasta, ele încifrează îrifelesur1 profllride
asu ra relaţnlor omului culllm.eaTnCOn.Ţiiratoare,'Ctf iiatu:ra;"
asupra re a n or mterumane, asupra mersu ui norm a_L�
v1eţ11 sociale ş1 asupra soluţnlor e care, într-o evoluţie de,
fiu e i m1 enara, omenirea le-a ăsit entru a face ql_
lucrun e sa reintre m normal atunci cînd rînduiala lumii a
fost, dintr-o pricină sau alta, stricată. x2
- Aceasta pentru că în viaţa socială tradiţională a existat o
rînduială fără de care nu ar fi putut să fiinţeze atîtea veacuri,
să treacă prin atîtea vicisitudini fără să se dezagrege.
Din acest punct de vedere ;obiceiurile exprimă viaţa
socială a comunităţilor umane, diversele aspecte ale rîn
duielii ei. be exprimă şi, totodată, contribuie la realizarea
lor. _Ş!nt expresii ale vieţii sociale şi mecanisme prin care
viaţa socială funcţionează.
In cultura noastră tradiţională, obiceiurile, în totalitatea
lor, cele pe care folcloriştii le-au numit calendaristice sau de
peste an, împreună cu cele pe care le-au numit ale vieţii de
familie formează un sistem de complexe interrelaţii, un sis-
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tem corelat cu viaţa omului, cu viaţa neamului ca celulă fun
damentală a societăţii noastre tradiţionale, cu viaţa comu
nităţilor mai mici . sau mai mari, l ocale sau regionale.
Sistemul este corelat la normele care organizează această
viată, la regulile de convieţuire socială, la regulile după care
omul îşi organizează, prin muncă, raporturile lui cu natura.
Acest siste111_ cl� _r_�_g_uli, exprimat prin adagii, prin moduri de
comportare, prin obiceiuri, asigură bl)g_a rînduire a societăţii
tradiţionale, asigură o ordine ecpilibrată care, pentru a fi
dinamică, era balansabilă, în aşa fel încît orice perturbare a
ei, orice deteriorare să poată fi înlăturată şi buna rînduială să
poată fi recuperată. Astfel, fiecare rebalansare ce ducea la
restabilire a echilibrului putea să însemne un progres, să
transforme entropia în valoare culturală.
Acestor operaţiuni de rebal ansare le-au servit în trecut şi
le servesc şi astăzi, în formele lor spontane, obiceiurile ca
elemente primordiale de creare de noi valori culturale în
societatea tradiţională. Servesc, înainte de toate. omului, să
treacă diferitele __prag_uri ale existenţei. să depăşească
situaţiile litp.ina_le în care, în chip fatal, se poate găsi.
- --bbjceiurile formează deci un mecanism activ al vieţii
sociale, un mecanism creator şi păstrător de ordine. un
qiecanism creator de cultură. Prin aceasta, ele se deosebesc
de celelalte categorii ale folclorului, de basme, de cîntecele
epice şi chiar de cele lirice care vorbesc mai mulf despre
situaţiile în care se găseşte omul, despre anumite întîmplări
ale vieţii sociale, relatează ca texte în sensul propriu al cuvîn
tului, pe cînd obiceiurile ne apar ca acte ale mecanismului
social.
Dar în raport cu regulile şi normele care organizează
relaţiile omului cu natura şi rel aţiile interumane, interso
ciale, obiceiurile sînt acte de comunicare cu limbaj propriu,
un limbaj activ în care, pe lîngă cantitatea de informaţie
comunicată, cantitatea de acţiune este mult mai mare decît
în orice act de limbaj verbal.
Ca acte de comunicare tradiţionale ele au un limbaj com
plex pentru că la realizarea fiecărui obicei contribuie, de
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fapt, mai multe modalităţi de expresie. Exprimarea verbală
se îmbină cu cea muzicală şi coregrafică, cu cea gestică şi
mimică. Fiecare din limbajele textelor folclorice propriu-zise,
verbale sau muzicale, se corelează între ele şi cu modurile de
comportare după legile interne ale structurii fiecărei cate
gorii de obiceiuri, după normele logice de construire a unui
act complex cum este obiceiul.
Ele se îmbină în strategia de argumentare a discursului
activ care este obiceiul, în raport cu funcţia pe care el o
îndeplineşte în condiţiile păstrării bunei rînduieli, rebalan
sării ei după ce a fost balansată. Se îmbină creînd raporturi
ierarhice între limbaje, nu numai în ansamblul obiceiului, ci
şi în diferite secvenţe, în diferitele lui momente. Se îmbină
pentru că obiceiurile implică acte rituale şi ceremonii, acte
juridice şi economice etc. , valori morale şi exprimări estetice,
vechi mituri şi cunoştinţe dobîndite din experienţa oame
nilor sau integrate din lexicul cultural eterogen în succe
siunea culturală a diferitelor epoci prin care obiceiul a tre
cut. Sînt mărci plasate între secvenţele succesive ale vieţii
cotidiene, dincolo de cotidian, pentru a-i sublinia diferitele
etape, pentru a-i da ritmul necesar unei trăiri în dinamism
propriu. Obiceiurile merită deci atenţia pe care le-o acordă
omul contemporan. Pentru ca această atenţie să-şi capete
însă sensul deplin, obiceiurile tradiţionale se cer cunoscute.
Se cer cunoscute mai cu seamă atunci cînd, în formele mani
festărilor folclorice contemporane organizate, încercăm să le
„valorificăm". Se cer cunoscute în profunzime pentru ca
valorificarea să nu rămînă numai la suprafaţă, să nu reţină
numai ceea ce este spectaculos şi pitoresc, ci să scoată în
relief cît mai multe din valenţele adînc umane pe care mani
festările tradiţionale le încifrează.
Pen tru a servi această cunoaştere vom încerca să
prezentăm obiceiurile într-o viziune unitară în care numai
deficienţele discursului lingvistic fac poate ca, prezentate în
suită, să fie mai greu de sesizat sistemul, structura lor uni
tară, ansamblul. Într-o viziune în care datele concrete sînt în
legătură cu fiecare obicei în parte, iar descrierea nu are
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menirea decît de a prezenta suficiente date informaţionale
pentru a putea pătrunde pînă la sens. Expunerea sintagma
tică este deci menită să uşureze sesizarea paradigmelor şi
înţelegerea semnificaţiei fiecărui obicei luat ca semn şi
schimbările de semnificaţie care au intervenit în lungul pro
ces de evoluţie a lor.
Prezentarea de ansamblu, expunerea sistemului în care
obiceiurile se organizează, a structurii acestui ansamblu cu
toate corelaţiile ei interne şi cu motivările contextuale ale
acestor corelaţii , la nivelul ansamblului şi al fiecărei categorii
în parte, apoi a corelaţiilor cu contextul socio-cultural în care
funcţionează astăzi sau au funcţionat în trecut, are menirea
să uşureze lectura fiecărui obicei concret pe care cei care îl
manipulează astăzi în acţiunile culturale îl întîlnesc şi sînt
tentaţi să îl valorifice. Orientată spre folosul acestora,
expunerea, dincolo de sistem, se va opri deci, mai cu seamă,
asupra acestor obiceiuri care sînt pasibile de a fi „valorifi
cate".
Lectura obiceiurilor întîlnite în realitatea contemporană
porneşte de la constatarea că obiceiurile care se păstrează
prin tradiţie şi se realizează spontan pot căpăta semnificaţii
noi în raport cu contextul în care apar şi că, tot în raport cu
contextul contemporan, pot să creeze obiceiuri noi. Aceasta
fiindcă nici o societate bine rînduită nu se poate dispensa, în
mecanismul ei de păstrare dinamică a bunei rînduieli, de
ceea ce reprezintă, ca expresii culturale active, obiceiurile.
Aceste expresii active ale spiritului uman, care dintotdeauna
au transformat entropia în noi valori culturale, care au mar
cat momentele importante ale vieţii şi muncii omului şi care
l-au ajutat să depăşească, nu numai la nivel de grup, ci şi l a
nivel individual, situaţiile liminale, nu dispar c a modalitate
creatoare de cultură, ca sistem, ci doar se transformă şi se
regenerează .
��·Tradiţionale sau noi, spontane sau organizate, obi
ceiurile ne spun ceva, au, în esenţă, rosturi care nu le
desmint pe cele cu care au servit ele de veacuri pe om şi
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societatea în păstrarea bunei rînduieli, cu care s-au înscris în
istoria noastră cul tural ă.
Pentru ca să poată spune astăzi ceea ce trebuie să spună
în condiţiile integrării l or în cultura contemporană, trebuie
să ştim bine şi ceea ce au spus în trecut. Este condiţia va
lorificării lor critice, a unei valorificări cu sens cultural
adevărat:�f':�
Valorificarea aceasta se face azi pe diferite planuri şi în
diferite contexte. Deci paginile care urmează aş dori să fie
utile nu numai valorificării î n spectacol de către echipele
artistice de amatori sau de către ansamblurile folclorice pro
fesionale, ci şi celor care se apleacă asupra obiceiurilor pen
tru a le înţelege, folcloriştilor grupaţi în asociaţiile de
cercetări folclorice şi tinerilor din institutele de învăţămînt
superior sau mediu, care doresc să le culeagă sau să le
studieze. Aş dori să ajute în viaţa culturală actuală dialogu
lui care are, în multiple împrejurări, ca subiect obiceiul. Să
ajute şi pe cei care, în condiţii noi, performează obiceiul
spontan sau organizat, şi pe cei care receptează aceste per
formări, nu numai să înţeleagă just obiceiul spectacol, ci şi să
contribuie la performări cît mai izbutite.

OBICEIURILE - ACTE DE COMUNICARE.
CONTEXTUL LOR SOCIO-CULTURAL ŞI
MUTAŢIILE FUNCŢIONALE
Cercetările contemporane asupra culturii, asupra culturii
populare tradiţionale, în special, dar şi asupra fenomenelor
ei contemporane şi asupra culturii, în general, socotesc
faptele de cultură acte de comunicare. Iar cum comunicarea
curentă cea mai cunoscută este comunicarea prin limbaj,
este firesc ca în discutarea comunicării culturale, în general,
să se folosească terminologia lingvistică.
Dar faptul că se foloseşte terminologia lingvistică şi nu
numai terminologia, ci şi principiile lingvisticii moderne şi
metodele ei de cercetare se datoreşte şi situaţiei de ştiinţă
pilot pe care o are lingvistica în rîn dul ştiinţelor umane.
Ajungînd, prin cercetări concrete şi printr-un efort de siste
matizare şi de sintetizare, la concluzia că limba este un sis
tem, o structură constituită din rel aţii ale elementelor perti
nente între ele şi cu întregul, lingvistica a reuşit să dea teoriei
şi metodelor sale rigoarea care o apropie de cea a logicii şi a
matematicii, să formuleze cu mai multă precizie, într-o viziune
de obiectivitate, rezultatele cercetării, să descopere legile
generale şi particulare de funcţionare a limbii ca fenomen
cultural, ca mijloc esenţial de comunicare între oameni. În
analiza faptelor de limbă ca acte de comunicare ea s-a
folosit, în chip firesc, de teoria generală a comunicaţiilor, iar
în determinarea raporturilor între semne şi semnificaţia lor
ea foloseşte azi semiotica, teoria semnelor, care îi permite să
meargă în înţelegerea lucrurilor pînă la nivelul de adîncime,
să sesizeze în multitudinea faptelor reale esenţele, modelele
cu valoare de generalitate, logica internă care guvernează
aceste modele, concretizările lor nesfîrşite datorită capaci
tăţii lingvistice a omului, performării prin care se manifestă
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această capacitate. Dacă operăm deci şi în cercetarea obi
ceiurilor cu concepte şi termeni lingvistici şi punem faptele
de cul tură popul ară în ecuaţiile teoriei comunicaţiilor,
putem socoti că orice fapt de cultură, deci şi orice obicei, este
un act de comunicare. Este un mesaj care presupune un act
de codare şi un act de decodare în virtutea unui cod cunos
cut deopotrivă de emiţători şi de receptori. Ca act de comu
nicare, el se deosebeşte totuşi de comunicarea prin limbă, de
comunicarea lingvistică curentă, prin faptul că foloseşte şi alte
limbaje - muzical, coregrafic, gestic, mimic - sau limbaj e spe
cializate ca cele ale miturilor, riturilor, ceremonialelor, obi
ceiurilor, modurilor de comportare, bunei-cuviinţe. Dar
atunci cînd actele culturale folosesc limba dincolo de comu
nicarea curentă prin limbă, textul lingvistic se înscrie într-un
sistem propriu de semne, sistem semantic secundar faţă de
sistemul limbii.
Astfel privit, actul de comunicare cultural stabileşte, de
fapt, un raport de schimb între partenerii lui, schimb de
informaţii, schimb de bunuri, schimb de servicii. Fiecare act
de comunicare, deci şi fiecare obicei, transmite un mesaj prin
care se face schimbul.
În cultura tradiţională_comunicarealntre__ om şi natură se
făc�a fa--nivel1:11 practicii prim!tive1_între o__m__şi_r_ epr_ezenţ�trile
pe--��re-ŞiJe-a făcu_ţ���e fenomenele natudi"- la niv€'.f!ul
m-lturil()r şj_r.iţ_urilor. Iar pe planul social concret, raporturi:le
de schimb se stabileau la nivelul ofuiceiurilor, al normelor de·
comportare, al ceremonialelor, întl'e indivizii aceluiaşi grup
social şi între grupuri sociale diferite„ de natură şi dimensiuni
variate: grupuri teritorial şi etnic diferite. Limita schim
burilor era determinată de puterea de în·ţelegere, de capaci
t atea de a comunica, deci de cunoaşterea codurilor prin care
se încifrau şi se descifrau mesajele, a logiCii care le guverna,
a teoriei argumentării cu ajutorul căreia se realizau diferitele
categorii de mesaje ce puteau fi reduse la: mn model comun.
Mesajele schimburilor culturale sînt fapte delimitate,
realizate şi fixate în semnele proprii limbajului prin care se
exprimă, de cele mai multe ori printr-o pluralitate de semne
__
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de natură diversă datorită sincretismului de limbaje al
oricărui fapt de cul tură tradiţională. Mesajul în cadrul actu
lui de comunicare, deci obiceiul ca act cultural, este un întreg
structurat, un sistem de semne.
În general, ca denumire a faptelor de cultură, ca termen
cu care operăm în dialogurile asupra realităţii etnologice,
actul nu are o existenţă de sine stătătoare, nu pluteşte în vid,
ci este cuprins, ca orice text, într-un context. „ În genere,
textul nu are o existenţă de sine stătătoare, fiind în mod
inevitabil inclus într-un context oarecare (în realitate istorică
sau convenţională). Textul există în calitate de parte con
tractantă al ături de elemente structurale extratextuale,
legătura dintre text şi ele fiind cea dintre doi termeni ai unei
opoziţii" (I. M. Lotman, Lecţii de poetică structurală,
Bucureşti, Editura Univers, 1970, pp. 219-220). Actul este
semnul unui conţinut. Un semn cu semnificaţie proprie care
poate fi descifrată prin analiză structural ă şi raportări
semiotice. În raport cu contextul, fiecare act cu structura
bine închegată are rosturi determinate, funcţii proprii.
Actele de cultură tradiţională, deci şi obiceiurile, nu se reali
zau numai printr-un sincretism de limbaje, ci şi într-un
sincretism de planuri contextuale. Ca semne cu circulaţie
generalizată în macrosistemul culturii populare, ele erau
deci polifuncţionale. Sincretismul de planuri contextuale,
polifuncţionalitatea conferă actului de cultură tradiţională
polivalenţă, îi explică ambiguitatea şi îi asigură durabilitate
în timp şi largă difuziune teritorială. Durabilitatea şi l arga
răspîndire a unui fapt de cultură populară luat ca mesaj era
direct proporţională cu ambiguitatea lui. În descifrarea tex
tului ca semn, deci în investigarea semnificaţiei lui, a sensu
lui, trebuie să se ţină seamă de planul pe care a fost încifrat,
de contextul actului de emisie şi de planul pe care a fost
receptat, de contextul actului de receptare. Aceasta fiindcă
ambiguitatea face posibil ca un mesaj codat cu o anumită
intenţie„ într-un anumit sens, să poată fi decodat cu altă
intenţie„ în alt sens.
Pbmurile contextuale pe care se realiza - exista - un obi-

16

Mih ai Pop

cei puteau fi: socio-economic, de comportare, sacral, cere
monial, artistic. De cele mai multe ori, contextul implica mai
multe planuri concomitente, ceea ce oferea faptelor etno
logice dimensiuni proprii. Dar, în cazul unei concomitente
între mai multe planuri exista, de obicei, o ierarhie de impor
tantă a acestora. Existau pl anuri dominante şi planuri
subiacente. Planurile dominante se manifestau vizibil, iar
planurile subiacente aveau o existentă discretă, o stare de
l atentă.
Întrucît planurile pe care se realizau textel e etnologice
determinau funcţiile lor, etnologii vorbesc de funcţii domi
nante şi de funcţii subiacente, de funcţii manifeste şi de
funcţii discre te. Ierarhia de planuri, deci şi ierarhia funcţiilor,
nu era inamovibilă. Ea era o realitate istorică determinată de
condiţiile socio-economice şi psiho-sociale în care exista.
Era schimbătoare în raport cu aceste coordonate ale ei.
Schimbarea de planuri de realizare ducea la schimbări în
ierarhia funcţiilor, la mutaţii funcţionale. Mutaţiile funcţionale
nu înseamnă, cum credeau cercetătorii tradiţionalişti, elimi
narea funcţionalităţii, golirea de sens, ci doar o schimbare în
ierarhia funcţiilor, o trecere a funcţiei dominante în rîndul
celor subiacente şi a uneia din cele subiacente în rolul de
dominantă. Nu poate să însemne eliminarea funcţionalităţii,
golirea de sens, pentru că, în sistemul cul turii populare, nu
există şi nu pot să existe acte fără rost, acte goale de sens.
Chiar faptele ce par a fi aberante, care se abat de la regul a
generală, d e l a normă, n u sînt decît excepţii menite să
întărească regula.
Cultura populară ne oferă la tot pasul exemple de
mutaţii funcţionale. De pildă, un obiect de port cum ar fi
traista, „ trăistuţa'' purtată de bărbaţi în Ţara Oaşului.
Traista este, în general, un obiect cu funcţie utilitară. În Ţara
O aşului, în costumul bărbătesc de sărbătoare, ea este un ele
ment de podoabă. Dar în ansamblul portului bărbătesc de
sărbătoare din Ţara Oaşului ea mai este şi o marcă distinctivă,
o emblemă a fiecărui sat, fiindcă fiecare sat are alt tip de
trăistuţă. În contextul microstructural al fiecărui grup social,
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cum ar fi un sat, funcţia dominantă este pentru locuitorii
acestui sat cea de podoabă, dar, sub formă de latenţă în
raport cu portul de fiecare zi, poate să existe şi funcţia utili
tară sau cea de emblemă. Aceasta din urmă trece din latent
în manifest de îndată ce contextul în care apare se schimbă,
de îndată ce insiderul, omul unui sat, vine în contact cu out
siderii, cu oamenii altui sat sau ai altor sate. Mutată din
mediul rural în mediul urban, trăistuţa oşenească suferă o
altă mutaţie funcţională. Pusă într-o cameră urbană, pe
perete, ea devine un element de decor de interior.
Mutaţiile funcţion ale dau actelor, mesajelor de cultură
populară mobilitate. Ele se efectuează la nivelul grupurilor
sociale, deci al realităţilor socializate, printr-un act de
opţiune determinat de context şi, în ultimă instanţă, de
condiţiile socio-economice, de poziţia ideologică a grupului,
de schimbările care intervin în această poziţie.
În raport cu tradiţia şi cu înnoirea ei, mutaţiile funcţio
nale sînt elementul dinamic care produce schimbările . Ele se
realizează prin translatarea actelor de pe un plan pe altul, de
pildă, de pe pl anul religios pe cel ceremonial şi apoi pe cel
artistic. În obiceiul tradiţional al nunţii există mai multe
momente rituale care se situează pe plan sacral. Atunci cînd
se joacă bradul în faţa casei mirelui după cununie, este obi
ceiul, în unele locuri, ca în jurul horei să se presare firimituri
de cozonac şi să se toarne vin. Se trage, de fapt, cu cele două
elemente al căror sens sacral advine în multe alte rosturi pîinea şi vinul - un cerc magic menit să apere nunta de
influenţa forţelor nocive. Astăzi, sensul străvechi, ritual al
actului s-a pierdut. El apare totuşi ca un act care nu poate
lipsi din desfăşurarea integrală, după anumite reguli bine
stabilite, a ceremonialului, ca un act ceremonial. S-a produs
deci un fenomen de translaţie de pe planul sacral pe planul
ceremonial, o schimbare de funcţie. Din funcţia veche a
rămas o amintire care se concretizează prin credinţa că „este
bine să se facă aşa". S-a produs un fenomen de deritualizare.
Etnologii sînt, în general, de acord astăzi că cele mai multe
dintre riturile, miturile şi obiceiurile populare trec printr-un
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proces continuu de desacralizare. Ceea ce nu înseamnă că în
schimbările care intervin în cultura tradiţională nu pot exista
şi fenomene regresive, în care mutaţia funcţion ală să
însemne revenirea ca dominantă a unei funcţii care, din
dominantă altădată, a căzut pentru un timp în latenţă. În
cazul acesta, translaţia de planuri se face în virtutea revenirii
în sens invers. Fenomenele regresive se observă, în mediile
cu o cultură etnologică, mai cu seamă în raportul dintre
grupurile de vîrstă. Am constatat, de pildă, că tinerii care
preferă cîntecele cele mai noi, după ce s-au căsătorit şi au
intrat î n grupul cel or însuraţi, revin l a cîntecel e mai
tradiţionale. Acelaşi lucru l-am constatat şi la cei care intră
în categoria celor bătrîni în raporturile lor cu sacrul şi pro
fanul, cu vechiul şi cu noul . Pe lîngă aceasta, tot în rîndul
mutaţiilor funcţionale intră şi acele schimbări care fac ca un
text etnologic să devină opusul lui. Astfel de mutaţii se
petrec dintotdeauna în cultura populară şi se pot stabili
analogii î ntre ele şi ceea ce critica literară şi dramatică
cunoaşte astăzi prin raportul literatură - antiliteratură,
teatru - antiteatru. Le întîlnim, în cultura tradiţională, în
actele parodice, de pildă, în parodierea unor momente din
oeremonialul de înmormîntare, în j ocurile cu măşti de Anul
Nou, la î ngroparea caprei, a turcii etc. Stabilind o identitate
de sens între zeităţile care î ntruchipau natura, fertilitatea
solului şi masca de animal folosită în jocurile de Anul Nou,
etnologii au dedus că moartea animalului şi reînvietea lui
corespunde morţii şi reînvierii din miturile şi riturile antice,
de fapt credinţei în moartea 'Şi reînvierea naturii la început
de an, răspîndită la foarte multe popoare. Dar, în contextul
j ocurilor de Anul Nou al căror caracter ludic este incon
testabil, prezenţa acestui sem.s este foarte contestabilă. Chiar
dacă momentul din jocurile tradiţionale s-ar deduce dintr-un
arhetip ritual, el a trecut prin atîtea mutaţii funcţionale, înCÎt
funcţia lui străveche a dispărut cu totul. Această functie însă
nu îşi putea găsi locul în contextul jocului, tocmai prin faptul
că jocurile cu măşti de Anul Nou erau manifestă ri prin care
omul sărea dincolo de contextele vieţii cotidiene, se ascun-
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dea în dosul măştii pentru a se elibera de contingenţele
cotidianului, de constrîngerile sociale de natură ritualistică,
ceremonială. Jocurile de Anul Nou pot fi deci exemple de
consecinţe externe ale mutaţiilor funcţionale, iar transl aţia
de pe planul seriosului în planul jocului arată că anumite pla
nuri exclud anumite funcţii, deci că planurile contextuale pot
avea, în raport cu funcţiile, un rol limitativ.
Translaţia actelor de cultură popul ară tradiţională şi deci
şi a obiceiurilor de pe un plan contextual pe altul , mutaţiile
funcţionale au dus şi duc încă la schimbarea sensurilor lor.
Semnificaţia textului etnologic privit ca semn, în sensul
raportărilor făcute de Ferdinand de Saussure, nu poate fi
descifrată fără cunoaşterea planului contextual în care se
realizează funcţia dominantă pentru care a fost încifrat şi cea
în intenţia căreia s-a descifrat. Deci, în raportul dintre semn
şi se mnificaţie, sensul este un dat concret, supus
schimbărilor în evoluţia în timp şi în larga distribuţie terito
rială a actelor.
Se. impune însă să. facem o distincţie între semn şi simbol.
Semn ul este un dement al unui cod, avînd o valoare de
semnificare în cad11i11: u:i:rui singur sistem de comi.mkate, a
unui singur cod. SimlfJolutJ este şi el o unitate semnliificativă,
t11'Iîl1 semn, dar el are iberta1tea de a se adapta mai multor
oo'duri, păstrînd în fiecare: aceleaşi semnificaţii. Poate că,
situînd pro blema în parametrii.! .lingvisticii transformaţionale,
am·. pu tea presupune că semnul apare în actele de comuni
care' la nivel de suprafaţă;· p� cînd simbolul, expresie a
esenţei, apare la nivel de adînmme şi, plasîndu-se în limitele
sistrutllului de gîndire, ale logicii interne a lucrurilor, are o
m ai l�rgă valoare de generalitate .
.Am arătat la început că fiecare act de cultură populară,
fiecare mesaj, fiecare obicei trebuie oonsiderat ca un întreg,
ca un sistem� ca un ce structurat, fireşte, de dimensiuni
diverse, de la macrostructuri la microstructuri. Modelele lor
structurale sînt modele categoriale, fiecare fap t concret
putînd fi transpus într-un model categorial şi fiecare model
categorial putînd fi regăsit în nenumărate fapte concrete. În
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acest sens, multiplele variante ale unui obicei nu sînt decît
concretizări diverse ale modelului categoriei respective.
Între planurile contextuale ale structurilor categoriale şi
concretizările lor variate există un raport de strictă depen
denţă: funcţia actului îi determină structura, deci mutaţiile
funcţionale provoacă schimbări în structura actelor. Această
constatare este foarte importantă pentru înţelegerea
diacronică a fenomenelor, pentru înţelegerea istoriei culturii
populare . Trecerea de la un modul cultural la altul nu se face
liniar ascendent, printr-o evoluţie lent progresivă, ci prin
schimbările de structură care intervin datorită mutaţiilor
funcţionale. Dialectica procesului se întemeiază pe principiul
trecerii de la acumulări cantitative la schimbări calitative .
Fiecărei funcţii îi corespunde, în timp, o structură proprie cu
un model categorial adecvat, structură pe care o găsim în
realitatea sincronică, concretizată în nenumărate variante
ale căror diferenţe, în distribuţia teritorială, sînt numai
nuanţări stilistice, atîta timp cît funcţia lor, semnificaţia
semnului, rămîne aceeaşi.
Cercetarea ştiinţifică a actelor de cultură populară, deci
şi a obiceiurilor, nu se poate limita numai la simpla descriere
a faptelor, ci presupune, înainte de toate, o sistematizare a
concretizărilor variate. Se cere o analiză structurală a lor
pentru stabilirea modelelor categoriale, apoi, prin compara
rea modelelor, o tipologie structurală. Analiza presupune un
proces de gramaticalizare, de determinare a codurilor cu
care operează fiecare limbaj, prin care se realizează textele,
elaborarea gramaticii fiecărui limbaj, a sistemului lui de
semne. Dar, dincolo de analiză, de determinarea modelelor
şi de tipologia structurală, înţelegerea sensului necesită
cunoaşterea planurilor contextuale, determinarea funcţiilor
textelor cercetate. Numai o astfel de cunoaştere totală ne
poate dezvălui sensul adevărat al obiceiurilor studiate.
Conştiinţa că în cultura populară se petrec continue
schimbări de planuri, mutaţii funcţionale cu repercusiuni
directe asupra structurii actelor, ne deschide perspectiva
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spre înţelegerea dinamicii interne a fenomenelor culturale,
ne obligă la tratarea lor ca proces. Ne face să trecem de la
viziunea sincronică la cea diacronică şi ne oferă o nouă
optică pentru înţelegerea istoriei lucrurilor.

RELAŢIA DINTRE SISTEMUL DE ÎNRUDIRE
ŞI SISTEMUL OBICEIURILOR

Pentru a putea descifra raporturile dintre obiceiurile
tradiţionale, sistemul de reguli de convieţuire socială pe care
ele îl exprimă şi contextul social în care acesta se situează, în
cazul oricărei lecturi a unor obiceiuri concrete, unele consi
deraţii în l egătură cu structura de bază a . societăţii
tradiţionale, cu neamul, se impun de la sine.
Grupul social de bază al comunităţil or etnol ogice
româneşti era neamul care, dincolo de familia nucleară,
părinţi - copii, îi cuprin d ea pe toţi cei înrudiţi prin con
sangvinita te, prin afinitate şi prin năşie.
Dacă baza biologico-socială a relaţiilor de înrudire poate
fi socotită consangvinitatea, iar afinitatea, modul de a stabili
pe plan social, prin schimburi matrimoniale, un sistem de
alianţă mai larg, năşia, care a jucat în unele zone un rol
deosebit în relaţiile de înrudire, are la bază o alianţă care se
realizează în acte sociale şi economice.�·Naşii era� cei care îl
asistau pe cel care trece de la o stare socială la alta, cei care
îl asistau pe copil la botez şi pe tinerii care se căsătoresc, l a
nuntă. E i erau, în sensul riturilor d e trecere, cei care iniţiau
pe cei care efectuau trecerea într-o nouă stare. Cu acest rol,
cu această funcţie, apar în trecut l a toate popoarele
europene. D ar în comunităţile etnologice româneşti , năşia
nu era o funcţie ocazională, ci avea un caracter d� du rată.
Prin ea se stabilea cel de al treilea mod de înrudire. Cc I care
era naşul unei tinere perechi la nuntă era şi naşul de botez al
tuturor copiilor lor. În cazul cînd naşul care a asistat tînăra
pereche la nuntă murea, rolul trecea asupra fiului cd mai
mare şi apoi, iarăşi, în caz de absenţă a acestuia, asupra
celorlalţi fii ai celui care a stabilit iniţial această relaţie de
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înrudi e. În felul acesta, între cele două neamuri se stabileau
relaţii de înrudire care treceau din generaţie în generaţie şi
se manifestau într-o serie de acte menite să menţină, să
întărească aceste relaţii de înrudire.
Neam ul, marea unitate care stă l a baza relaţiilor de
înrudire, a alianţelor prin care se stabileau grupuril e de
interese, se manifesta, în comunităţile rurale de ţărani liberi
(neiobagi), pe plan economic, prin dreptul de a exploata în
comun partea ce li se cuvenea din pădurea şi păşunea alpină
colectivă, prin asociaţii de fîntîni, mori, locuri proprii în
sălile de adunări ceremoniale şi printr-o serie de acte de
întrajutorare, clăci de secerat, de cosit, clăci de construit case
etc. Neamul îşi păstra coezi unea nu numai în realitatea vie,
ci şi dincolo de aceasta, în mit. Această coeziune se manifesta
pe plan ritual printr-o serie de acte care ţineau de complexul
ceremoniilor funerare şi post-funerare.
În cadrul neamului, fiecare membru, după categoria în
care se situa potrivit celor trei linii ale relaţiilor de înrudire,
avea un statut propriu şi trebuia să-şi îndeplinească rol ul
potrivit acestui statut, potrivit funcţiilor care îi revin în
diferitele ipostaze în care se realiza comunicarea dintre el şi
ceilalţi membrii ai neamului. Neamul era o realitate cu ierarhie
proprie, cu un limbaj propriu al relaţiilor interpersonale.
Acest limbaj , sistem de comportări ritualiza te/socializa te se
realizează nu numai în comunicările verbale şi în schim
burile de bunuri şi servicii, ci şi în ceea ce ne interesează în
chip special, în ceremonii, în obiceiuri. În viaţa neamului
unele roluri aveau un caracter de durată, altele se modificau
odată cu schimbarea statutului diferiţilor membri. Putem
deci vorbi despre o dinamică proprie a relaţiilor de înrudire,
care îşi găseşte, la rîndul ei, expresia în obiceiuri.
În satele româneşti tradiţionale, neamul era o unitate
exogamă în cadrul unei endogamii locale. Căsătoriil e nu
erau permise decît dincolo de gradul al treilea şi, în unel e
locuri, chiar dincolo d e gradul al patrulea d e înrudire. Prin
tradiţie se socotea că nu este bine să se încheie căsătorii între
cumnaţi, în afară de cazul cînd fratele şi sora unei familii se
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căsătoreau cu fratele şi sor a altei familii şi căsătoria se cele
bra în aceeaşi zi, deci înainte ca relaţiile de afinitate la acest
grad să se fi stabilit. În unele locuri, aceleaşi reguli de inter
dicţie care funcţionează pe linie de consangvinitate şi afini
tate erau valabile şi în rel aţiile cu familia naşilor.
În cazul căsătoriei între cei care vor deveni cumnaţi
schimbul devine simetric. Acest model simetric este şi astăzi
frecvent în unele zone de munte. Prezenţa lui este motivată
economic. Pentru ca averea să nu se împartă, în cazul
familiilor cu doi copii de sex opus, se caută o altă familie cu
aceeaşi structură. Cele două căsătorii se cel ebr ează în
aceeaşi zi şi, pentru fiecare parte, în urma unei convenţii de
schimb reciproc avantajos, proprietatea rămîne bărbaţilor
care stăpînesc casele părinteşti şi averea părinţilor, pe cînd
femeile trec în casele socrilor.
Comunităţile etnologice româneşti, satele de ţărani
liberi, nu erau asociaţii egalitare de neamuri. Ele au dez
voltat probabil în evul mediu up sistem ierarhic propriu pe
care, prin fapte de arme, l-au întărit cu titluri date de către
domnitorii celor trei principate româneşti.
S-a creat deci în rîndurile ţăranilor liberi o ierarhie
bazată pe originea familiei şi pe titluri. Structura satelor a
căpătat o organizare ierarhică.
Raportul dintre această structură, în care neamurile erau
i erarhizate în cel puţin trei categorii, şi principiul
endogamiei locale prezintă şi el interes pentru înţelegerea
mecanismului intern al relaţiilor de înrudire, al alian telor şi
al grupurilor de interese. Dacă cei din categoria inferioară,
numeric mai mare, găseau posibilitatea de a stabili legături
matrimoniale în cadrul comunităţii săteşti , deci respe ctau
endogamia locală, cei din categoria medie, chiar dacă
depăşeau limitele satului, nu treceau de satele vecine, deci,
în condiţiile geografice concrete al e satelor româ nc�l i, de o
arie de cca 20-30 km. Cei din categoria ierarhic superioară,
mult mai puţini, pentru a evita mezalianţa sa u, mai hine zis,
pentru a stabili alianţe multilateral utile, la nivelul castelor,
erau obligaţi să-şi extindă reţeaua de relaţii matrimon iale
asupra unei întregi zone, asupra unui întreg ţinu t .
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Se poate vorbi deci, în raport cu ierarhia socială, de trei
zone de endogamie locală, de cuprindere teritorială diferită:
cea a satului, cea a satului şi a satelor vecine şi cea a ţinutului
sau zonei. Această situaţie corespundea legăturil or de
înrudire din perioada feudală şi, în unele locuri, s-a prelungit
pînă aproape de vremea noastră.
Cunoaşterea zonelor de endogamie locală şi a depăşirii
lor prezintă interes pentru înţelegerea răspîndirii teritoriale
a unor obiceiuri. Astfel, de pildă, tîrziu, probabil spre
sfirşitul secolului al XVIII-iea, în zonele pastorale intercarpa
tice, atunci cînd unii dintre ţărani au devenit proprietari de
mari turme de oi şi, depăşind economia autarhică rurală, au
început să producă pentru a vinde pe piaţă, ei au fost nevoiţi
să angaj eze ciobani din afara familiei, aduşi de obicei din
satele cu care hotarele lor se învecinau peste munţi, deci din
zona exterioară a Carpaţilor. Unii dintre aceştia au fost
acceptaţi în neamul stăpînilor şi au lărgit astfel zona
endogamă l ocală, transgresînd totodată şi regulil e de
căsătorie dictate de ierarhia castelor. Noil e rel aţii de
înrudire au dus la stabilirea unui nou sistem de alianţe bazat
pe necesităţi economice.
Dar, în acest caz, grupurile sociale, altădată limitate de
endogamia locală, aduceau din afara zonei endogame numai
bărbaţi. Faptul a dus la transgresarea sistemului virilocal.
Potrivit tradiţiei, în cazul căsătoriei, femeia întotdeauna vine
în casa bărbatului. Această regulă este marcată şi prin termi
nologia relaţiilor de înrudire. Un bărbat „se însoară" iar o
femeie „se mărită". Dacă în situaţii speciale, de pildă în
cazul cînd o familie avea numai un singur copil, de sex femi
nin, care se căsătorea şi, prin depăşirea sistemului virilocal,
bărbatul venea în casa femeii, se spunea, cu o conotaţie
depreciativă, că el „s-a măritat". Deci toţi bărbaţii aduşi de
peste munţi, întîi ca angajaţi şi apoi acceptaţi în neam, „se
măritau", se puneau într-o situaţie particulară faţă de regu
lile tradiţionale. În schimb, realizau o promovare economică
şi social ă.
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Situaţia este astăzi, în aceleaşi zone, răsturnată. În pro
cesul de industrializare, bărbaţii tineri părăsesc satele pentru
a se integra, sub diferite forme, în societatea urbană indus
trială. Fetele, chiar atunci cînd rămîn în sat, au tendinţa de a
se mărita cu orăşeni, de multe ori chiar cu tineri plecaţi din
satele lor. În acest fel, tinerii care au mai rămas în sat găsesc
cu greu soţii în satele lor sau chiar în limitele vechii zone de
endogamie locală. Ei sînt nevoiţi să-şi caute soţii în satele de
peste munţi, de unde al tădată neamurile lor au adus bărbaţi.
Vechile relaţii de înrudire funcţionează în aceste cazuri, în
această zonă extinsă peste munţi, şi atunci cînd nu bărbaţii ,
ci femeile sînt aduse din afară.
În situaţia aceasta, relaţiile de înrudire se stabilesc pe
bază de legături preexistente între cele două grupuri sociale.
Fata vine cu părinţii ei şi i se dă o casă unde-şi face pregătirile
pentru nuntă, pentru ca totul să decurgă după rînduiala obi
ceiurilor tradiţionale. Deci relaţiile de înrudire dintre cele
două neamuri se realizează ceremonial cu respectarea
da tinei.
Regulile relaţiilor de înrudire se exprimau prin termi
nologia acestor relaţii şi prin limbajul complex, dar sociali
zat, ritualizat al obiceiurilor.
Terminologia românească a relaţiilor de înrudire este, în
general, atît ca structură, cît şi ca expresie lingvistică, apro
piată de cea a celorlalte popoare romanice.
Familia mică se compune din tată - mamă, soţ - soţie,
bărbat - femeie/nevastă şi copii, din unchi şi mătuşă, atît
pentru fratele şi sora tatălui, cît şi pentru fratele şi sora
mamei.
În linie ascendentă, din bunic - moş, bunică - moaşă sau
străbunic - strămoş, străbunică - strămoaşă, cu nepotul şi
nepoata, strănepotul şi strănepoata.
Copiii, în M aramureş „coconi" sau „prunci", în t re ci sînt
fraţi; deci, cînd este vorba de întregul grup, se folosc�lc o sin
gură denumire pentru ambele sexe. Dar fraţi sînt, ln sens
restrîns, numai copiii de sex masculin. Cei de sex feminin
între ei sînt surori.
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În relaţiile cu unchii şi mătuşile sînt nepoţi: nepot şi
nepoată, ca şi în relaţiile cu bunicii şi străbunicii. La acelaşi
nivel, copiii între ei sînt veri: văr şi vară, şi, după gradul de
înrudire, veri primari sau veri dulci, veri de frate sau de soră,
sau veri II, III etc.
Familiile înrudite prin alianţă se încuscresc. Părinţii
tinerilor căsătoriţi devin între ei cuscri: cuscru, cuscră, iar
fraţii devin cumnaţi: cumnat, cumnată. Pentru mire şi
mireasă sînt socri, iar aceştia, faţă de ei, ginere şi noră.
Relaţiile de năşie se denumesc prin nănaşi: nănaş, nănaşă şi
fini: fin şi fină.
După cum se vede, în afară de tată, mamă, soţ, soţie,
bărbat, femeie („nevastă" fiind denumirea pentru soţie
tînără) frate, soră şi unchi, mătuşă, ginere şi noră, diferenţa
între sexe se face la toate gradele pe baza denumirii mascu
line căreia i se aplică terminaţia pentru feminin: bunic bunică, naş - naşă, nepot - nepoată, văr - vară, cuscru cuscră, cumnat - cumnată. În unele zone nu există termeni
aparte pentru denumirea diferenţei de vîrstă la nivelul
aceleiaşi categorii. În sudul României însă fraţilor mai mari
li se spune „nene", iar surorilor mai mari „ţaţă".
O diferenţă ierarhică se face însă între părinţii mirelui şi
cei ai miresei, în timpul ceremonialului nunţii. Părinţii �ire
lui sînt socrii mari, iar cei ai miresei sînt socrii mici.
Termenii relaţiilor de înrudire nu se translatează asupra
categoriilor de vîrstă din cadrul comunităţilor dincolo de
relaţiile reale de înrudire decît pentru unchi - mătuşă şi
nepot - nepoată, prin care se pot denumi cei de vîrstă
corespunzătoare, fără rel aţii reale de înrudire.
Sistemul de reguli este exprimat prin obiceiuri - aş spune,
înainte de toate prin ceremonii şi prin comportări necere
moniale - şi îşi găseşte verbalizarea în cîntecele ceremoniale,
în proverbe şi zicători şi în al te texte ale literaturii orale.
Arnold Van Gennep a descris modelul obiceiurilor vieţii de
familie în lucrarea sa Les rites de passage (Paris, 1909).
Acest model al trecerii omului dintr-o stare în alta, dintr-un
statut în cadrul neamului şi al comunităţii într-altul, îl
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regăsim şi în obiceiurile româneşti tradiţionale la care vreau
să mă refer. Înţelesul acestor obiceiuri nu ne este dat însă
deplin decît dacă le corelăm cu regulile relaţiilor de înrudire,
dacă le privim în raport direct cu necesităţile păstrării, con
solidării structurii de neam, ale stabilirii sistemelor de
alianţă.
Întrucît nu este posibilă o descriere integrală a acestor
obiceiuri, voi puncta doar cîteva momente unde corelaţia
este evidentă.
În Maramureş, unde comunităţile de ţărani liberi mai
păstrează încă urmele evidente ale vechii ierarhii sociale,
schimburile matrimoniale se realizează între neamuri de
acelaşi nivel.
Stabilirea relaţiilor de înrudire prin căsătorie este pre
mersă de o serie de acte a căror intenţionalitate poate fi
implicată, dar este şi explicată. Printre cele din urmă trebuie
menţionate două obiceiuri a căror realizare ţine o dată de
bărbaţi, a doua oară de femei. Este vorba de dansul dumini
cal, pe care îl organizează flăcăii, şi de şezătorile organizate
de fete. Cele două grupuri de vîrstă au la dispoziţie două obi
ceiuri care, în stadiul premarital, sînt simetrice. La fiecare
obicei participă ca invitaţi şi parteneri din grupul de sex
opus.
Jocul se desfăşoară în cadrul comunităţilor rurale şi în
trecut se desfăşura şi în limitele ierarhiei acestor comunităţi
şi chiar ale vecinătăţilor. D acă flăcăi din alt grup social vor
să participe la joc, nu o pot face decît la invitaţia, uneori
solicitată, a grupului care organizează. În cazul acesta,
înainte de a lua parte la obicei, ei trebuie să treacă un cere
monial de acceptare. Să fie primiţi şi ospătaţi în casa un uia
din grupul celor care invită. În aceeaşi situaţie, fetele din a lte
comunităţi nu pot participa decît dacă sînt introduse printr-o
familie din comunitatea respectivă cu care sînt înrudite. La
actele explicite care premerg stabilirea relaţiilor matrimoniale,
la dansul duminical şi la şezători, participă cu mult interes,
ca actanţi şi spectatori, membrii întregii colectivitilti �i, ca
adjuvanţi, reprezentanţii celor două grupuri soci:ilc. Mai cu
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seamă femeile neamuril or sînt foarte active nu numai în a
privi, ci şi în a comenta şi apoi a acţiona, uneori subversiv,
după împrejurări, pentru sau contra relaţiilor pe care tinerii
le stabilesc mai mult sau mai puţin spontan.
Ca şi pe întreg teritoriul etnic românesc, nunta este pre
mersă de logodnă, act prealabil prin care două neamuri îşi
manifestă hotărîrea de a face schimburi matrimoniale.
Nunta este precedată, de asemenea, de ceea ce, potrivit
modelului riturilor de trecere, reprezintă desprinderea de o
stare, de un statut, pentru a putea trece într-altă stare, a intra
într-o categorie cu alt statut.
Actul desprinderii de grupul de vîrstă este obligatoriu
pentru amîndoi partenerii. El are loc în aj unul zilei de nuntă,
cînd fetele pregătesc cununa miresei şi băieţii steagul mire
lui. Despărţirea miresei de grupul de vîrstă este marcată
printr-un cîntec, act poetic şi muzical . În unele zone,
despărţirea aceasta se făcea cînd mireasa îmbrăca hainele
ceremoniale şi cînd, pentru a se găti de nuntă, mirele era
bărbierit ceremonial. În ceremonialul nunţii mireasa este
însoţită de două-patru reprezentante ale grupului de vîrstă,
druştel e, iar mirele de stegar, care este şi maestrul de cere
monu.
Dar desprinderea ceremonială se făcea nu numai de
grupul de vîrstă, ci şi de familie. D acă pentru grupul de vîrstă
despărţirile erau simetrice la mire şi la mireasă, despărţirea
de familie avea loc numai pentru mireasă, fiindcă în sistemul
virilocal doar ea îşi părăsea familia pentru a trece, a se inte
gra în familia mirelui.
Totuşi simetria nu era total abandonată în ansamblul
sistemul ui obiceiurilor tradiţionale. Ea era compensată
printr-un act ce s-a păstrat într-o altă zonă din nord-vestul
ţării, în Bihor. Aici, atunci cînd mirele vine să ia mireasa
pentru a o conduce la cununie, el este supus unor probe. I se
pun, sub formă de ghicitori, astăzi ritualizate, o serie de
întrebări prin care el trebuie să facă dovadă de isteţime şi de
standardul de cunoştinţe necesare statutului nou pe care îl
va avea. Este, poate, un act compensator, un moment care
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marchează acceptarea lui de către neamul miresei. Familia
miresei pierdea în chip real un membru, deci se dezechilibra,
dar accepta ceremonial, metaforic, un altul şi îşi restabilea,
ca de multe ori în rînduiala etnologică a lumii, echilibrul prin
saltul în metaforă pe care îl reprezentau actele ceremoniale.
În unele zone, de pildă în M aramureş, nunta se desfăşura
parelel la cele două familii, trecerea dintr-un neam în altul
fiind marcată prin momente în care, în limbajul obiceiurilor,
se făcea schimbul efectiv. Mirele nu venea la casa miresei
pentru a o conduce la cununie, ca în cele mai multe zone ale
spaţiului românesc. Cortegiul mirelui, format din neamuri,
prieteni şi vecini, pleca înainte la biserică unde aştepta
sosirea cortegiului miresei. D upă cununie, mirele cu naşii şi
cu cei mai apropiaţi din cortegiul miresei veneau la casa
acesteia. Aici se servea o masă ceremonială la care locurile
erau fixate după un protocol tradiţional.
După masă avea loc, aşa cum se mai practică în această
zonă şi astăzi, prima parte a ceremonialului de trecere, mar
cată printr-un dans în doi numit „jocul miresei", fiindcă
mireasa era actantul principal şi obiectul schimbului.
Ordinea în care mireasa era dansată marca ieşirea din casa,
din neamul ei. Stegarul dansa cu mireasa pentru a introduce
dansul. Urmau apoi druştele, după ele unchii şi mătuşile,
apoi fraţii şi surorile şi, în sfîrşit, părinţii. Pentru a putea
dansa cu mireasa fiecare dădea un dar în bani.
La terminarea dansului, mirele cu invitaţii lui, împreună
cu mireasa însoţită de druşte, de părinţii ei, de naşi şi de
cîţiva invitaţi mai apropiaţi plecau la casa mirelui. Aici, după
actele rituale de primire, stropirea profilactică cu apă în
patru zări pentru a alunga forţele malefice, aruncarea
propiţiatoare de grîu, primirea cu îmbrăţişări de către mama
mirelui - soacra mare - se servea din nou o masă cu un pro
tocol similar. Apoi, pentru a marca intrarea în noua casă, în
noul neam, se trecea din nou la dansarea miresei.
Mireasa era dansată şi aici întîi de stegar, care introducea
dansul, apoi de nănaşi, după care urmau neamurile mai
apropiate ale mirelui, unchii şi mătuşile, apoi fra\ii �i suro
rile, spre sfirşit părinţii mirelui. Ultimul care d;111sa cu
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mireasa era mirele, al cărui dar în bani trebuia să depăşească
oricare din darurile individuale oferite de ceilalţi.
După cum se vede, dansul nu er a o simplă petrecere, ci
un act ceremonial bine organizat. El reproducea, în ordinea
participării ierarhice, structura de familie a celor două
neamuri care au făcut schimbul matrimonial. Fără corelare
cu structura de neam şi cu regulile relaţiilor de înrudire, sen
sul dansului nu ni se putea dezvălui deplin. Prin limbajul
dansului, comunitatea exprima în sistemul regulilor de
înrudire efectuarea schimbului, cedarea miresei de către
neamul ei şi primirea ei în neamul mirelui.
După ce mirele a dansat mireasa, tînăra pereche intră
într-un dans în cerc la care participă toţi cei care au dansat
pînă atunci. Acesta era, de fapt, sigiliul care se punea pe
actul contractual nescris dintre cele două neamuri, exprimat
cu atîta vigoare protocolară în dansul de predare şi de pri
mire a miresei. Apoi mirele şi mireasa se retrăgeau şi urma
un dans general al tuturor celor invitaţi, ca semn al acceptării
schimbului de către întreaga colectivitate a celor prezenţi.
Opresc aici extrapol area datelor concrete din obiceiul
nunţii menite să susţină relaţia strînsă dintre obicei şi regu
lile de înrudire. Mai trebuie remarcat doar că ceea ce se
poate observa încă şi azi, în unele cazuri, în ceremonialul
real al nunţii pentru schimburile matrimoniale dintre
neamuri se poate observa la nivelul ceremonialului şi al ritu
lui cu plan de referire mitologic în ceremonialele funerare
tradiţionale cu privire la desprinderea de jumătatea vie a
neamului şi integrarea în jumătatea celor morţi.
Mitul marii treceri, exprimat în cultura populară
românească printr-un cîntec ceremonial, nu este decît partea
a doua a ceremonialului unitar, a cărui primă parte se poate
petrece în realitate, dar a doua nu poate fi concepută decît l a
nivelul mitului.
Viaţa comunităţii rurale era organizată printr-un sistem
de reguli care îi asigura echilibrul şi orice schimbare însemna
o balansare a lui. Şi în sistemul relaţiilor de înrudire orice
schimbare însemna o dezechilibrare. Pentru grupul de vîrstă,
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orice desprindere a unui membru producea un dezechilibru.
În rîndul celor vii orice moarte însemna o pierdere care
dezechilibra. Pentru neamul miresei schimbul matrimonial
însemna, cum am arătat, tot o pierdere. Orice pierdere
tulbura sistemul echilibrat al comunităţilor tradiţionale.
Buna rînduială a comunităţilor etnologice cerea însă ca
echilibrul să fie restabilit. La restabilirea acestuia sistemul
compensatoriu juca un rol deosebit. Compensaţia se exprima
prin limbaj ul complex al obiceiului. Dacă fiecare dintre cele
două pl anuri paralele nu ar avea limba şi graiul său, am
putea spune că limba regulilor de înrudire îşi găseşte expresia
în graiul complex, multil ingval al obiceiurilor. D acă nu
putem decoda un mesaj fără să-i cunoaştem codul, gramatica
şi lexicul, nu putem decoda nici mesajul obiceiurilor fără să
cunoaştem codul regulilor de înrudire, structura neamului,
modalităţile prin care se stabileau sistemele de al ianţe. Cele
două sisteme_, cel al relaţiil or de înrudire şi cel al obi
ceiurilor, fiind interconectate, primul fiind exprimat nu
numai prin terminologia proprie, ci şi prin limbajul obi
ceiurilor, este firesc ca, în cercetarea etnologică concretă,
studiul lor să se facă în strînsă interdependenţă, datele
obsevării nemijlocite a obiceiurilor neputînd fi explicate fără
a cunoaşte regulile relaţiilor de înrudire.

SISTEMUL OBICEIURILOR

Î n ansamblul culturii populare tradiţionale, obiceiurile
formează un capi tol important, fiindcă întrega via tă a omu
lui, munca lui din timpul anului şi diferitele lui ocupaţii,
relaţiile cu semenii lui şi cu întruchipările mitologice erau şi
în trecut întreţesute cu obiceiuri. Î n folclorul nostru, unele
obiceiuri au păstrat pînă astăzi forme ample de desfăşurare,
în ca re vechile rituri se îmbină cu acte ceremoniale , cu mani
festări spectaculoase. Ele sînt adevărate sărbători popula re
boga te în cîntece, dansuri, poezie şi acte mimice şi dramatice.
La aceste sărbători contribuie toate domeniile folclorului şi
chiar unele domenii ale artelor populare plastice, de pildă
costumul şi diferitele obiecte de recuzită.
Limba noastră cunoaşte două cuvinte care denumesc
aceelaşi lucru: obicei şi da tină, cuvinte pe care Dicţionarul
limbii române contemporane le consi deră sinonime. Î n
limba literară şi în cea a specialiştilor li s-au adăugat şi ter
menii de ceremonie şi rit. Î n vorbirea curentă, cele două
cuvinte se întrebuinţează cu acelaşi sens şi cei care le folosesc
nu ar şti să diferenţieze uşor sfera unuia de sfera celuilalt.
Totuşi, o nuanţă, poate m ai mult stilistică, există. Datină
pare a fi termenul general popular pentru tot ce se practică
după anumite reguli de demult. Cuvîntul are în limba literară
un colorit arhaic, pe cînd obicei este curent în uzul general al
limbii literare şi a devenit termen tehnic în studiile de
specialitate. Obiceiul cuprinde ansamblul manifestărilor
folclorice legate de un anumit eveniment sau de o anumită
dată. Ceremonia este o parte a obiceiului constituită dintr-o
secvenţă organizată de acte solemne, îndătinate, cu conota ţii
primordiale de bună-cuviinţă. Ritul este acel element al obi-
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ceiului în care intervin reprezentă ri le m i t o l o, 1. i LT care se
plasează deci la nivelul sacrului, în virtutea c rc d i 1 1 � Llor vechi
ale mediilor folclorice.
În comunităţile tradiţionale, obiceiul era o m ani festare
folclorică îndătinată pe care o colectivitate dată o re peta cu
regularitate la acelaşi prilej, socotind-o justă şi obli gatorie.
Obiceiurile populare sînt, în cea mai mare parte, tra nsmise
prin tradiţie. � Ele au fost supuse unui continuu proces de
adaptare la noi contexte socio-culturale şi aceasta le-a asigurat
trăinicia. Dar colectivităţile umane pot să creeze şi creează
obiceiuri noi. Obiceiurile au contribuit în trecut la
închegare a unei colectivităţi, la păstrarea formelor
tradiţionale de viaţă.
Încercînd o analiză a obiceiurilor, pentru a ajunge la
definire a termenului, folcl oristul francez Arnold Van
Gennep pune în discuţie problema ideologiilor diverse care
stau la baza lor, de la credinţele superstitioase pînă la
cunoştinţele ştiinţifice. După părerea sa, credinţele au jucat
un rol cu atît mai mare în viaţa obiceiurilor, în comportarea
generală a oamenilor, cu cît colectivităţile folclorice s-au
găsit pe o treaptă mai înapoiată a dezvoltării sociale. Din
cauză că obiceiurile prezintă nu numai un sincretism al
mijloacelor de realizare, ci şi unul ideologic şi polifuncţiona
litate, era de cele mai multe ori greu de diferenţiat în obi
ceiuri elementele care îşi au originea în practica primitivă a
muncii de cele care reprezintă credinţe superstiţioase,
cunoştinţele empirice de cele ştiinţifice. Aceasta din cauză
că, în toate obiceiurile tradiţionale, al ături de elementele
care ne duc spre practica primitivă a muncii, spre conştiinţa
materialistă spontană a oamenilor, găsim foarte multe ele
mente care ne duc la concepţiile vechi despre lume, la
reprezent ările mitologice precreştine, necreştine sau
creştine, la ideologii diverse cu care s-a confruntat societatea
tradiţională în decursul veacurilor (v. Arnold Van Gennep,
Manuel de folklore fram;ais con temporain, I, Paris, 1943).
Obiceiul are un caracter colectiv şi general .
Colectivităţile tradiţionale aveau tendinţa d e a păstra obi-
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ceiurile. Ele erau
_ stăpînite de acea „forţă a păstrării" despre
care vorbeşte_ __inarele - t_���i1daij�_�ieiin a� ___aL_ gp�ceiudlor,
folc}oristul Paul Sartort__ �ce�stă _forţă a exercitat în
colectivităţile tradiţionale coerciţie asupra membrilor acestor
colectivităţi. Ea ���l!ţ__ ca anumitţ_QQi_��iţ.ţfL�ă se păstreze
chiar şi după ce şi-au pierdut sau şi-au schimbat sensul.
-pa:-�t�area obiceiurilor a fost� în_anumit e_n10mepte, un mod de
apărare a colectivităţilor populare de influente dezagrega
toare venite din afară. Obicejul, _obli_g_atorfi.l-pentru--Întreaga
colect_ivitate, nu - se-realizează întotdeauna colectiv. De
exţmplu, obiceiul de_ a turna plu_m_b__de Anu.LNrui_p_entrn_a
ghid viitorul era obligatoriu în satele cu via_ţă folclorică
ţfaditională_p___rntr_u toate fetele, dar nu se practica în colec
tiv, ci în grupuri mici sau indivi dual. Nici obiceiurile mai
im_port�file+__1Ilai_e_a _, _ nu se făceau întotdeauna cu partici
parea_ întregii colectivităti. La nuntă şi la înmormîntare nu
lua parte tot satul. Î n_scbimb� în satele cu viată folclorică
_t radiţională, obiceiurile de peste an aveau un caracter
_general. Î n aceste sate colindau numai copiii sau ceata de
flăcăi, deci numai ei luau parte activă la practicarea obiceiului.
Totuşi, întregul sat participa l a desfăşurarea lui, toate casele
erau obligate să primească colindătorii. Altădată, cei care
nu-i primeau erau batjocoriţi. Participarea colectivităţii avea
deci aici alte proporţii şi alt caracter decît la obiceiurile de
nuntă sau de înmormîntare.
Du2ă natur�o�iceiului, � �E�Jm__p_r�j_!l_r:ări _ş! după nece
sităţi , c()_l�_�_ţivitat�rnfffIT9_!l�ală _Qractj__c___9. Q_ţJj�ţi_l.ll- _î ri�a_nş_a111�
blul eL _ !Q___��l!Q sau individual. Ea cre dea însă_ îp obi_c_ei şi-l
resp_�cta__._ Cîg9i__după natura ob_k�ţgJµ_i��Lş_���ţ�jl__p r ac tic_a t ,
orlce _m_ţm_b_r_y___ gtLc_q_l ectivitătii căut� __ş_�:-1Ji;i_de_p_ljpţaşcă_.__ _n_u
încerca să i se sustragă, respe-ctatraditia. Î n acest respect al
traditief, tn creafriiaîn-- obligatiYlfatea_ obic_eru_lui ştătea_,___ În
satele cu viată tradiţională, puterea_ol:Jiceiului. Individul nu_
avea al tă-sol u ti�-dec�Lsi-E ()l!�� __Qţriy i tcuCiatina, să se
conformeze--ngoril�r traditiQm1l_�_, ş_�_ --t:�f?ţ<;_ţ�-�_l!A�-cu_yii 9 �
înâătinată. Altfel se excludea singur din colectivitate. Cei
__

__

_

--

--

-

- - -

_ili

i_P

__
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care aparţineau unei colectivităţi erau obligaţi să- i ; 1 pc re şi
sa-1 pastreze obiceiurile.
Obiceiul trebuia îndeplinit _corect, potrivit n 1 1 d ui�lii
tr_,2.QitionaJx..,Nejndeplinirea corectă con trâvenea h u 1 1 ci rîn
duieli îndătinate a colectivităţii. Î n _ cazul riturilor, ncin
deplinirea ntulm atrăgea după sine pierderea eficac i tă ţii l ui.
Această grij ă pentru îndeplinirea corectă a obicei uri lor,
ceremoniilor şi riturilor a făcut să se acorde o m are impor
tanţă formei lor şi a dus, fără îndoială, şi la o cristalizare for
mală a obiceiurilor, întărită şi de caracterul lor redundant.
Respectul faţă de tradiţie şi grija pentru forma obiceiul�i au
făcut ca, în satele cu viată tradiţională, persoane cu aptitudini
şi interes să se speci alizeze în anumite obiceiuri ale _y ieţii
fol clorice. A făcut ca în statutul lor social să intre practicarea
anumito"r rituri sau ceremonii pentru întreaga colec=tivitate
sau numai pentru anumite grupuri. De pildă. _,,femeile
numite" la înmormîntarc , vornicii la nuntă etc.
Obiceiurile, ceremoniile şL Ţl_ţ _l!!!l_e reQ_ţctă, ca orice fapt
de folclor, �p_tia_despre lume a oamenilor, contextul
socfo-=c"liftural în _�are_�iJ1ăiau. Este deci natural ca, odată cu
dezvoltarea societăţii , cu schimbarea contextului socio-cul
tural să se schimbe şi rostul obiceiurilor. Schimbările de
funcţie au dus, după cum am arătat, la schimbări de structură
şi la schimbarea desfăşurării întregului sau numai a unor,
momente ale obiceiurilor.
La noi este şi astăzi obiceiul, la ţară şi chiar în Bucureşti,
ca de Anul Nou să se arunce cu grîu sau cu ovăz şi să se ureze
belşug pentru anul care vine. Este un străvechi obicei foarte
răspîndi t peste tot, altădată un act ritual menit, probabil, să
provoace belşug, roade bogate, fertilitate. El apărea şi în
ceremonialul de nuntă. Cînd se întorceau mirii de la
cununie, înainte de a intra în casă, li se arunca grîu. Pînă de
curînd, la noi, în mediile urbane, se arunca cu orez. J. W. Goethe
a asistat în anul 1 787 la Carnavalul de la Roma şi a văzut
cum lumea arunca cu „mici boabe de ghips" , vopsite în
multe culori, boabe care seamănă cu drajeurile şi pe care
femeile elegante le purtau în coşuleţe aurite sau argintate
__
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( Goethes Werke, ed. Edua rd von der Hellen, XII, p. 327).
Astăzi, la ca rnava lurile din Ita lia , se a runcă cu confeti din hîr
tie. Obicei ul şi-a pierdut însă cu totul sensul iniţial şi arun
carea cu boa be de ghips sa u cu confeti este doa r o simplă
ma rcă a festivităţii, marcă cu cara cter înveselitor. La rîndul lui,
semnul, elementul străvechiului rit , grîul sa u ovăzul, s-a
schimba t în orez, apoi în boabe de ipsos şi a poi în confeti .
Obiceiurile pot astfel să îşi pia rdă sau să îşi schimbe sensul,
uneori rămîn complet golite de sensurile primare. Î n inte
resa nta lucra re asupra originii tea trului ita lian, Paolo Toschi
foloseşte pentru astfel de rituri şi de ceremonii străvechi,
ajunse astăzi simple petreceri, termenul de rit-spectacol (Le
origini del teatro italiano, Roma , 1 955). El arată că a proa pe
toa te obiceiurile italiene de Anul Nou şi Ca rnava l, ca re a u
avut ca ra cter străvechi ritua l şi ceremonial, sînt astăzi mari
specta cole popula re. Unele au avut din cele mai vechi timpuri
şi acest ca ra cter specta cula r, a ltele poa te că nu a u avut
nicioda tă decît rostul de a distra , de a înveseli lumea . Ceea
ce afirmă Paolo Toschi pentru cultura tra diţiona lă italiană
este. fără îndoia lă, va la bil şi pentru unele manifestări a le
culturii noa stre tra diţiona le.
Ce le ma i multe obiceiuri tra diţiona le folosea u, pentru a
se rea liza , un complex de el emente ca re apar în îmbinări
diferite . Aceste elemente formau de veacuri voca bularul
riturilor, a l ceremoniilor şi a l obiceiurilor. Fiind acte de
comunica re ritua le şi ceremonia le, era firesc ca obiceiurile să
se rea lizeze prin acţiuni sa u prin obiecte cu va loa re simbolică,
organiza te, de obicei, în opoziţii binare în ca re un termen
reprezintă elementul, simbolul pozitiv, ia r celăla lt elemen
tul, simbolul nega tiv. De pildă, l upta şi victoria , apa şi focul,
purul şi impurul etc. D a r, fiind elemente de voca bular,
sensul acestor simboluri ca şi cel al opoziţiei lor nu era , în
toa te concretizările, acela şi. De cele mai multe ori, sim
bolurile era u ambiva lente sa u uneori chia r poliva lente. D eci,
pentru înţelegerea sensului lor în rituri sa u ceremonii, nu
canotările genera le, ci cele contextuale sînt hotărîtoa re.
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Dar, alături sau împreună cu actele, intrau în compo
nenţa obiceiurilor şi textele orale, recitate, scandate sau cîn
tate, oraţiile, urăturile, strigăturile şi cîntecele ceremoniale
sau rituale. Ele marcau, pe această cale, momen te sau
aspecte semnificative ale ceremoniei sau ritului, vorbeau
direct despre lucruri a căror semnificaţie constituia sensul
obiceiurilor, descriau practica rituală sau, în mod alegoric,
prezentau anumite situaţii în procesul de comunicare dintre
partenerii obiceiurilor.
Î n colectivităţile tradiţionale, obiceiurile dădeau un ritm
propriu vieţii. Respectarea lor, practicarea lor dup ă rîndu
iala îndătinată imprima vieţii colective, familiei şi, în general,
vieţii sociale a satului o anumită cadeI]_tffiJ Î n perioada
muncilor agricole ele stabileau un echilibru între muncă şi
odihnă, prin etapele care m arcau sfîrşitul anumitor munci şi
pregătirea pentru altele. Chiar în timpul unei zile de lucru, la
coasă şi la seceră, se respecta cu multă rigoare prînzul mic şi
prînzul mare, odihna de după prînzul mare la care se cîntă şi
se spun poveşti şi cina. Ziua de repaus, duminica, era orga
nizată după o anumită rînduială îndătinată, avea petrecerile
sale proprii , după cum aveau şi celelalte zile marcante ale
anului , sărbătorile. Deci, dincolo de credinţele pe care le-au
oglindit cîndva obiceiurile, ele au avut un sens social , în
virtutea orientării ideologice a colectivităţii. Toate obi
ceiurile se bazau Qe prin�ipiul reciprocităţii, al compensaţiei,
al aj utoruluTreclproc menit să asigure comunicarea normală
între oameni necesară echilibrului social. Reciprocitatea şi
ajutorul reciproc formau unul din principiile acestor relaţii.
Unele obiceiuri scoteau în relief explicit aceste principii, de
pildă claca. Şi darurile la nuntă, la botez aveau la bază
acelaşi principiu, ca şi nunţile cu dar de astăzi.
Deşi obiceiurile româneşti aveau o structură unitară pe
tot teritoriul nostru folcloric, în viaţa folclorică tradiţională
fiecare ţinut, fiecare loc avea moduri proprii de a se exprima
prin obiceiuri. Obiceiurile proprii anumitor locuri prezentau
forme deosebite de realizare, dînd astfel putinţa de a deosebi
prin aceasta pe oamenii care păstrau şi practicau înainte
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formele acestei culturi. Denumiri ca: mocani, ungureni,
ţărani nu erau numai simple indicaţii ale locurilor de origine,
ci se refereau la anumite deprinderi, la anumite comportări
care caracterizau aceste grupuri de populaţie. De regulă, cel
venit dintr-un mediu străin căuta să-şi însuşească repede obi
ceiurile locale pentru a nu fi socotit străin. Uneori însuşirea
era formală şi aceasta punea pe cel venit din altă parte în
situaţii dificile. Astfel de situaţii au dus în folclor la crearea
a numeroase snoave, snoavele fiind, în această situaţie,
reflecţii pe marginea unei realităţi, metatexte cu viziune
umoristică despre textele şi actele reale de comportare.
Cum am arătat, în satele cu viată folclorică tradiţională
respectarea obiceiurilor era obligatorie. Cei care le încălcau
îşi pierdeau numele bun , consideratia colectivităţii şi puteau
fi chiar pedepsiti. Strigarea peste sat, obicei de prim ăvară
asupra căruia vom mai reveni, era în trecut o astfel de
pedeapsă. Ea avea un sens profund, era, de fapt , o critică
publică a păcatelor satului. M ărturisirea publică este un
străvechi obicei folcloric. Rostul ei era să ferească colectivi
tatea de nenorocirile care s-ar fi putut abate asupra ei din
cauza greşelilor unora, să-i facă pe aceştia să-şi ispăşească
greşelile. Obiceiul Plugarului din Făgăraş sau al Tînj alei din
Maramureş era un mod de a distinge pe cei care erau în frun
tea muncilor de primăvară, de a batjocori şi pedepsi pe cei
leneşi. Acea�ţa,_ fiin_dcă, în colectivitătile traditionale, indi
vidul repr�zenta întreaga colectivitate, iar colectivit_atea
răspundea de fiecare meml;m�--�J_ ţi�
Originea obiceiurilor pe care le întîlnim în folclorul euro
pean este foarte diferită, atît ca loc, cît şi ca timp. Paul
Sartori crede că este putin probabil să aj ungem să
cunoaştem vreodată originea tuturor obiceiurilor. Realitatea
este prea complexă şi documeI!tel_� din trecut prea puţine
pentru a ne-o · lămuri integral ( Sitte und Brauch, Leipzig,
1910).
Cum s-a văzut, originea unora dintre obiceiurile noastre
poate fi dedusă din practici apărute în procesul
__ muncii.
Originea altora po ate f( piisă îil legătură c-u-rituri_ bazate pe
_ _
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credinţe şi mituri străvechi. Altele, ca re a u aj uns pma m
zilele noastre sub formă de joc, de petrecere, s-au putut
naşte ca ata re chia r pe teritoriul nostru .
.Multe dintre obiceiuri sau elemente ale obiceiurilor
tra diţiona le pa r a avea originea în c111tma traco-dac ă. Altele
sînt vădite moşteniri roma ne. Unele le-am împrumutat,
p roba bil, de la a lte popoare di n a ntichitate, ma i cu seamă de
la cele din ba zinul răsăritean al Meditera nei. Dar sînt şi obi
ceiuri care s-a u forma t în perioa da feuda lă, da torită unor
măsuri a le sistemelor politice de a tunci. Biserica a introdus
şi ea o serie de obiceiuri şi a contribuit la schimbarea sensu
lui şi a formelor obiceiurilor mai vechi. Am împrumuta t obi
ceiuri şi de la na ţiona lităţile conlocuitoare, şi de la popoa rele
cu ca re am intra t în con_tact. J_
Cercetările făcute în trecut asupra originii obiceiurilor
au fost uneori tenta te să găsea scă, prin reconstituire , urme
foarte primitive. ! Î n general, acea sta s-a petrecut cînd obi
ceiurile a u fost cerceta te izola t, neglijîndu-se legătura lor cu
viaţa colectivităţii şi cu dezvolta rea genera lă a folclorului. S-a
aj uns chia r ca obiceiuri de provenienţă mai nouă ca re,
intrînd în via ţa tra diţiona lă, a u căpăta t o colora tură a rha ică,
să fie socotite străvechi. S-a aj uns să se crea dă că toa te obi
ceiurile popula re sînt „de origine magică" şi că poporul, pînă
la un a numit gra d al dezvoltării sociale, nu a crea t decît acte
magice. Adesea , urmele vechilor obiceiuri au fost căuta te în
folclorul copiilor, socotindu-se că acesta reprezintă sta dii
mai vechi de dezvoltare a folclorului ma turilor, uitîndu-se că
şi aceştia putea u avea dintotdea una j ocuri şi obiceiuri
proprii.
Pentru a cunoaşte obiceiurile sub toa te aspectele, se cere
să cunoa ştem locul şi condiţiile în care a pa r, să cercetăm
concret şi cît ma i minuţios fiecare obicei şi a poi să-l
raportăm la obiceiurile similare din a lte zone a le folclorului,
la întrea ga ca tegorie de fa pte din care face parte în folclorul
nostru şi în folclorul a ltor popoa re.
Î n structura genera l ă a obiceiurilor tra diţiona le
româneşti, în ca re orice o bicei marchează un moment neco-
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tidian al vieţii, un moment important, un început sau un
sfirşit, în orice caz, o trecere de la o stare la alta, obiceiurile
se corel�ază în aşa fel între ele, încît vechea separare a obi
ceiurilor calendaristice de cele ale vieţii de familie, deşi mar
cată prin anumite trăsături formale, se j ustifică numai
parţial, fiind redusă prin caracterul polisemic al fiecărui
obicei ca semn. YJziunea asupra lumii şi a vieţii a oamenilor
societăţii tradiţionale era globală şi implica în fie_care act
valenţe multiple menite să întărească în om convingerea în
păstî-area bunei rînduieli a vieţii sociale ca o unitate.
Totuşi , contingenţele contextuale sociale propriu-zise
sau numai temporale, în legătură cu crugul anului sau cu
crugul vieţii omului, fac posibil ca valenţele primordiale, în
ierarhia semnificaţiilor, să justifice expunerea în succesiune
a celor pe care le-am numit calendaristice înaintea celor
legate de viata de familie.

OBICEIURILE CALENDARISTICE
DE PESTE AN

Folcloristica a grnpat, în genera1 , ohicejmjJe cal�c!,aris
timpuri:
t� în patru cicluri care cores
ra, e vară de toamnă i de_j�rnă.
obicemn de
Alături de această sistematizare există o alta care stabileşte
numai două cicluri mari, despărţite prin solstiţiul de iarnă şi
solstiţiul de vară.
Folcloriştii noştri au căutat să le grupeze în j urul
ciclurilor celor mai importante ale anului, acordînd o atenţie
deosebită momentelor cruciale ale acestor cicluri. Astfel,
Simion Florea Marian, care a publicat import ante l ucrări
asupra obiceiurilor, îşi împarte vasta sa operă Sărbătorile la
români în trei volume: I. Cîrnilegiile (B ucureşti, 1 898);
II. Păresimile (Bucureşti, 1 898); III. Cincizecimea (B ucureşti,
1910).
Marele folclorist V. I. Propp, în lucrarea sa Obiceiurile
agrare ruse ( R usskie agrarnyie prazdniki, Moscova, 1 963),
avînd o clasificare proprie, explică sensurile obiceiurilor
agrare prin simbolurile pe care le cuprind în: mîncărurile
ceremoniale, actele rituale simbolice, cîntecele şi poezia,
jocurile rituale şi ceremoniale.
Î n ceea ce ne priveşte, reţinem pentru expunerea noastră
acele obiceiuri care se mai practică şi azi pe teritoriul fol
cloric românesc şi care prezintă forme interesante de inte
grare în cultura contemporană. Printre acestea, înainte de
toate, cele din ciclul Anului Nou, deosebit de ample şi pline
de semnificaţie pentru cultura noastră populară.
Obiceiurile de Anul Nou
Studiile m ai noi care tind să lămurească nu numai sensul
general al obiceiurilor legate de schimbarea anului, ci şi
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originea, dezvoltarea istorică şi semnificaţia particulară a
diferitelor rituri şi ceremonii care fac parte din aceste obi
ceiuri , pornesc de la modul în care s-a sărbătorit, la diferite
popoare, trecerea de la anul vechi la anul nou şi de la data
cînd are loc această sărbătoare. Deosebit de importante pen
tru noi în l ăm urirea aces t o r p rob leme sînt �t udiile lui
M. P. Nilsson, Studien zur Vorgesc11icb te des Weinachtsfestes,
( Opuscula Selecta, I, Lund, 1 95 1 ) şi ale lui V. Liungmann ,
Traditionswa wderung Euphra th - Rhein (I - Helsinki,
1 974; II - Helsinki. 1 954) .
Studiind cu sîrguinţă mersul soarelui, al lunii şi al
stelelor, babilonienii au ajuns - după cum arată autorii citaţi să cunoască foarte devreme calendarul, să potrivească
socoteal a timpului după soare cu cea după lună. După calen
darul lunar, anul se împărţea în douăsprezece părţi, fiecare
parte cuprinzînd răstimpul de la o lună la altă lună nouă.
Cele trei zile de întuneric de la sfirşitul fiecărei luni au trezit ,
probabil din cele mai vechi timpuri, în oameni un sentiment
de teamă faţă de forţele necunoscute ale naturii. Cu timpul,
ei au aj uns să acorde o semnificaţie deosebită sfirşitului de
lună dinainte de începerea A nului Nou. S-a aj uns la credinţa
că, în zilele cînd se trece de la un an la altul, forţele tainice
ale naturii sînt în mişcare şi pot aduce bine sau îi pot păgubi
pe oamen tVechii babilonieni credeau că aceasta se întîmplă
în momentul de egalitate dintre zi şi noapte, deci la echinox ,
_
de aceea anul nou a înce p ut la ei __mai întîi toamna, apoi
primăvara. Moment de treceie, deci moment marcant, în
jurul lui s-au dezvoltat rituri şi _ cer�monii. Durata
sărbătorilor de trecere de la anul vechi l a anul nou era de
5-1 5 zile?'Sărbătorirea Anului Nou de către babilonieni a
fost consemnată încă din timpul regelui Gudea, în jurul anu
lui 2400 î.Hr., în cele 11 table ale eposului Ghilgameş, care
vorbesc despre mese sărbătoreşti opulente la care oamenii
beau must, bere, ulei şi suc de struguri, care curgea rîuri .
Date.le citate arată că la baza fixării sărbătorii Anului
Nou stau străvechi experienţe ale raportului dintre om şi
natură pe care le întîlnim uneori şi în folclorul nostru.
De altfel, la popoarele antice, nici ziua nu începea cum
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socotim noi astăzi că începe , dimineaţa . La vechii greci , pînă
la urma şii lui Alexa ndru Ma cedon, ziua-Începea · de cu seară,
iar la roma ni la miezul nopţii. Acest fel de a socot i zilele
explică de ce şi în folclorul nostru, ma i cu seamă atunci cînd
este vorba de zilele ma rca te, de sărbători , sea ra de aj un
ţinea , de fa pt, de sărbătoa rea zilei următoa re.
La �qm::mi, după rînduia la ca lendarului vechi, anul nou
începea la 1 martie şi cel vechi se termina la _23_ ţ�_bruaifo-,
ultima zi a acestei luni. Abia în a nul 1 53 î.Hr. se fixea ză la
Roma oficia l da ta Anului Nou la 1 ianua rie. De fapt, la
roma ni anul nou începea odată cu intrarea în funcţie a noilor
consuli . Această da tă a oscilat în timpul republicii. Prima
reformă a calenda rului pa re a fi avut loc în sec. VI î.Hr.,
a dică la sfîrşitul rega lităţii. La 46 î.Hr., Iulius Caesa r intro
duce ca lendarul pe care-l folosim şi noi astăzi, în forma mo
difica tă de Papa Grigore al Xiii-lea , în 1 5 82. Intrarea con
sulilor în funcţie, sta bilită definitiv prin calenda rul iulia n la 1
ia nua rie, se sărbătorea în Imperiul Roman prin sacrificarea
a doi ta uri a lbi, prin şedinţa solemnă a Sena tului în ca re noii
demnita ri depunea u j urămîntul, printr-o ma să festivă şi prin
mari serbări populare. Ma i tîrziu, sărbătorirea împăra tului la
aceeaşi dată şi supra punerea cultului solar oriental al zeului
Mithra dau o şi ma i mare importanţă zilei de Anul Nou sta 
bilite la 1 ianua rie.
După decăderea Imperiului Roman, data oficia lă a zilei
de Anul N ou se schimbă iarăşi. Biserica creştină porneşte o
a devărată luptă împotriva acestei sărbători păgîne şi din
secolul IV (354 î.Hr.) ca ută să o înlocuia scă prin presupusa
zi a naŞterii lui Iisus, stabilită la 25 decembrie . Totuşi, sărbă
toarea bisericea scă oficia lă nu este peste tot recunoscută ca
zi a Anului Nou. Î n Franţa , în timpul dinastiei Merovingienilor
(481 -75 1 ) AnulJ�fou este sărbătorit la 1 ma rtie. Şi la Veneţia
ziua de l_ _ma rtie � menţine ca zi de An Nou pînă în 1 797. La
ruşi , pînă în secolul al Xiii-lea, Anul Nou începe tot la 1 mar
tie şi se numeşte Noviciok.yS�_ pare c:: � şj_!J.oLa ll! Q�§_t_ra_ţ jn
Ziua Dochiei şi în Zilele B a fi�Jor de la început11LJunii ma r
tie--u-r meTe începei-ffanu1uT nou primăvara . Imperiulbizantin,
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menţinînd obiceiul oriental, împarte anul în două,
sărbătorind Anul Nou şi la 1 martie şi la 1 septembrie. Î n
Europa occidentală, data începerii anului la 1 ianuarie se
introduce oficial abia în 169 1 , iar la noi abia în JIQ1 :K'.'
A m prezentat aceste date în legătură cu calendarul şi cu
începutul anului nou, pentru a desprinde din ele fapte
importante pentru înţelegerea sensului obiceiurilor noastre
şi a anumitor forme în care ele apar. Mai întîi , trebuie să
ţinem seama că, în zona Mediteranei orientale, anul se
împărţea în două cicluri - de vară şi de iarnă - şi că această
împărţire s-a păstrat, în lumea bizantină, pînă tîrziu. Apoi, că
şi la strămoşii noştri, probabil, începutul anului era la; ţ martii:,�
de CI coincidea cu începutul unei noi erioade de ve ·-·
a ost mutat la rom.ani, printr-o măsură administrativă, l a
1 ianuarie, dată importantă a vieţii politice în statul roman ,
dar a continuat să se menţină, în formă populară, la
începutul primăverii, cum se vede că multe popoare
europene l-au sărbătorit pînă tîrziu la această dată.xfelul
cum au evoluat datele sărbătorii ne arată că, în forma ei cea
mai veche, legătura cu înnoirea naţurii, cu începerea !lQii
perioade de vegetaflea - fostl1ofăiîtoa1-=e. Schim bKr-ffe de m ai
tîrziu au făcut ca .Qhi�eju-i11.ţ;ca;e- dec�fe mai multe ori nu se
explică decît prin această legăt ură, să treacă la 25 decembrie
sau la 1 ianuarie sau să se desfăşoare pe întreaga perioadă a
celor 1 2 zile care constituie la noi ciclul sărbătorilor de Anul
N_o u._" �--><
?'$- Deprinderea de a saluta cu mare bucurie venirea anul ui
nou, de a-l întîmpina cu urări, daruri, petreceri , cîntece şi
j ocuri este străveche şi cunoscută tuturor p opoarelor
europene. Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi
încrederea cu care omul întîmpină trecerea de la anul vechi
la anul nou, începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei
noi etape în viaţa lui şi a semenilor săi, a colectivităţii în ca_r e
trăieşte. "'K
>- Î n folclorul nostru, ciclul celor 12 zile care formează
sărb ătoarea Anului Nou este cel mai important ciclu
sărbătoresc popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat
prilej de m anifestări folclorice.
·

V'
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Repertoriul obiceiurilor de Anul Nou cuprinde, în forma
lui tradiţională: colinde de copii - de pitără·i - şi colinde de
cea tă - colinde propriu-zise; urările de belşug şi recoltă
bogată cu Pluguşorul şi cu Buhaiul; urarea cu sorcova; Zorile
sau zăuritul; Vasilca; jocurile cu măşti: Turca - Cerbul,
Cerbuţul, Brezaia, Cămila, Capra sau Malanca; jocurile de
păpuşi; dan surile - Căiuţii, Bumbierii, Căluşerii; încurarea
cailor; tea trul popular cu tematică haiducească, teatrul
popular al mediilor m uncitoreşti cu veche tradiţie
românească şi, ca suprapuneri bisericeşti tîrzii din secolele
al XVII-lea şi al XVIII -lea, cîntecele de stea-; coTiiiâeJe religioase şi vicleim ul. X r/: � , I : < ,-1
Cu durată diferită în timp şi cu variate forme de
realizare, chiar cu variaţii în cuprinderea repertoriului, obi
ceiurile de Anul Nou erau variat� _regip_l!aL Deosebirile
regionale corespund şi etape fo r diferite în care se găse a, în
dezvoltarea lui, folclorul diferitelor ţinuturi. Răspîn direa
geografică a obiceiurilor oglindeşte în acest fel şi dezvoltarea
lor istorică, dar, de multe ori, aceste deosebiri nu se datoresc
numai schimbărilor care au intervenit în cursul procesului de
dezvoltare, ci au existat chiar de la început, din momentele
în care s-au închegat, în diferitele ţinuturi, comunităţile
sociale locale.

�· . Colindatul deschi�ei, ciclul celor

12 zile_ale
sărbători Jor Anului NouyEl începea în seara de aj un şi con
tinua în unele locuri şi în aj unul şi îri ziua Anului Nou.
Altădată, poate, şi la alte sărbători ale ciclului. La colindat
participă tot satul tradiţional, de Şi efectiv colindă doar copiii
Ş i flăcăii constituţi în cete, b ărbaţii pînă la o anumită vîrstă,
" .
mai nou şi fetele, rai de to t femeile şi, uneori, fetele şi flăcăii
împreună.
Tradiţia obiceiurilor de Anul Nou cere ca flăcăii care
colindă, urează cu Pluguşorul şi cu Buhaiul sau fac j ocurile
"
atul tradiţional. cea@_ se
cu măşti să fie organizaţi în cet�.
constituia după o rînduială îndătinată me stabilită, ave ao
1i������-�,p rC?eEi� ' u � con � ucăt_? r şi un loc de întîln � re, _u neori
r1a o casa unde se facea ş1 şezatoare:,� Ea era orgamzatia c are
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stăpînea , în timpul sărbătorilor Anului Nou, întrea ga viaţă a
sa tului.
, ' Obiceiul de „a colinda " însemna , de fapt, a merge din
casă în ca să cu diferite urări. El se ma nifesta pregna nt în
ciclul Anului Nou, da r nu lipsea
nici,-,: la a lte obiceiuri, de
(' ,,;:- , .
pildă la Căluş. La baza lui stă principiul pe ca re se întemeiază--- rîriduiala convieţuirii şi a solidarităţii colective, din
sa tele noastre de obşte : toţi pentru unul şi unul pentru toţi.
Cea ta ca entita te constituită reprezenta întreaga colectivi
ta te, după cum fieca re ca să era o entita te a comunităţii.
Cea ta ura în numele tuturor, fiecăruia , propiţiind belşug sa u
acordînd protecţie, implicit, întregii comunităţi.
Pe lîngă colinda t, Pluguşor, Buha i, j ocuri cu măşti şi
tea tru cu tema tică ha iducea scă, cărora le asigura întrea ga
solemnitate tra diţiona lă, cea ta orga niza petreceri şi jocuri
care, în perspectiva cîşlegilor, nu era u indiferente tinerilor şi
nici chia r bătrînilor, părin.tilor. Intrînd în cea tă, tînărul
trecea în rîndul flăcăilor. La jocurile ciclului de Anul Nou
fetele intrau în horă, iar în timpul colindatului şi al petrecerilor
se definitiva u sau se iniţia u nunţile cîşlegilor viitoarey Î n
unele regiuni din ţa ră, îndeosebi în sudul şi centrul
Tra nsilva niei, cea ta şi-a ma i păstra t şi a zi rosturil e
tra diţionale în desfăşura rea obiceiurilor d e Anul Nou.
Ceata se constituia cu mult înaintea Anului Nou. Ea îşi
începea activita tea prin pregătirea minuţioa să a repertoriului.
Avea deci un rol importa nt în păstrarea şi tra nsmiterea
tra diţiei. Î nsuşirea repertoriului se făcea prin repetiţii colec
tive. Se reproducea de numeroase ori actul colinda tului pen
tru a -l însuşi. Ca şi toa te actele culturii tra diţiona le, colinda
nu se învăţa prin memoriza re , cum se însuşesc cunoŞtliitele
în cultura modtună� ci se pf�Jga u şi se -transmiteau din gene.::
ra ţie în genera ţie poezia , melodia ,_costumatia-şi desfăşurar-ea
dra ma tică a·-o15lcelufît01. -Cafacterul ceremonia l a l reperto
riului impunea respecta rea tra diţiei. La concr�tizarea obi
ceiurilor, în fieca re nou context temporal putea u interveni
schimbări, putea u a părea va ria nte doa r în limitele îngăduite
de desfăşura rea tra diţiona lă a obicei ului şi de a cceptarea
colectivă.
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* Se colinda şi se mai colindă încă, în multe locuri, la
fiecare ca să din sa t. Gazda casei colinda te era întotdea una
întrebată dacă prim;şte rnlinda.=c�t;;= care nu ....E�!E1ea u
colinda li se striga u, după cum am spus, strigături b_aq_og>__ri
toa re. Se cînta întîi o f&>linţjă la__ uşă sau la ferea stfi� colinda
care' veste__a...Âfil:bătoarea: apoi s-e--Cîiitâ"u-- în �casa coli ndele
gospodarului - colinda cea mare şi,i-a·· îilîţrnhva cetei sa u�la
cerere, a lte două colinde. Colindătorii erau aştepta ţi cu
da ruri. Acolo unde colindatul se desfăşura cu respecta rea
rînduielii tradiţiona le,:da ruril� ; era u aşeza te pe masă · _c.Qlgci
frumos împodohiti . ca rne- afumată, cîrnaţi, rachiu sau vin,
fuior şi ba ni. După termina rea colinda tului se ura pentru
fiecare da r în pa rte,_ iar ]a sfîrşit se mulţumea ga zdei cu for
mule tra diţiona le. Colindătorii erau cinstiţi cu băutură şi
mînca re. ln unel e regiuni, se da nsa la ca sele cu fete sau a colo
unde era loc ma i mult, şi venea u fetele să întîmpine cea ta de
colindători . Pe uliţă, cea ta se depla sa cu cîntece şi strigături.
Î n Hunedoara , cu bătăi în dubă. Colindatul era şi este încă un
mare spectacol.
Scena riul ceremonia l a l colinda tului, , aşa cum se mai
practică şi a zi în unele locuri, de pildă în Ţara Lovişt�i. pre
supunea deci o desfăşura re a actului î�·- · mai multi timpi:
lua rea de conta ct cu gospodarul ca sei pentru a primi pe
colindători; colinda la ferea stră prin care se vestea
sărbătoarea , de fapt se dezvăluia sensul actului ceremonial;
colinda cea mare în ca să, a dresa tă gospoda rului; colindele
a dresa te diferitelor ca tegorii de vîrstă, de situa ţie sa u de pro
fesie; mulţumirile pentru daruri şi colinda de pleca re din
ca să ( cf. C.. _ Mohanu, ,10bic.e iul. __ colinda tului în Ţa ra
Loviştei < Revista de Etn ografie şi F;lclor, XV , 1/1 970,
pp. 217-230; 2-3/1 970, pp. 21 7-304).
Î n zonele unde se colinda cu ,dube, de pildă în Hunedoara ,
cea ta de colindători trecea prin sa t de la o ca să la a lta ,
cîntînd sa u strigînd în ritmul bătăilor dybelor ( cf. O. Bîrlea ,
„Colinda tul în Transilva nia ", An uarul m uzeului etnografic
pe anii 1 965-1966, Cluj, 1 967).
Î n unele părţi din Transilva nia , în noa ptea de Anul Nou,
_

. .

Obiceiuri tradiţionale româneşti

49

la miezul nopţii, cea ta se urca pe o înălţime, pe un loc îna lt
şi colinda în „pa tru părţi a le lumii". Tot aici era şi obiceiul ca
cetele din acela şi sat sau din sa tele vecine să se întreacă între
ele.
>f În unele zone, cea ta colinda însotită de t.m _ instrument.
1Pî�ă la primul război mondia l, aceste instrumente era �
fluierul şi cimpoiul. Apoi cimpoiul a început să dispa ră, fiind
înlocuit prin clarinet, ta ragot sa u vioa ră. Î n Muscel, unde nu
există cea tă de colindători şi băieţii cq i9 cfă )qipreqnă �l!
::
fetele, şi_ a zi se colindă cu acordeonul. � : . : .:- ". t
- Deşi se cîiită în grup, colinda este cînta tă la unison. În
multe locuri, colinda de cea tă se cînta antifonic. Melodia
colindelor este, în genera l, sila bică. Forma ei este strofică şi
cuprinde unul pînă la şa se rînduri melodice . Bogăţia ritmică
este uimitoa re şi se obţine prin a lterna rea liberă a grupuri lor
bina re şi ternare de numai două, ma i ra r trei valori. Scările sînt
varia te, multe colinde se bazează pe tetracord şi pentacord.
Î ntre ritmul colindelor şi ritmul unora dintre da nsuri este o
a semăna re uimitoare ca re ne face să presupunem că, mai de
mult, colindele a u fost da nsa te . Există m ărturii că, la
începutul secolului, la huţuli, unde colinda tul se desfăşura în
forme a semănătoa re cu cele de la noi , colindătorii intra u în
case da nsînd pe ritmul colindelor.
(·R�st {:if> colinda tului în sa tele cu via ţă tra diţiona lă era
ce'rem-onî�I şi ritua l totoda tă, felicitare cu rost îndătina t de
bun"ă--��viÎnfă ·ş( Î1rare de viaţă ferţcit� şi_ îmbelşuga tă, ca act
de propiţiere. Pfiff"Llesfăşiirare, conţinut - şi performa tori
colindele se grupează în: colinde de copii şi colinde de cea tă
sau colinde propriu-zise.f:
Colin dele copiilor sînt scurte, vestesc sărbăto a rea ,
urează belşug în miei, viţei, purcei, pui etc. şi cer, în versuri
pline de haz, da rurile cuvenite: a lune, mere, pere, colaci etc.
Î n unele părţi a le Olteniei şi în Tra nsilvania , copiii, numiţi
piţărăi, atingeau cu beţe sau nuiele stîlpii porţilor, uşorii uşilor
de la graj duri şi ha mbare, grinda casei şi scormonea u în
cărbuni pentru a aduce noroc şi belşug. Colindele lor semănau
cu cele a mintite pen tru roma ni de Du Ca nge ( Glossarium
mediae et infimae la tinita tis, Pa ris, 1844, III, p. 962).
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"t Î n colindele de copii, urarea este întotdeauna directă şi
concretă în enumerarea cel o r dorite şi a darurilor pretinse.
Ele au un caracter general, se potrivesc tuturor şi se cîntau la
fel la toate caseleftCopiii şi tineretul colindau uneori şi colinde cu conţinut
hazliu. Acestea, răspîndite în folclorul occidental, sînt mai
puţin numeroase în folclorul nostru.
Î n colindele propriu-zise, colindele de ceată, urarea este
indirectă. Explicită este doar mulţumirea pentru daruri.
Colindele propriu-zise sugerează urarea în versuri care
vorbesc despre înţelepciunea gospodarului, despre bogăţia
gospodăriei, despre viaţa patriarhală tihnită, despre vitejia
flăcăilor, despre frumuseţea fetelor, despre logodne şi nunţi
minunate pe care le descriu în îmbinări de idilă şi cîntec epic.
Amploarea -colindâtu l 1 1j îşi găseşte explic'!!!.�Jn .Erac
_ � nului Nou,
t�de , zi la anul" adic_ă_9�_.f� um incipiu
în fond al în tregu l u i ciclu de 1 2 z]re Acest caracter a dat obi
ceiurilor de Anul Nou nuanţa de ceremonii deschise, primi
toare pentru înnoiri. Tot ce se întîmpla în timpul ciclului tre
buia să aibă caracter augural pentru anul care începea. Mai
bine zis, tot ceea ce, în virtutea lucrurilor bine rînduite ale
societăţii tradiţionale, se prevedea că va adveni în anul cel
nou trebuia să fie citat sub o formă sau alta. Sub forma ale
gorică a colindei sau Pluguşorului, sau sub forma cu remi
niscenţe de rit a Turcii sau a jocurilor cu măşti şi a altor acte
rituale, pentru a căpăta valoare propiţiatoare. Sub forma,
spectaculară pentru noi astăzi, atît de pitorească a obi
ceiurilor ciclului de Anul Nou asistăm , la nivelul metalingval
al riturilor, poeziei sau jocurilor, la marea repetiţie a tot ceea
ce oamenii vor face în spectacolul real al vieţii lor dintr-un
an. Acest sens profund al sărbătorii trecerii dintr-o perioadă
de vegetaţie în alta, a obiceiurilor ciclului celor 12 zile,
explică valenţele de fecunditate şi fertilitate ale actelor, dar
şi pe cele cu caracter matrimonial şi chiar funerar. Explică de
ce, în nordul Transilvaniei , Mioriţa, cîntecul despre jertfa
zidirii şi altele apar sub formă de colindă. Ele nu sînt cîntece
epico-lirice sau epice de curte decăzute la forma de colinde,
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ci citate alegorice în marele text unitar al obiceiurilor de
Anul Nou, al unor eventualităţi ce ar putea să advină, citate
menite să indice omului soluţiile rituale sau poetice prin care
trebuie, în virtutea bunei rînduieli a vieţii colective, să
depăşească situaţiile liminale în care ar putea să se găsească.
'
Colindele propriu-zise, dincolo de cele care vestesc
sărbătoarea sau marchează cei patru timpi ai colindatului,
acolo unde modelul ceremonialului se păstrează încă rotund,
se adresează diferiţilor membri ai familiei sau ai comunităţii:
gospodarului, gospodinei, fl ăcăului de însurat, fetei de
măritat, copilului, tinerilor căsătoriţi, sugaciului, văduvei,
ciobanului, pescarului , soldatului, înstrăinatului etc. Existau
şi colinde de doliu care se cîntau la casele în care se jelea un
::
membru al familiei mort de curînd.
Această adresare directă a dus la o mare varietate de
tipuri, l a o mare diversitate de subiecte. Î n folclorul
tradiţional există un ciclu de colinde în care lupta cu leul sau
vînătoarea cerbului ocupă un loc deosebit. Explicarea si m
bolului pe care acestea îl încifrează se cere încă descifrată,
cum se cere descifrat şi sensul colindelor cosmogonice.
Colindele tradiţionale străvechi vorbesc, într-o atmosferă
legendară, despre lume şi stihii, dar, mai cu seamă, despre
trei domenii din viaţa satului vechi: viaţa gospodărească, sub
diferitele ei aspecte, puterea şi frumuseţea tinerilor, eroismul
şi iubirea văzute din persI?_��ţL��_yji�
colindelor este de o - rri ar e frumuseţe. Unele imagini sînt, fără
focfofală, vechi simboluri, forme ceremoniale aj unse prin
c1zefare la o mare desăvîrşire. Ceea ce caracterizează poezia
colindelor este o atmosferă de optimism în care sînt formu
late dorinţele şi ·năzuinţele oamenilor. Optimismul atinge
limitele fabulosului, iar credinţa în viitorul fericit este atît d9
puternic şi de plas tic exprimată, încît impune partă
împlinirea urării.
\f,1
_______ _/
�ercetătorii, fără să tina·- seama-de sensul global al
Anului Nou ca festum incipium, cred că s-a aj uns la marea
'
vai-1e t a te de subiecte a colindelor datorită faptului că, în cursul
veacurilor, alte categorii ale folclorului, alte ritualuri s-au
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contopit cu colindatul, după ce şi-au pierdut caraclerul de
sine stătător. Ei caută să stabilească legături între colinde şi
descîntece, farmece de dragoste, vechi cîntece de sărbătoare ,
cîntece de nuntă etc., deşi aceste legături sînt formale şi se
datoresc similitudinilor din sistemul de gîndire tradi lional şi
elementelor comune de vocabular cultural, repe rtori ului
unitar de simboluri.
Totuşi, unele texte de colinde par a vorbi despre rituri de
mult dispărute. Astfel, Waldemar Liungmann ( op. cit. , I I ,
p. 85 1 ) face o apropiere intre colindul românesc d e alegere
ca împărat a tînărului oştean şi obiceiul antic al alegerii
regelui Saturnaliilor, a cărui existenţă în zona noastră este
atestată l a anul 303 d. Hr. la Durostor, prin uciderea lui Dasius
(vezi şi P. Caraman, Obrzld Koledowania u Slowan i u
R um un o w, Krakow, 1933, p. 374) . Fără îndoială că aceste
col inde, care pot trimite la uciderea lui Dasius , citează şi obi
ceiul păstrat pînă de curînd în Europa Occidentală şi Ia toţi
vecinii noştri din vest, de a alege „regele carnavalului" .
Referindu-se la colindul în care se vorbeşte despre în trecerile
de cai, P. Caraman arată că astfel de întreceri se făceau la
Bobotează în satele munteneşti de pe malul Dunării şi face
legătura între ele şi întrecerile de cai care se făceau la romani
în ziua a treia a Calendelor ( Su bstra t ul mitologic al
.f)ărbătorilor de iarnă la români şi sla vi, Iaşi , 193 1 ) Tot el face
legătura între refrenul „Flori dalbe de măr'' şi obiceiul
piţărăilor şi al Sorcovei, presupunînd că al tădată, în loc de
nuiele şi bete împodobite s-ar fi folosit ml ădiţe înflorite de
măr. El observă că, pînă nu demult, la ţară se puneau în apă
caldă mlădiţe de măr pentru a înmuguri pînă la Anul No Î n
>comuna Topliţa, subzona Reghin, a existat pînă de curînd un
obicei de reţinere a roiului de albine. Acest obicei era însoţit
de cîntece asemăn ătoare colindelor ( cf. G. Sbîrcea,
„ Obiceiuri, cîntece şi jocuri m agice din comuna Topliţa" ,
R e vista de folclor, I I , 1 -2/ 1 957, pp. 157- 1 66). Faptele citate
arată că, analizate cu grijă şi în perspectivă comparatistă,
textele colindelor de acest fel pot fi surse de informaţii pen-
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tru practici care au dispărut sau care s-au modificat în aşa fel,
încît sînt greu de recunoscut la prima vedere .
.,o Colindel� � � _păs ţrat pînă astăzi una di_n_tre_ �-�l � mai v
- form�_ �!�_ _p9_�'.?_i_ei _ populare româP:ţştţ/Desăvîrşirea lor for
mală s-a realizat, fără îndoială, în cursul veacurilor, la nivelul
întregii comunităţi româneşti , nu numai a celei rurale.
Numai astfel ne putem explica de ce poezia colindelor se
situează ca frumuseţe la acelaşi nivel cu poezia medievală a
Europei Occidentale romanice. Aceasta ne îndreptăţeşte să
credem că poezia colindelor păstrează ceea ce a creat mai de
seam ă literatura românească medievală, înainte de a apărea
primele texte literare scrise. Lucrul ne pare natural cînd ne
dăm seama că este greu de conceput ca un popor care avea
o organizare de stat, pol itică internă şi externă proprie,
creaţii de artă monumen tală să nu fi creat poezie în lim ba
naţională, chiar dacă această poezie nu a fost scrisă, ci s-a
păstrat numai oral.
_ D upă cum arată Al. Rosetti ( Colindele religioase la
români, Bucureşti, 1 920 p 1 8) denumi rea colindelor yi_ne de
la kalendae-le roma ne, dar kalendae are la bază verbul l atin
calare (
a vesti), sens păstrat în colin9ele noaş_ţ_[ţ_�are-
_
vestesc sărbătoarea (cf. V. I. Propp, R usskie agrarnyie
prazdniki, Leningrad, 1963 , p. 36).
Legăturile poeziei colindelor cu poezia medievală occi
dentală nu au fost încă arătate şi constituie o problemă de
viitor a folcloristicii noastre comparate. Î n schimb, legătura
obiceiurilor noastre de Anul Nou şi, mai cu seamă, a colin
delor cu unele obiceiuri similare ale popoarelor slave vecine
a fost de mai multe ori discutată de slavişti. Fără a relua
discuţia problemei, trebuie să amintim remarcabilul studiu al
lui A. N. Veselovski, ( Razyskanie v oblasti russkogo duchov
nogo stiha, Petrograd, 1 887) şi studiul lui A. A. Potebnea
(Obiasnenie malorusskich i schodnych narodnych pesen, II,
Warszawa, 1 887). Folcloristul român P. Caraman a emis
ipoteza originii co linda tul ui în obiceiurile de substrat ale
"geto-dacilor.
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Colindele de piţărăi, a căror desfăşurare a m descris-o
mai înainte, cuprindeau, în fostul Mehedinţi, urări ca aceasta:
„Bună-i ziua lui Ajun I Că-i mai bun' a lui Crăciu n I Î ntr-un
ceas bun! I Porci graşi unsuroşi I Să-i mănînce oamenii
sănătoşi. I Boi trăgători, I Stupi roditori , I Cai încurători, I
Oile lînoase, I Vacile lăptoase. I Pui de găină, I Pui de raţă,
Pui de toate animalele, I Bani şi sănătate" .
U rarea piţărăilor d i n H unedoara notată d e Schmidt
Tibold (A hazai olcihsâg kolindakălteszete, Budapesta,
1913) era asemănătoare ca structură, lexic şi sens: „Cîţi
cărbuni în vatră, I Atîţia boi în poi ată, I Cîţi cărbuni în vatră, I
Atîţi peţitori la fată, I Cîte pietre pe rîu, I Atîtea stoguri de
grîu. I Cîte aşchii la tăietor, I Atîţia copii după cuptor" . Ea
seamănă cu urarea copiilor care însoţesc în Maramureş, de
Bobotează, pe cei care merg cu botezul : „ Cîţi cărbuni în
vatră, I Atîţia peţitori la fată, I Chiraleisa Doamne. I Cîte
pene pe cocoş I Atîţia coconi burduhănoşi . I Cîte pene pe
găină, I Atîţia coconi la slănină" . Chiraleisa" este un refren
ce vine de la grecescul Kirie Eleison.
După cum am arătat, colindele de piţărăi mai cunosc
încă o categorie tematică, versurile cu haz în legătură cu
condiţiile colindatului şi cu darurile: „Noi umblăm şi colin
dăm, I Şi nimic nu căpătăm, I Numa o coaj ă de mălai I Făcută
de nouă ai, I De cînd o fost moşu crai. I Rozătoare de covată, I
� cînd o fost moaşa fată".
Î n scenariul ceremonial al colindelor, unele texte vorbesc
espre desfăşurarea obiceiului, în timp şi spaţiu. Despre timpul
şi condiţiile colindatului vorbesc colindele de zori sau de
zăurit. Tipul muntenesc al colindelor de zori, în varianta
·culeasă în Tanea, judeţul Ialomiţa (Ion Creangă, IX, 4/1 916,
p. 108) începe în mod asemănător cu Cîn tecele Zorilor de la
nuntă. Aceasta fiindcă fiecare rit comportă un moment de
trezire în dimineaţa zilei ce urmează după ziua desfăşurării
ritului: „Voi, zori de ziuă, I Şi de miez de noapte, I Voi nu vă
siliţi I De vă revărsaţi, I Că noi n-am umblat I N ici n-am
colindat ". Î n altă variantă se accentuează, ca şi în unele
variante din Pluguşor, că junii nu şi-au terminat încă colin„
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da tul: „Voi zori de ziuă I Ce vă revărsa ti // Cocoşi n-a u cîn
ta t I Popă n-a tocat, I Juni n-a u colinda t, I Şi noi tot umblăm, I
Sa te p � ste sat � , I !a ra j umăta te' > Jnter
a p i un le e � t
fa ntastic, a ca rm va loa re de simbol stravec I es t - a ra :
colindătorii văd doi v111 tmi sun care se luptă-peste-munti
înalti. Î n unele va ria nte , lupta se dă pentru un măr de a ur. Î n
a ltele, vulturii sînt unul de a rgint şi altul de a ur. Colindătorii
îi vînează şi îi a duc la ca sa unde colindă: „Şi noi i-a m adus, I
Cred la dumnea voa stră, I C-a veti feti şi fete, I Fetele să-i
poa rte, I Să-i poa rte-n cosi tă, I Băietii-n işlice. I Bună
diminea ta ! I La multi a ni ! " . Ura rea de la sfîrşit face legătura
cu tipul zorilor din Tra nsilva nia ca re este ma i a mplu şi ma i
boga t în ima gini poetice.
Va ria nta cîntecului a rdelenesc de zori pe ca re o cităm a
fost culeasă de A. Viciu în comuna Ceta tea ( Colinde din
Ardeal, Bucureşti, 1 9 1 4, pp. 35-36): „Fă-te vesel, I Domnu
bun, I Domnului b un, I Că ne vin da junii buni, I Junii buni
colindători, I D 'uspăciorii lui Crăciun, [uspăciorii oa speti,
n.a] I Lui Crăciun ălui bătrîn, I Î n veştmîntu mohorît, I
Lungu-mi, largu-n pămînt, I Pe la poa le-i polijit, [polijit
poleit, n.a], I Pe de margini mărgărit, I Jur-prejur de mînecele I
Lucesc stele I măruntele; I Î ntre doi umeri a i lui I Lucesc doi
luceferui, I Dar din fa tă şi din dos, I Dar din fa tă ce-a
lucea ră? I Lucea soare cu căldură. I Dar din dos ce ma i
lucea ? I Lucea luna I cu lumina . I Junii buni aşa grăiară: /-Şi-am
venit noi j unii buni, I Junii buni, colindători , I Noa ptea pe la
cîntători, I Şi-am venit noi cîtilin, I Ca soa rele pin senin !/
Ceşti domni buni aşa grăiară: I - Ia săriti în cea grădină, I Că-n
grădină-i I şi-o stupină, I Î n stupină I şi-o fîntînă, I Î n fîntînă-i I
apă lină. I Apă-n vedre veti l ua , I Rupe-un fir de tra ndafir I
Şi-un străpşor de busuioc I Şi veniti voi lin, mai lin, I Rînd în
rînd să ploaie-n rînd, I Ca va ra mai greu plouînd, I Că mi-s
sfintii adormiti I Şi sfintii s-or deştepta re, I Sfintii porti ne vor
deschide, I Jupîne mese-or în tinde, I Fete mari făclii aprinde, I
Ga zda -n ca să ne-a primi I Cu bun dar ne-a dărui I C-un colac
de grîu cura t, I C-o spa tă de godinat, [spa tă de godina t
costită de porc de un an, n.a] I C-o ferie ra să-n masă I Şi cu
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doi-tri d-a rginţei./ Rămîi, gazdă, sănătoasă I Cu col i nda vese
loa să ! " .
Acea stă colindă d e zori este construită, c a şi al te cîntece
din ca drul ob1ceTtirlior ,iegate -de 'munci l e de peste an, de
,pildă cîntecele de seceriş sa u unele descîntece, pe descrierea
actului ritua l. Se descrie, în mod fabulos, desfăşura re a actu
for Ş'l apoi se a mintesc da rurile pe ca re colindutori i urmea ză
să le primească. Urarea este învăluită în ţesăt ura de mare
măiestrie a rtistică a povestirii, care azi ni se pare aproape
fantastică, despre j unii l ui Crăciun , care ro ure ază şi
prourează". Pentru cei care credea u al tădat ă în valoarea
rituală a urării, acea stă poveste a vea un sens precis, fiecare
ima gine reprezentînd cîndva, poa te, nu numai un si mbol izo
lat, ci chia r un act ritua l cu va loa re simbolică. Pentru a
înţelege poezia colindei trebuie să încercăm să dezghiocăm
înţelesul ima ginilor simbol, să vedem ce obiceiur i şi sensuri
se ascund în spatele lor, despre ce rea lităţi cultura le şi va lori
spiritua le de a ltă da tă ne vorbesc.
Gazda se bucură că îi vin buni colindători în zori de zi.
Ant primii care intră în ca să în această zi ma re în ca re omul
te vine primul, fa ptele ca re se întîmplă primele, trebuie să
ie d�J�.!!,n.,�.� gur. În toată zona sud-est europeană a exista t
� ��ej �l P�l_a ��jcµJl:lL a l bărba tului ca re trebuie să intre
rimul în casă în ziua de Anul Nou şi să ureze ,,La mulţi
a m ! " . Folclorul nostru pa re a fi cunoscut şi el acest obicei.
dar el nu a fost studia t temeinic. Î n orice ca z, uspăciorii"
bătrînului Crăciun amintesc Polaznicul. Î nfăţişa rea bătrînu
lui Crăciun este mitică. El poa rtă veştmînt mohorît"
(mohorît purpuriu), culoa re socotită şi a zi, în unele locuri,
proprie numa i solemnităţilor deosebite. Veşmîntul amplu
cuprinde întreg pămîntul, probabil pentru a înfăţişa simbolic
puterea gospoda rului. Stelele ca re lucesc la mîneci, luceferii
dintre umeri, soarele de pe piept şi luna din spa te sînt semne
a le frumuseţii şi bărbăţiei ca re a par şi în a lte colinde. Ele ne
amintesc şi ma ntiile de ma re solemnita te a le împăra ţilor
biza ntini şi nu pa r a fi nişte ima gini gra tuite. Bătrînul
Crăciun a pa re, ca şi în alte colinde înfăţişînd pe gospoda rul
„

„

„
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satului patriarhal, în toată spl endoarea cerută de un cîntec
de urare, menit să sublinieze s o lemnitatea sărbătorii.
Imaginea lui este, poate, singura imagine pe care folclorul
versificat a păstrat-o despre eroul cre ator de cul tură,
prezenta lui atît ca pesonaj , cît şi ca nume este străveche,
precreştină. �timq,lo ia numelui se cere revizuită acum cînd
ştim că la albane i kraciu se numeşte utucu care se une
ID-vatră pentru a trece acu m an
c 11 m anul cel nou.
Cuvîntul este de substrat şi .el denumeşte nu numai
s �bătoarea, ci şi eroul princip al al ritului colm datului.
'
„ U sp �_�ţ��ii.'. �� - r � � - -� �- - p �l.'!� nic _ vin , în c� rt� g iu, „ca
mersul soarelui în senin "' comparaţie cu valo are simbolică.
Ei îndeplinesc un rit păstrat atît în poezia colindelor, cît şi în
realitate în unele zone. Î n acest rit intervin elemente cunos
cute şi din alte rituri agrare: fîntîn a, apa, firul de trandafir,
stîlparul de busuioc, muratul care aduce pl oaie grea de vară.
Darurile
amintite în colinde, deşi în lumea credinţelor
.
'
s fr ăvechf au a vut rosturi si mb olice, sînt darurile reale pe care
le primeau colindătorii.
Î ntre colindele de zori şi cele care vestesc sărbătoarea
afinităţile sînt evidente. O astfel de colindă din Ardeal,
adresată gospodarului, arată clar rostul obiceiului ( G. Breazul,
Colinde, Bucureşti , 1 938, p. 4 1 ) : „Vesel eşte-te, domn bun, I
Florile dalbe, I Flori de măr, I Că vă vin şi junii buni, I Junii
buni colindători, I Ciocănind pe la chiotori. I Aşa mîndru-mpo
dobiţi I Cum sînt pomii înfloriţi. I Cînd în casă au venit, I
Casa toat' s-a veselit. I Dară- daru ce-şi aduc? I Cruce sfintă-n
mîna stîngă I Şi de-a dreapta busuioc I Şi la brîu un spic de
grîu, I La pieptare trandafir. I Dară darul cui l-or dare? I
Cruce-or da bătrînilor, I Tran dafirul fetelor, I Busuioc fecio
rilor, I Grîu or da cîmpurilor" .
Î n această colindă, urarea este dezbrăcată de orice ele
ment fantastic şi exprimată, ca şi în alte cîntece legate de
muncile agricole de peste an, doar prin obiectele care o sim
bolizează. Junii buni, colindători asemuiţi pomilor înfloriţi,
apar şi aici cu rolul fastuos al polaznicul ui. La intrarea lor
casa se luminează, se înveseleşte. Fiecare dar, destinat unei
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anumite categorii, poartă o semnificaţie precisă. B us u_iocul şi
trandafirul sînt dăruite flăcăilor şi fetelor ca semn al vii toarei
căsătorii, grîul gospodarului pentru rodirea cîmpului, crucea,
element nou de provenienţă creştină, bătrînilor. Şi refrenul
este aici un simbol de fertilitate şi fecunditate. Mărul apare
�u acelaşi sens ca şi în ceremonialul de nuntă. Valenţele
prenupţiale ale colindelor apar aici, ca şi în cele adresate
feciorilor şi fetelor, clar. Alte valenţe legate de viaţa de familie
nu lipsesc nici ele. De altfel, din constatările de tere n , putem
spune că, de obicei bătrînilor, văduvelor, văduvilor li se cîntă
colinde cu teme legendare sau apocrife.
O altă colindă, de data aceasta din Muscel , descrie
potenţînd realitatea, fără să introducă elemente fantastice,
bogăţia în grîne şi vi te a gospodarului: „Ia sculaţi, sculaţi , I
Voi boieri bogaţi, I De mi vă uitaţi I Pe-o gură de vale I Vouă
vi se pare I Tot soare răsare; I Soare nu răsare, I Ci vouă vă
vine I Tot cirezi de vaci; I Vacile zbierînd, I Viţeluşi sugînd, I
Din codiţe dînd, I Codiţe-nvoalte, I 'Nvoalte, răsucite , I 'N
aur poleite. I Ia sculaţi, sculaţi, I Voi boieri bogaţi, I De mi vă
uitaţi, I Pe-o gură de vale, I Vouă vi se pare I Tot soare
răsare; I Soare nu răsare, I Ci vouă vă vine I Tot turme de oi, I
Oile zbierînd, I Din codiţe dînd, I Cu codiţe-nvoalte, I
'Nvoalte răsucite, I 'N aur poleite. I Ia sculaţi, sculaţi, I Voi
boieri bogaţi, I De mi vă uitaţi I Pe-o gură de vale I Vouă vi
se pare I Tot soare răsare : I Soare nu răsare, I Ci vouă vă
vine: I Hergheli i de cai, I Caii nechezînd, I Murguleţi sugînd, I
Din codiţe dînd, I Cu codiţe-nvoalte I 'Nvoalte răsucite, I ' N
aur poleite. I I a sculaţi, sculaţi, I Voi boieri bogaţi, I De mi vă
uitaţi I Pe-o gură de vale, I Vouă vi se pare I Tot soare răsare; I
Soare nu răsare, I Ci vouă vă vine: I Tot care de grîu, I Care
scîrţîind, I Cărăuşi mîind, I Din bice trosnind. I Ia sculaţi,
sculaţi, I Voi boieri bogaţi, I De mi vă uitaţi I Pe-o gură de
vale, I Vouă vi se pare I Tot soare răsare; I Soare nu răsare, I
Ci vouă vă vine, I Murgu-mpodobit; I Cu frîu poleit, I Cu şea
de argint" (T. Pamfile, Cîn tece de stea, vicleime, sorcove şi
pluguşoare în tocmite spre folosul tinerilor, Bucureşti, f.a.,
p. 1 5 ) . Î n această co lindă, care urează be lşugul în
gospodărie, imaginile nu trebuie să fie neapărat simbolice.

Obiceiuri tradiţionale româneşti

59

Ele pot fi şi exagerări poetice voite, menite să sugereze mai
puternic urarea.
Colinda închina tă fericirii casnice încep� tot cu o invo
care şi este construită pe acelaşi sistem de repetiţii:
„Doamne, ice-n ceste curţi, I Ceste curţi, ceste domnii, I
Ceste dalbe vistierii, I Mi-au născut şi mi-au crescut I Doi
meri da-mpletiţi, I De toamnă sădiţi, I De vară ' nfloriţi, I La
tulpini de meri, I Mese de boieri I Şi de negustori I Beau şi-mi
chiuiesc, I Danţul dănţuiesc. I Danţul cine-l trage? I lcea cest
domn bun, I Bun j upîn Ion I Cu o cană-n dreapta, I Cu
toiagu-n stînga, I Toiag răsuceşte, I Î n sus mi-l azvîrleşte, I Î n
palme-I sprijineşte, I Stă şi priveşte: I Ferice de mine I Şi de-ai
mei părinti, I În zile ce m-a născut I Parte mi-am avut I De
taică, de maică, I De doamnă tînără, I De cînd m-a luat, I Bine
m-a purtat, I Cu cămăşi de in I Guler baibafir. I Şi încă mai
mă poartă, I Cu zăbune albe, I Albe de b umbac, I Cu nasturi
cutaţi I Pe piept revărsaţi . I Sus în vîrf de meri, I Prin dalbele
flori, I Legat mi-e un leagăn, I Î ntr-însul cine şade, I Doamna
dumnealui I Coasă-mi, chindiseşte, I Brîu verde 'mpleteşte, I
Trage-mi cîte-un fir, I Rupe-mi cîte-un măr, I Mărul
răsuceşte, I Î n sus îl d' azvîrleşte, I În palme-I sprij ineşte, I Stă
şi fericeşte: I Fericean de mine, I Şi de-ai mei părinţi. I Î n zile
ce-am născut, I Parte mi-am avut, I De taică, de m aică, I De
domn tinerel. I De cînd m-a luat, I Bine m-a purtat. I Cu
rochii răjl ui te, I Î n spate răscroite. I Şi-ncă mă mai poartă I
Cu bete de zale, I Lăsate pe şale, I Cutiţe cu bolduri, I Lăsate
pe şolduri. I Ice-acest domn bun, I Bun jupîn Ion, I Fie
sănătos, I El şi doamn a lui" .
Colinda este expresia tradiţionalei vieţi de familie bine
rînduite din satul patriarhal. Cîntată unei perechi, ea are
două părţi, una pentru soţ şi alta pentru soţie, în care „feri
ciri le" se repetă în formule paralele. Colinda începe prin
imaginea celor doi arbori îmbrăţişaţi care apare în basme şi
în balade ca simbol al iubirii supreme. Aici arborii sînt mari,
deci simbolul iubirii coincide cu simbolul rodirii şi - al
căsătoriei. Bărbatul este cel care conduce dansul şi ţine
toiagul pe care, în semn de bărbăţie, îl azvîrle în sus şi-l spri-
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jină în palme ca în unele basme şi, probabil, şi în unele rituri
de confrerie, fiindcă în limba engleză club înseamnă atît con
frerie, cît şi simbolul ei, toiagul. Soţia, în leagăn de mătase,
stă în vîrful mărului, ca şi fetele din colinda de logodnă.
Coase şi chindiseşte pentru soţ. Şi ea face un gest de isteţime
aruncînd mărul, şi el simbol indiscutabil.
Colin deJ e care se ad re se ază tinerilor, fecieffier--- de
însurat si al c�� este junele. au, în general teme
eroice· l nptuu leul, vînătoarea cerbului tretior, a ciutalioei
„fără splină", a căprioarei, a bouh1i s u r , a dn lfn l ni de mare.
Tot flăcăului i se adresează şi colindele care povestesc
despre jocul calului, despre încurarea cailor, despre fntre
cerea dintre cal şi şoim etc. Pe cînd în colindele ca i-e--se
adresează gospodarului sau tinerilor căsătoriţi şi care au ca
temă viaţa îmbelşugată şi căsnicia fericită domină atmosfera
idilică, în colindele care se adresează tinerilor este domi
nantă atmosfera eroică.
Imaginea flăcăului frumos, Făt-Frumos eroul fabulos al
tradiţiei noastre populare, se regăseste şi în coli n dele în care
mama îsi caută fi.J.J.l;- dar acestea aparţin unei alte categorii ,
colindelor de înstrăinare. Unele colinde cu temă vînătorească
au ajuns, printr-o repartizare a repertoriilor în funcţie de
apartenenţa socială, aşa-zise colinde profesionale; ele se
cîntă vînătorilor şi, mai nou, chiar braconierilor.
P. Caraman arată că tema luptei cu leul se găseşte numai
în colindele româneşti ( op. cit., p. 63). Colinda care are ca
temă lupta cu leul este, de fapt, un cîntec de glorificare a
eroului tînăr, poate un rest de practică a unui străvechi rit de
iniţiere. Ea nu începe prin invocare, cum începeau colindele
citate pînă acum, ci prin enunţarea faptului pe care îl va
trata: „Pleacă june la vînat, I Florile dalbe, flori de măr" .
Urmează apoi justificarea acţiunii. În această parte avem o
imagine a satului patriarhal în hotarul căruia intră leul şi
strică „viţă de mlădiţă" şi „stîlpări de busuioc" . Cele două
plante par să fi avut o străveche semnificaţie rituală. Dacă
am presupune că sîntem în faţa unui cîntec de iniţiere, lupta
cu leul ar fi o probă a bărbăţiei. Leul putea să reprezinte, în
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concepţia străveche a oamenilor, întruchiparea unei forţe
potrivnice; despre aceasta vorbeşte, de pildă, o variantă din
Cîndiul de cîmpie, Transilvani a (Viciu, op. cit., p. 58) în care
întîlnim versurile: „Nu ştiu, leu-îi I Nu ştiu, zmeu-îi ! " .
Varianta p e care o cităm este din comuna Peşteniţa,
Haţeg ( Vechi cîntece de viteji, B ucureşti, 1 956, pp. 27-28):
„Leu în sat că şi-o tunat, I Î n grădini că s-o băgat, I Pradă
mare ce-o făcut, I Ce-o fost bun tot o mîncat, I Şi stîlpări de
busuioc. I Vine june din vînat, I Si mi-să dă-şi prînzuia I Si măi
cuţa-i povestea: I Leu în sat că şi-o tunat, I Şi-n grădini că s-o
băgat, I Pradă mare c-o făcut, I J une dacă auzea, I Nici nu-mi
sta I Nici nu-mi prînzea, I Si de loc îmi chibzuia, I Tinse mîna
pe făgaş I Şi-mi luă arcu de-ncordat, I S-o luă calea-nainte I
Tot pe urma leului, I Pînă-n vîrful muntelui, I Găsi leul de-ador
mit, I Sub un spi ne d'înflorit" .
Pînă aici, colinda se desfăşoară pe un ton şi într-o atmos
feră de sat patriarhal. Aceasta reiese nu numai din relaţiile
de familie, ci şi din ordinea gospodărească. Satul, ca majori
tatea satelor vechi, avea pămîntul de cultură, holdele şi
l ivezile în imediata apropiere a caselor, a gospodăriei.
Colinda capătă însă o tonalitate de basm de îndată ce leul se
trezeşte şi începe disputa cu tînărul erou:
„ Pînă j une chibzuia, I Leu din somn se pomenea, I Si din
gură-aşa-mi grăia: I Da tu june, ce-ai gîndit I De la mine ai
venit, I Om merean de pe pămînt? I Eu am venit să te - ntreb I
Sau în puşti să ne puşcăm, I Sau în săbii să ne tăiem I Sau în
lupte să ne luptăm?".
Prin versul: „Om merean de pe pămînt" colinda ne
si tue ază deodată, ca şi în b asme , pe alt tărîm . 9nwJ me
rean �i��� n �� te un s��E lt�_ !P-��itor, unul care nu a fost uns,
_
nu a fost învestit. Vîrful muntelui spre care se îndreaptă
junele, locul unde şade leul, . este_, ca şi în basme, în afara
�ţ�relor .umane, cum sînt spaţiile unde locuiesc repre zen t a ri
mitologice. Ar fi încă un argument care să ne facă să credem
că în această colindă J�_ţil este o _întruchipare a forţelor
pqţ[i_y11.ice, deci că ea aparţine stratului mitologic al poeziei
·
noastre . Î n această colindă tema este o întrecere, o luptă
..

_ _
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dreaptă între erou şi întruchiparea forţei potrivnice , ca şi în
basmele in care eroul luptă cu balaurii: „Leul rupse şi-mi
răspunse, I Nici în puşti n u ne puşcăm, I Nici în săbii nu ne
tăiem, I Numa-n lupte ne luptăm" .
Lupta n u este, c a în basme, menită s ă ucidă p e adversari,
ea este curată, atribut care ne duce mai mult spre modul de
a gîndi în sistemul riturilor, spre sensul străvechi al întrecerii.
Colinda continuă mai mult în atmosferă de străvechi mit,
decît de basm:
„Se luptară, se luptară, I Se luptar-o zi de vară, I Cînd îmi
fu-n apus de seară, I Cum aduse leu pe june, I Cum aduse jos
îl puse, I Se luar-a doua oară. I Cum aduse jun' pe leu, I Cum
aduse, jos îl puse I Şi-i ţipă zgarda de guşă. I B agă mîna-n
buzunar, I Scoase-o şfoară de mătase, I Împletită-n cinci şi
şase, I Ca şi-o funie de groasă, I La leu pe grumaz o trase".
Şi funia de mătase este ca cea din balade, de pildă din
cîntecele novăceşti. Necesitatea glorificării eroului prin
acţiuni apropie colinda de planul epicii eroice.
Versurile care urmează ne dau imaginea unui hotar
îmbelşugat şi conţin glorificarea eroului. Ele ne readuc în
atmosfera patriarhală a satului:
„Ş-o luă pe Olt la vale, I Prin fineţe pînă-n braţe, I Şi prin
grîne pînă-n brîne. I Cin ' pe j une mi-l vedea, I Toţi pe el îl
fericea: I Ferice de cest băiat, I Cum aduce un leu legat, I Leu
legat, nevătămat I Nici în puşcă nu-i puşcat, I Nice-n săbii nu-i
tăiat, I Numa-n luptă că-i l uptat ! I Ferice de maica lui, I Ce-o
scăldat ş-o înfăşat I Că-i aduce-un leu legat" .
"" Mai mult decît ap�9pierea dintre colinde şi b asm, ideea
că unele colinde ar fi expresia poetică a str ăvech ilo-r mituri
capătă, pentru studiul general al colindelor, o importanţă
mai mare decît simpla transpunere a unor motive sau imagini
dintr-un gen în altul .�Viaţa idilică a satului tradiţional sau
vitejia tinerilor eroi este prezentată într-o atmosferă plină de
culoare , potenţată pînă la fabulos, pentru a da urării sensul
profund pe care aceasta îl are în folclorul tradiţional.M. Gorki
afirmă că poporul prezintă în acest chip în cîntecele şi
povestirile sale visurile şi n ăzuinţele neîmplinite. Această
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părere a fost susţinută şi de folcloristul german Andrei Jolles
(Die einfache Formen, Jena, 1 929). În viaţa poporului, colin
dele au, sub acest aspect, în esenţă acelaşi rost. Şi astăzi, cînd
sensul străvechilor obiceiuri s-a şters şi cînd se dă o nouă
interpretare urării, ele constituie o încuraj are, o îmbărbătare
pentru cei care le ascultă sau pentru cei cărora li se
adresează. Totuşi, predominanţa elementului epic face ca
unele colinde să treacă uşor de la rostul de cîntec de urare la
rostul de simple cîntece povestitoare . Urarea străveche
devine un simplu obicei sărbătoresc căruia cîntecul povesti
tor îi dă mai multă solemnitate.
Col indele avînd ca temă vîn ătoarea cerbilor şi a
căprioarelor, şi ele, poate, tot resturi poetice ale unor
străvechi rituri de iniţiere, sînt foarte bogat reprezentate în
folclorul nostru. Sînt foarte frecvente pînă astăzi cele în
legătură cu vînarea ciutei năzdrăvane, a cerbului tretior şi
cele cu metamorfozarea voinicului în cerb.
Colinda la care ne vom opri a fost culeasă în Peceneaga,
Măcin ( Vechi cîn tece de viteji, Bucureşti, 1 956, pp. 25-26) :
„Leroleo! I Cerb s-a lăudatu I Şi s-a rouratu I Leroleo. I L a
margini de sat, I C ă nimeni n u ştie I Di-unde iarbă-mi paşte I
Şi apă cînd bea. I Şi Gheorghe-ăl voinicu I Pi-acolea-mi tre
ceare I Pe cerb mi-l zărea, I Acas-alergară, I Arcul ce-şi l u a 
ră, I Arcul ş-o săgeată, I La vînat să-mi iasă I Joi de
dimineaţă, I Pă nori şi pă ceaţă".
Imaginea din urmă aminteşte pe cea atît de cunoscută în
folclorul nostru din balada lui Iovan Iorgovan:
„Şi el să-mi vîneze, I Ziua, toată ziua, I La margini de sat, I
De-o urmă că-mi dară I Urma cerbului; I Urma că-i lua, I Tot
din deal în deal, I Şi din vale-n vale. I Urma că-i ducea I Tot
din piatră-n piatră I Şi din stană-n stană I Urma-i povîrnie, I
La rîu, la părîu, I Unde-i apa lină, I Petrele răsună, I D i-unde
iarba-mi creşte I Fir găităneşte, I În patru să-mpleteşte. I Sub
călin mălinu, I Susu-i frunza deasă, I Jos îi umbra groasă. I Şi
Ghiorghe-ăl voinicu, I Pi-acolea-mi trecea, I Pe cerb mi-l
zărea, I Zăcînd rumegînd, I N amiaza-şi făcînd" .
Schema potrivit căreia se îmbină motivele nu este mult
deosebită de cea a colindei despre lupta cu leul. Doar
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urmărirea vîn atului este mult m ai amplu expusă. Aceasta dă
prilej să se realizeze unele imagini pe care le vom întîlni şi în
cîntecele lirice. Ca şi leul , şi cerbul stă sub copac. „ Un călin
mălin", care de data aceasta esfe o altă expresie a tărîmului
mitologic în care omul nu p ătrunde decît prin ritualitate.
Voinicul nu vine cu intenţia de a lupta ca eroii din basme, ci
ca un vînător din lumea reală: „Şi Ghiorghe-ăl voinicu I La
genunchi cădeară, I Arcu-şi întindieară, I Arcul şi-o săgeată; I
Pe cerb mi-l izbea I La spate din dreapta. I Cerbu-n sus
săreară I Şi se blestema: I Ochişorii mei, I Vedea-i-aş săriţi, I Pe
mare-azvîrliţi, I De valuri bătuţi, I De mal uri trîntiţi" .
Animalul care blestemă prefigurează, sub form ă de
lăsare cu limbă de moarte, ceea ce mitologii numesc testa
mentul animalului, secvenţă simbolică din străvechi mituri
de construcţie sau de construcţie îmbinată cu căsătorie, pen
tru că nu este vorba numai de construcţie , ci, în ainte de
toate, de familie şi gospodăria ei. ca� :şi în colindele cu leul,
voinicul coboară cu vînatul în sat:
„Şi ·Gheorghe-ăl voinic I Ţinta-i petrecea, I Ţinta-i şi-o
săgeată. I La cerb năvălea, I Pe cerb mi-l lua, I La spate din
dreapta, I Şi cu el pleca I Prin şirai de sate, I Prin satele rare, I
Cu fetele mari. I Prin satele dese I Cu fete mirese. I Nimeni
nu-l vedea, I Numai Ileana-I vede, I Îl vede-l fericeşte: I - Feri
cean de el I Şi de maica lui, I Zile ce-a născut, I Partea ce-a
avut, I De taică, de maică, I D e-o cheme de cerb. I Cu cămiţa
lui I Nunta să-şi ridice, I Nunta şi nuntaşii, I Şi toţi megiaşii. I
Cu chelciaua lui, I Curţi să-şi şîndruiască, I Curtea şi curtaşii I
Şţ toti megiaşii. I Cu corniţa lui I Face-aş furci la curţi I Cu
unghiaua lui I Face-aş păhărele I 'Nchin boieri din ele, I 'Nchin
şi fericesc. I Şi Ghiorghe-ăl voinic I Fie sănătos ! " .
Felicitarea, urarea, începe, c a ş i în colinda luptei c u leul,
dar este amplificată prin ,.!11&?.!i�!!U�ş�t.'}P,l,�!ltµtv.i .�ni.r.n.a. �ului.
.
Glorificar.�a erouţui apare, în acest tip de colinde, mai dir't�ct
legată de t�1!1 '1. �ăs��<?-���i şi d� construcţia casei noi.
Dintre temele care arată bărbăţia voinicului tînăr, ne
vom mai opri asupra aceleia care se leagă de obiceiul
încurării cailor. Citez o variantă muntenească construită pe
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dialogul dintre voinic şi cal. Varianta abundă în hiperbole
proprii şi cîntecelor bătrîneşti cu tematică eroică. Ceea ce
deosebeşte colindele de cîntecele epice eroice este economia
cu care primele folosesc mijloacele de realizare. Caracterul
sintetic al imaginilor este dus uneori pînă la forme eliptice şi
atestă realizări şi procedee de poezie medievală:
„ Stai tu murg leat, I Legat veregat, I De stîlpul din grajd. I
Dar cin-te-a legat? I Ion Făt-Frumos, I La grajd că-şi
mergeară, I Din gură-i grăiară: I Murgule, murgule, I Mîncă,
te-ngraşă, I Că vreau să te vînz, I Pe care de grîu I Şi pe buţi
de vin , I Teancuri de postav, I Postav roşior, I Că vreau să
mă-nsor. I Curtea să-mi îmbrac, I Curtea şi curtenii I Şi mai
toţi oş tenii. I Murgu ce-i grăiară I Stăpîne, stăpîne I Tu m-ai
poate vinde I D ar adu�ţi aminte I Cînd noi ne băteam, I Cu
turcii, cu frîncii, I Turcii ne tăiară, I Frîncii ne frîngeară. I
Mulţi cai, mulţi voinici, I Tot cai hărăniţi, I Şi cai potcoviţi, I
Eu nehărănit I Şi nepotcovit. I Noi zoru-I vedeam, I În mare
săream, I Marea de-am trecut-o, I Lungiş, curmeziş, I Marea
ca o floare. I Eu sînt vinovat, I La mijloc de mare I Eu m-am
piedicat, I De-o mreană, I De-o pană, I Mreana-i roşioară, I
Paria-i gălbioară. I Eu de m-am silt, I La mal am ieşit. I Şi ce
ţi�am udat? I Talpa cizmelor, I Vîrf de buzdugan, I Poală de
caftan. I Şi ţi-am răsuflatu, I Pe-o nară de soare, I Şi-una de
vînt. I Din nări am suflat I Şi ţi-le-am uscat! I Ion ce-şi grăire? I
Murgule, murgule, I Mîncă, te-ngraşă, I Că eu nu te vînz, I
Făr-te ispitesc, I Murgu ce-şi grăiră? I Stăpîne, stăpîne, I Tu
m-oi poate vinde, I D ar adu-ţi aminte, / Joi la Bobotează, I
Cînd preoţi botează, I Lumea creştinează, I Noi că ne-ncer
căm, I Cu cinzeci de cai, I Tot cai hărăniţi, I Şi cai' potcoviţi. I
Eu nehărănit I Şi nepotcovit. I La şir ne puneam, I Pe-o mar
gine luam, I Nainte ieşeam. I Fală că-ţi făceam, I Şi mie şi ţie, I
Şi cin ne vedea, I Toţi ne fericea: I Ferice de el, I Şi de mama
lui, I Calu-i de-i cal bun."
Î n această colindă urarea se adresează unui tînăr voinic
care se pregăteşte în satul tradiţional pentru încurarea cailor.
Atmosfera colindei nu este totuşi a satului patriarhal, ci, mai
degrabă, o atmosferă de oaste feudală. Alături de voinicul

66

Mih ai Pop

luptător neînvins, de voinicul vînător iscusit, apare voinicul
�ălăreţ neîntrecut. Vînătoarea şi călăria erau în trecut mult
mai răspîndite la ţară decît astăzi şi orice tînăr care dorea să
intre în rîndul bărbaţilor trebuia probabil, potrivit rînduielii
săteşti tradiţionale, să le stăpînească. Tema întrecerii şi a
probelor ne poate duce spre străvechi rituri de iniţiere, dar,
în faza de cristalizare a colindelor noastre, în formă poetică
românească, probabil că astfel de rituri nu au mai existat
decît în forma lor cavalerească. Totuşi, este de presupus ca
vîn ătoarea şi încurarea cailor să fi făcut parte din
îndătinatele îndeletniciri pe care un tînăr trebuia să le
cunoască atunci cînd intra în rîndul bărbaţilor, fie că voia să
se căsătorească, fie că voia să devină oştean. Un nou motiv
apare în această colindă, motivul luptei cu turcii şi cu frîncii,
pe care-l vom mai regăsi şi în alte colinde de căsătorie.
Frîncii sînt popoarele romanice apusene, genovezii sau cru
ciaţii. Se pare că denumirea este bizantină. Şi la greci se
foloseşte astăzi popular denumirea pentru toţi străinii
apuseni. Motivul trecerii peste mare este o hiperbolă nece
sară scoaterii în relief a voiniciei calului, care însă s-ar putea
să vină dintr-un fond străvechi de mit preromânesc. Sfîrşitul
colindei, prin referirea nemijlocită la încurarea cailor, arată,
poate mai clar decît în colindele anterioare, cum acest ultim
motiv conţine, de fapt, urarea nemijlocită.
Î n grupul colindelor care se cîntau flăcăilor şi fetelor în
perspectiva cîşlegilor, din cauza contaminării variantelor şi a
evoluţiei de funcţie şi de structură pe care diferitele colinde
le-au suferit în timp, colindătorii diferitelor locuri nu deose
beau pe cele care se adresează flăcăilor de cele adresate
fetelor. Asociaţiile de idei referitoare la subiect fac ca
lucrurile să apară confuze.
Î n scene idilice, în peisaj de sat românesc patriarhal$.te
Y
tinere petrec si aşteaptă să Je vin ă lo� nicii. Sa� _Jetele
fnere vin la fîntînă unde se întîlnesc cu cei frerVolnici dintre
are sînt puse să-şi alea a viitor soţ. n unele subiecte ale
acestor teme ata vine la fîntînă: „ Cu cizmele tropotind, I Cu
_
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rochiţa vînt trăgînd, I Mîneci largi boare făcînd, I Cercei
galbeni zbîrnăind" (A. Viciu, Colinde din Ardeal, B ucureşti,
1914, p. 1 25). Imaginea poetică plină de mişcare este a fetei
de măritat.
Imagini asem ănătoare găsim şi în cîntecele de nuntă. De
pildă, într-un cîntec al miresei din comuna Sălişte (Ilia) : „Ştii
tu ce ţi-am spus, I Să nu te preumbli I Pe uliţa noastră I Cizme
tropotind I Pinteni zornăind, I Rochile sfărmînd".
Adesea, în colinde, voinicul este asemănat cu un păun,
imagine frecventă pentru iii1 "bărbat frumos la m ai multe
popoare . Ea apare şi în cîntecele de nuntă, şi în cîntecele
lirice . Tema celor trei voinici care aşteaptă fata la fîntînă este
de fapt o in_dicaţie pentru opţiunea matrimonială a unei cate
gorii sociale. Cei trei voinici ca „trei păuni" reprezintă cate
gorii profesionale marcate simbolic prin referiri la faptele
fiecărei categorii: „Unul suliţa străjeşte" - pşteanul, „unul
şoiman netezeşte" - vînătorul, „ unul cărţi dalbe citeşte" cărturarul.
Una dintre cele mai răspîndite colin de care se cîntă'
fetelor de m ăritat este colinda în care fata şade în leagăn de
mătase şi coase şi chindiseşte pentru logodnicul său.
Leagănul este aşezat în chip fabulos în „vîrf de verde
vişinel", în „coarnele boului negru" sau în „ coarnele cerbu
lui tretior" ca în această variantă din Arefu, Argeş (Ion
Creangă, III, 6/1 910, pp. 1 66-1 77):
„ Cetioară, ce tioară dragă. I Oltul mic mare-a venit I Şi de
mare m argini n-are, I Plăvioară ce-mi aduce, I Tot căpestre
de cai murgi I Şi capete de haiduci. I Printre brazi, printre
molizi, I 'Noată cerbul cel tretior, I Şi de-noată coarne-şi
poartă. I D ar în coarne ce mi-ş poartă? I Leagăn verde de
mătase. I D ar în'nuntru cine-mi şade? I Şade Ioana cea fru
moasă". Imaginea Oltului mare care aduce plăvioară o întîl
nim şi în unele cîntece haiduceşti, iar imaginea cerbului care
poartă în coarne un leagăn de mătase, o întîlnim într-un
basm publicat în revista Şezătoarea (I, 6 I 1 892, p. 160) .
Este aceeaşi imagine pe care o găsim în unele variante
ale cîntecului epic sîrbo-croat Kosovska Devojka, J<ata din
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Kosovo, care îşi caută iubitul pe cîmpul de luptă şi vede rîul
Svinica tulburat aducînd beretele cu pană ale ostaşilor sîrbi.
În unele variante ale acestei colinde , fata şade în le agăn
de mătase, coase, chindiseşte şi cîntă. Î mpărăteasa o aude şi
îşi dă seama că nu cîn tă „ un cîn tec mojicesc", ci „un cîntec
împărătesc" pe care, dacă-l va auzi împăratul, „ Pe tine te va
iubi I Pe mine mă va urî, I M-o bate, m-o schingiui" . Î�pără
teasa îi trimite „Tot surori după surori, I La urmă m ănunchi
de flori, I Facă Ioana atîta bine, I Atîta bine pentru mine, I
Să-mi ostoaie din cîntat I Că-mpăratul-i la vînat, I La vînat şi
la plimbat I Vine vremea de'nturnat". Fata însă îi răspunde
că nu cîntă pentru împărat, ci pentru că este „Fată logodită I
Cu toată zestrea gătită". Şi descrie alaiul de nuntaşi care vin
să o ia. Î ntr-o variantă din comun a B ogza, Moldova
(Şezătoarea, XIII, pp. 1 1 2-1 1 3), după ce se face aluzie la
nuntaşii care vin să-şi ia mireasa, revine motivul întîlnit şi în
colinda cu dulful de mare: ,,Astăzi, mîine, I Nuntă-mi vine, I
Nuntă-mi vine să mă ia, I Să mă ia din aste curţi, I Să m ă
treacă peste munţi, I Peste munţi, la alte curţi I L a părinţi
necunoscuţi, I La alţi fraţi, la alţi părinţi. I Şi pe mine că m-or
pune I Chelăreasa banilor, I Stăpîna argaţilor, I Nurora
părinţilor, I Şi sor bună fraţilor, I C-aşa-i legea din bătrîni, I
Din bătrîni, din oameni buni" . Ca şi în atîtea cîntece din fol
clorul obiceiurilor, elementul descriptiv domină, realitatea
este transfigurată doar atît cît o cer necesităţile momentului
solemn. Apare prima imagine a înstrăinării, trecerea „peste
munţi la părinţi necunoscuţi''. Această imagine o vom regăsi
în aproape toate cîntecele de nuntă şi apoi în foarte multe
cîntece lirice, pînă la cîntecele de cătănie. Din ea se naşte, în
alte condiţii ale realităţii şi cu alte potenţe, cîntecul liric de
înstrăinare . Foarte interesante sînt şi versurile care redau
situaţia femeii măritate în noua famili e. Imaginea este cea a
familiei patriarhale în care rolul femeii era precizat în virtutea
statutului categoriei în structura neamului. Situaţia statutară
astfel arătată deosebeşte colindele de cîntecele şi strigăturile
de nuntă care vorbesc despre relaţiile noră-soacră. Nu mai
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puţin importante sînt versurile : „ C-aşa-i legea din bătrîni, I
Din bătrîni, din oameni buni," care exprimă ideea că nunta,
căsătoria, era împlinirea firească a unei rînduieli trad'ltfonâle
bine ·stabilite.
U n alt ciclu al colindelor de logo_d !}ffe: şi .s!.� nuntă este
acela care are ca 'temă raptul. Tînărul voinic pleacă să-şi
caute nevasta, să o răpeâ-sCă, în unele colinde dincolo de
vadurile Diului, adică ale Vidinului: „În cea ţară a lui Banat, I
Unde-i omul mai bogat" , în altele, peste vadurile Brăilei.
Banatul este, fără îndoială, Banatul Severinului şi tînărul
voinic îl vede din perspectiva omului care vine dinspre
Balcani. Colinda poate să fi avut altădată referent concret în
anumite realităţi istorice. Desprinsă de locul şi timpul refe�
renţial, cum se întîmplă adesea în poezia orală povestitoare,
realitatea a trecut tot mai mult în atmosferă de legendă/
Cînd Vadul Diului a ajuns Vadul Brăilei, Banatul nu mai
avea înţeles pentru oameni, şi, într-o variantă găsită de
Tudor Pamfile într-un manuscris brăilean, versurile ajung:
,,În acea parte, I D 'albinate, I Că sînt sate, I Mai bogate, I De
cînd lumea neprădate " . „ D ' albinate" este un atribut al
satelor, misterios în atmosfera legendară a colindelor, fără
sens real, cuvînt creat ulterior, prin etimologie populară, din
„Banat" , care nu mai avea înţeles. Astfel de schimbări se
întîmplă uneori în colinde. Într-o colindă culeasă recent,
vechea şi atît de frumoasa imagine „La cel m ăr mare rotat"
a devenit: „La cizmar mare rotar".
Colinda care are ca temă răpirea miresei este culeasă din
zona Piteşti, Argeş (Io'ilCreiiliga;T\i, (n 'Eho, p. 260) :
„Din Vadurile Diului, I Mărului cu florile dalbe I Stă Ion
tînăr călare , I P'un căluţ cam alb de spume, I Şi se ceartă tot
cu turcii, I Tot cu turcii şi cu frîncii. I Să-i dea turcii vadurile I
Şi frîncii corăbiile. I Se certară zi de vară, I Zi de vară pînă-n
seară. I Se certară şi se 1 uară: I Luară turcii vadurile I Şi
frîncii corăbiile. I Le luară şi le trecură I În cea ţară a lui
Banat, I Unde-i omul m ai bogat I Şi fetele mai frumoase. I
Dete-n ţară de-a-şi robi I Robi trei zile de vară I Şi trei nopţi
robiră iară, I Robi un plean de j uni voinici I Şi alt plean de
·
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fete mari I Şi altul de nevestele I Că-s în ţară multicele. I
Nevestele zdropăind. I D ar în urma tuturor I Tare-mi vine o
cociuţă I Şi-i aduce o cuconiţă, I Cuconiţă smedioară, I Cu
codiţa gălbioară. I Pasă-i capu de florinţi, I D e florinţi, de
bani mărunţi, I Urechiuşi de strulechiuşi I D egeţele de inele. I
Tare-mi vine tot plîngînd, I Tot plîngînd moarte-şi rugînd, I
Faţa albă zgîriind. I Cine-mi stă să mi-o mîngîie? I Stă Ion
Făt-Frumos, I Pe-un cal mîndru-bătăios; I Taci, Mario, nu
mai plîn�te 1� roabă să-mi fii , I Ci te iau doamnă să-mi
fii, I Doamnă bună-=â""�urţilor, I Noră bună părinţilor, I
Cumnăţica fraţilor, I FraţÎ1Qr, surorilor, I Gazdă călătorilor, I
Ion Făt-Frumos, I El să fie � nătos."
Am citat această colindă în întregime pentru a scoate în
relief unele asemănări cu oraţiile de nuntă. Ele depăşesc
imaginile sau versurile călătoare şi privesc întreaga con
strucţie a colindei. Ca şi în oraţia de nuntă care începe prin
prezentarea unei vînători sau a unei oştiri care pleacă la
luptă, şi în această colindă partea întîi prezintă o expediţie
d_e rapt, de la care se trece însă în chip--firesc la descri�-rea
alaiuhii de nuntă. R()bii Yin. fluierînd, hore învîrtind şi
·
zdropăind ca şi nunt�Şff: -iar ·;nfreăsa vine în cocie ca în
ataiurile de. 1J:}.Î tă. t1i'lătpiîll suî 'el �nu "este -nt:�P�.i-�-� plînsul
un�i _-fe.te_răpite-, ci plînsul îndătinatm-ceremonialurYle de
nuntă tradiţionale� 1magif1ea-ăîifurma;- pe care am-mai întîl
riif-o� · este, de ·fapt, formula de urare pentru colindele de
logodnă şi căsătorie. V.I. Cicerov crede că şi în colinde , ca şi
în cîntecele de nuntă, vînătoarea şi alaiul ostăşesc constituie
un simbol al căsătorie·i (op. cit., p. 1 50).
Dintre variantele tipului de colindă cu temă mioritică,
citez varianta maramureşean ă culeasă de Tib eriu
Brediceanu: „Sus în vîrful muntelui, I Hai linu-i linu, I Sub
crucita bradului, I Erau trei păcurărei I Cu oile p'îngă ei. I
Doi mai mari, unu mai mic. I Păcurarii ţin un sfat, I Pe cel
mai mic l-au mînat I Cu găleata la izvor, I Pînă ce-or face
sobor; I Cu găleata după apă I Pîn'ei or fa j udecată. I Ei o
prins a vorovi: I Pe unul 1-om omorî! I Şi pe cel mic l-o mînat I
Să-ntoarcă oile I C'o rătăcit bietele. I Oile le-o înturnat I Dar
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lege i s-o dat. I Fraţii lui l-o întrebat: I Ce mortiţă tu pofteşti? I
Ori din p uşcă împuşcat, I Ori din sabie dumicat, I Ori să-l
taie, I Ori să-l puşte, I Ori să-l puie între ţăpuşe . I Altă
moarte nu-mi poftesc I Ci din puşcă împuşcat I Şi din sabie
dumicat. I El a strigat către ei: I O, dragi frăţiorii mei, I De s-o
întîmpla să mor eu, I Nu mă 'ngropati în temeteu, I Şi-mi
săpaţi mormîntul meu, I Nu în verde ţintirim I Că-ntre morţi
voi fi străin. I Nici în dalbul temeteu, I Numa-unde-oi zice eu: I
Î n vîrfuţul muntelui, I Sub crucea molidului. I Î n strunguţa
oilor I Şi în staulul oilor. I Şi-n ţărcuţul mieilor I Şi-n jocuţul
mieil or I Şi-n urma găleţilor. I Şi voi numai să-mi puneţi I La
picioare fluier mare, I Şi la cap trîmbiţare . I Fluierul şi-a
fluiera, I Cînd vor sufla vînturi grele I Şi-mi fluiere hori de
jele. I Şi numa ş-or d' auzi I Oile cele cu lapte, I M-or hori
mergînd pe sate. I Oile cele cornute I M-or hori vara la
munte. I Cele biete miorele I M-or jeli vara cu jele. I Cruci ta
s-a legăna I Şi oile m-or cînta. I Oile s-or tocmi-n rînd I Şi
mi -or paşte pe mormînt. I Ele numa că ş-or zice: I Ia-n scoală
stăpîne, scoală I Şi ne scoate la pripoare, I Să bem apă din
izvoare. I Să ne paştem cărbunei I Să ne naştem mieluşei. I
Mieluşei cu coarne-ntoarse, I Cum îs oile frumoase. I Că de
cînd ai adormit, I Iarbă verde n-am păscut, I Apă rece n-am
băut. I Ei acasă ş-o venit, I Mama lor i-o întrebat: I Cel mai
mic unde-o rămas ? I Tot pe văi şi pe vîlcele I Cu oile cele
rele, I Tot pe văi şi pe hîrtoape, I Cu oile cele şchioape".
D upă cum se vede din această variantă, asemănarea cu
balada este aproape totală. Deosebirile provin doar din
tehnica proprie de realizare a colindelor, care foloseşte cu
mult mai mare economie mijloacele de expresie şi în care
desfăşurarea este mai mult punctată decît descrisă în detaliu.
Dintre celelalte colinde legate de profesii se cer men
ţionate: colinda vameşului şi colinda pescarului, ale căror
texte nu le vom analiza însă.
Î n poezia colindelor au pătruns în timp �ţţmţn_te de
mitologie creştină. Felul în care elementul creştin pătrunde
în obiceiul şi poezia colindatului este divers şi arată că
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pătrunderea s-a făcut pe mai multe căi şi, poate, în diferite
etape. Î n formele pe care noi le presupunem a fi cele mai
vechi, colindele rămîn neschimbate şi doar numele eroului
este înlocuit cu numele unui sfint. Astfel, în colindele în care
intervin motive de metamorfozare, cerbii sau cerbul sînt, în
variantele cele mai vechi, feciorii unui unchieş bătrîn sau
feciori de împărat, şi abia mai tîrziu cerbul devine Ion
Sîntion din legendele creştine.
Î n colinda pe care Bela Bartok a cules-o de pe valea
superioară a Mureşului şi care i-a inspirat tematic Cantata
Profana: „Cel uncheş bătrîn, I El că şi-o d-avut I Nouă
fiuşori. I El nu i-o-nvătat I Nice văcăraşi, I Făr'el i-o-nvătat, I
Munţii la vînat. I Punte şi-au d-aflat I Urmă de cerb mare. I
Atît a urmărit, I Pîn' s-au rătăcit I Şi s-au neftinat I Nouă
cerbi de munte. I Drag tăicuţu lor I Nu şi-au mai răbdat I Şi el
şi-au luat I Puşca şi-au 'ntăglat I Şi-n munţi au vînat. I Punte
şi-au d-aflat I Nouă cerbi de munte. I 'Ntr-un genunche-o stat, I
Tras-au să-i săgete. I Cerbu cel mai mare I Din grai şi-o stri
gat: I Drag tăicuţul nostru, I Nu ne săgeta, I Că noi te-om
lua I Î n ceşti coarne razi I Şi noi te-om tipa I Tăt din munte-o
munte I Şi din plai în plai I Şi din piatră-n piatră, I Tot tîră t-oi
face. I Tăicuşoru lor I Din grai şi-o strigat: I Dragi fiuţii mei, I
Haideţi voi acasă I La măicuţa voastră, I Cu dor vă aşteaptă, I
Cu măsuta-ntinsă I Cu făclii aprinse, I Cu păhare pline. I
Cerbul cel mai mare I Din grai şi-o grăit: I Drag tăicuţul
nostru, I Du-te tu acasă I La măicuţa noastră, I Că coarnile
noastre I Nu intră pe uşă I Făr' numai prin munte; I Picioarele
noastre I Nu calcă-o cenuşă, I Făr' numai prin frunză; I
Buzutele noastre I Nu beau din păhare, I Căci beau din
izvoare" (C. Brăiloiu, Recenzie la Bela Bartok, Melodien
der Rumănische Kolinden, Bucureşti, 1 938, pp. 1 2-13).
Care va fi fost sensul străvechi al acestei minunate legende
păstrate în colindă, nu ştim. Poate că această colindă rar
întîlnită perpetuează pînă astăzi un mit de iniţiere ce îşi
aşteaptă încă descoperirea. Colinda vorbeşte, în orice caz,
despre lumea unor credinţe potrivit cărora vînătorii, dacă
-
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trec peste pragul tainelor pădurii, intră în mit, se prefac în
cerbi. Şi aceste motive ale metamorfozării par a se lega, în
formele lor cele mai vechi, tot de credinţe totemice. Dar, dacă
privim această colindă prin perspectiva teoriei lui M. Gorki
şi A. Jolles, regăsim în ea poate una din formele cele mai
vechi de exprimare poetică a dorului de libertate, de salt
dincolo de contingentele cotidianului . Paralela metaforică
om-animal, pe care o regăsim aici, apare de atîtea ori în
cîntecele lirice , cînd viata om ului este pusă fată în faţă, de
pildă, cu viata cucului, ca în atîtea cîntece de primăvară.
Colindele care povestesc despre faceretlumii, colind � le
cosmo onice, sînt menite sa dea celor, c
��n
raspiins fa' filtre area c
l-a preocupat din toate timpurile
pe oameni: cine şi cum a făcut lumea? Această întrebare a
căpătat, în credinţele şi mitol ogia popoarelor lumii, dezle
gări diferite, altele decît cele oferite de ştiinţă astăzi .
Colindele noastre care exprimă acest mit nu sînt totuşi lip
site de interes pentru cunoaşterea dezvoltării concepţiei
despre lume a omenirii, pentru elementele de fantezie pe
care le conţin şi pentru realizarea lor poetică.
Am vorbit, cînd am descris obiceiul, despre întrecerile
între cetele de colindători. Aceste întreceri se făceau prin
cîntarea unei colinde grele sau a unei colinde mai puţin
cunoscute. Î n unele locuri existau chiar tipuri aparte, colin
dele de price, de pricin ă, care vorbesc despre întrecerea din
tre juni în îndeplinirea unor probe de virtute tinerească. La
Almaş-Sălişte, Hunedoara, cetele care se întrec se aşază în
cerc şi cîntă antifonic colinda de price. Î nceputul colindei
anunţă întrecerea: „Juni cu j uni se-întîlniră, I June, junelui
bun, I Juni la juni vor colinda, I Daru mare ce vor da". Apoi,
într-o atmosferă fabuloasă, colinda începe să descrie între
cerea. Prima probă este încurarea cailor, încă o atestare a
obiceiului. De altfel, j unele care-şi joacă calul pentru a-şi
arăta voinicia şi iscusinţa este eroul multor colinde. A doua
probă apare mai rar în alte tipuri de colinde, este întrecerea
în tragerea cu arcul: „ Ţipă mîna pe tureac, I Scoase arcul
dă-ncordat, I Dă'ncordat bine gătat, I Cum îi bun de săgetat. I

74

Mihai Pop

Juni la juni de mi-l dădea, I Că li-i drag a săgeta I Peste casa
maică-sa, I Cam în ciuda soacră-sa".
Versurile vorbesc iară'şi despre un obicei care azi a
dispărut. Poate este o probă de bărbăţie în momentul cînd
tînărul trece în rîndul flăcăilor de însurat. Tragerea cu arcul
s-a mai păstrat încă în unele locuri în ceremonialul de
căsătorie. Proba a treia este numărarea celor nouă verigele
„tot bătu te-n chipurele". Colinda se termină cu o urare
adresată cetelor: „Să cîntăm cu sănătate I Pe la gazde, I Pe la
toate" , adică pe la toţi gospodarii din sat. Urarea vorbeşte
despre faptul că în satul tradiţional ceata era obligată să
colinde pe la toate casele. Aceasta pentru că, în concepţia
culturilor de tip folcloric ca şi în a celor medievale europene,
comunitatea era un tot, un sistem, şi nu .o sumă a părţilor.
Fiecare parte re p rezenta· între g ul şi întregul era responsabil
pentru fiecare parte a lui; individul reprezenta comunitatea
şi comun itatea răspundea pentru fiecare membru al ei.
Pentru a completa expunerea asupra poeziei colindatului
trebuie să ne oprim şi asupra urărilor pe care le făcea ceata
la fiecare casă atunci cînd primea darurile.
La romani, darurile care se făceau la calendele lui
lanuaria erau reciproce. La noi, în forma populară, predomi
nau mai mult darurile ce se fac celor care vin cu urarea. Ele
apar ca o răsplată pentru urarea făcută. Acesta era rostul
darurilor şi la Pluguşor, şi la cîntecele de seceră şi chiar în
alte obiceiuri. Şi la înmormîntare, de pildă, bocitoarele
neprofesioniste, cînd erau chemate să bocească, deşi nu
făceau parte din familia celui mort, erau răsplătite cu lucruri
care li se dădeau de pomană. Nu erau profesioniste, ci femei
„numite" care, ca şi starostele la nuntă şi ca şi alte categorii
din ierarhia satelor tradiţionale, îndeplineau, potrivit statu
tului lor, rolul care le revenea atunci cînd situaţiile cereau să
intre în rol. Aluzia la răsplata care li se cuvine apare şi în ver
surile de încheiere pe care lăutarii le cîntă la sfîrşitul cînte
celor bătrîneşti.
,,,-, Primul dar care se dădea colindătorilor în forma
tradiţională a obiceiului era colacul, el însuşi semn al
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belşugului. al roadelor bogate. Mulţumirea pentru colac se
proiectează deci asupra acestor dorinţe ale colectivităţii de
agricultori. P. Caraman afirmă că: „motivele agrare nu apar
la noi în colindele de Crăci un, ci se concentrează toate în alte
obiceiuri înrudite cu colindatul, cum ar fi pluguşorul" ( op.
cit., p. 42) . Fără îndoială că, în tematica atît de bogată şi de
variată a colindelor noastre, pline de ur�iri indirecte pentru
recoltă, subiectele agrare nu apar atît de evident ca în colin
dele ruseşti, de pildă, dar aceasta nu se datoreşte numai exis
tenţei Pluguşorului, ci şi caracterelor proprii colindelor
noastre. Totuşi, aceste subiecte nu lipsesc. Le găsim, expuse
pe plan fabulos şi îmbinate cu motive care azi ni se par fan
tastice , în colindele pentru gospodar) ată o astfel de colindă
de pe valea de jos a Mureşului: „Scoală, scoală, gazdă mare, I
La capu drumului mare, I La fîntîna cu trei izvoare. I
Dumnezeu pe-acolo zboară I Şi păşeşte prin răzoară. I Apă-n
gură a luat, I De-arătură s-a-ndurat I Holdele a rourat I Şi din
gură-a cuvîntat: I Creşteţi grîne pînă-n brîne, I Şi oveze cît de
dese I Şi secări pînă-n subţiori I Şi porumbii pîn-la grindă".
După începutul în care elementele de viaţă reală se îmbină
cu personaje mitologice, cu zeităţi de mitologie precreştină,
numite în terminologie creştină, apar clar elementele de rit
agrar. Î ncheierea pare luată dintr-o incantaţie pentru recolte
bogate . Ea seamănă foarte mult cu imaginea lanurilor
bogate prin care trece tînărul care a biruit leul şi cu un
cîntec de cunună de secerat din Silvestru-Mureş.
MuJ.tmnirea pe_n.tru_ daruri o spunea, de obicei,„ cel c.are
co�ducea,�a. El mulţumea pentru fiecare dar în parte,
printr-o fof'mulă versificată care seamănă mult, ca stil şi ca
mod de recitare, cu oraţiile de nuntă. lată cum mulţume a
pentru daruri ceata de dubaşi din comuna S ălişte,
Hunedoara: „Feciori, feciorii dubei, I Sculaţi-vă în capetele
oaselor , I Î n tălpile picioarelor. I Pînă noi am colindat, I
Domnu gazdă bine s-a gătat, I De-o lună, de-o săptămînă, I
Mai vîrtos de astă seară bună. I Cu un colac de grîu curat, I
Cîte păsări peste el a zburat, I Cîte ploi l-o plouat, I Cîţi nori
l-o rourat, I Atîtea stoguri să dea Dumnezeu, I La domnul
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gazdă, I Atîtea şi mai mult" . Urma apoi , pe acelaşi ton,
mulţumirea pentru carnea de porc, butea de rachiu şi pentru
darul în bani. Într-o variantă din Geoagiu! de Sus,
Hunedoara, culeasă îndată după primul război mondial ,
mulţumita pentru darul de bani este actualiz ată. Nu se mai
vorbeşte despre tradiţionalii taleri, despre taleri ungureşti,
care şi ei, la timpul lor, au fost un element nou, ci despre o
„Sută de lei româneşti, I Care i-au făcut la B ucureşti , I La
Banca Naţională Românească" .
Poezia populară, chiar şi în genurile ei cele mai conser
vatoare, nu rămîne deci indiferentă faţă de modurile şi
formele noi de viaţă, ci se înnoieşte în chip firesc. În poezia
colindatului, această înnoire nu este atît de evidentă ca în
genurile nelegate de obiceiuri. Poezia colindatului păstrează
foarte multe elemente şi forme de viaţă veche. Ea se
adresează „junilor, domnilor şi boierilor" . Boierii din colinde
erau, de fapt, nu numai boierii în accepţia limbii literare, ci
toţi ţăranii liberi . Pînă nu demult, în M aramureş, l a
adunările obşteşti, ţăranii s e adresau unii altora c u vorba:
„Cinstiţi boieri". Soţiile lor se cheamă şi astăzi, ca şi în
Făgăraş, „borese", adică boierese, iar copiii lor „coconi".
Mulţumirea la daruri era recitată, nu cîntată, deci are
altă tonalitate decît colindele. Versurile sînt mai libere.
Întîlnim versuri de 10 şi de 12 silabe, rare în cîntecul nostru
popular. Ele sînt recitate într-un ritm sacadat şi, deşi sînt
presărate cu vorbe de glumă, constituie un element solemn
al obiceiului.
În unele părţi din Transilvania, mulţumirea la colac, ca şi
urarea cu Turca, seamănă tematic cu poezia pluguşorului .
Ele ne oferă, ca şi !Jllg.uşoruJ, povestea versificată a pîi nii
cUi1î.am spus, acolo unde colindatul se fă cea după datina
tradiţională, �eata trebuia să colinde în fieca re casă. Fiecare
!!O"podar era obligat să primească colinda_ Celor care nu
prnneau colinda, dubaşii le strigau strigături batj ocoritoare,
uneori adevărate blesteme, deci exact opusul urării. Schmidt
Tibold publică un astfel de blestem din Hunedoara: „Cîte
cuie în coperiş pe şindrilă, I Atîţia şoareci pe măsăriţă. I
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Bureţi pe pereţi, I Călcătură să aveţi". Caraman numeşte
acest as ect al obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou
, escolinda .
D upă cum s-a văzut din prezentarea colindelor adresat �
tinerilor, obiceiurile de Anul Nou nu erau numai urări de
belşug şi bunăstare, ci şi urări pentru viitoarele căsăţoiii
care, în satul tradiţional, se încheiau în cîşlegi, adică în
răstimpul care urmează imediat după cele 12 zile în care se
sărbătoreşte Anul Nou. Este deci natural ca între poezia
colindelor şi poezia obiceiurilor de nuntă să existe strînse
legături. Numeroase motive şi imagini poetice sîn t comune
celor două genuri. În broşura Starostele sa u datini de la
nunţile românilor ardeleni, publicată de Ion Pop Reteganul
(Gherla, 1891), se găseşte un cîntec pe care-l cîntă druştele
acompaniate de lăutari în cortegiul nuntii, Cîntecul Gogei.
„Goge" sau „govie" înseamnă în Transilvania mireasă, iar
verbul „ a gogi" înseamnă a jeli, a se plînge. ,,Fetele, de
părere de rău că se despart de mireasă, încep a o gogi, adică
a o j eli," spun T. Frîncu şi G. Candrea în Românii din munţii
Apuseni - Moţii (Bucureşti, 1888, p. 163). Tot acolo, un
cîntec spune: „Gogea, gogea şi nu prea I Pare-ţi bine că te
ia" . În Moldova „a gogi" înseamnă a sta trist, abătut şi se
spune atît pentru oameni, cît şi pentru păsări (vezi H. Tiktin,
Rum ănisch e De utsch e Wărterb uch, p. 690). În sudul
Transilvaniei, în Făgăraş, Tîrnave şi Sibiu, „ a desgovi"
înseamnă a scoate cununa miresei şi a-i pune cîrpa de nevastă.
Cuvîntul este de origine slavă. În vechea slavă govejo, goveti
înseamnă a se închina religios, a se pregăti prin post pentru
un act ritual. În rusă, ucraineană şi bulgară înseamnă a posti
(Dr. E. Berneker, Sla wisches ethnologisches Wărterbuch,
Heidelberg, 1924, pp. 338-339).
Unul din motivele cîntecului gogei este i dentic cu cele
întîlnite în colindele de fete: „ Iese mama gogii I În mijlocul
ulitii, I Şi se roagă către soare: I Soare, soare, frătioare I Ţine
soare ziua mare, I C-am o fată călătoare I Şi-napoi ne-ntorcă
toare, I Peste munţi la alte curţi. I La părinti necunoscuţi, I
La surori făr de durere, I Şi la fraţi nechemaţi" .
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Motivul apare des în cîntecele de nuntă din Ardeal. Într-un
cîntec de nuntă din Maramureş (Tiberiu Brediceanu, op. cit.,
p. 1 88), mama miresei şade: „La stîlputu vraniţei, I Se roagă
la sfintu soare, I Are o fată ducătoare, I Peste munţi, la dalbe
curţi , I La părinti necunoscuţi, I Rîndu-n casă nu l-a şti, I
Focut, ruşine i-a fi". În alt cîntec de nuntă, de data aceasta
din Făgăraş, motivul se îmbină cu imaginea flăcăului care în
colinde îşi lasă calul priponit pentru a merge să joace în hora
fetelor de sub pomul rotat : ,,În grădină sub nucet, I Unde
curge-apa-ncet, I Toti caii beau şi mănîncă, I Numai calul
mirelui, I Nici nu bea, nici nu mănîncă, I Făr rinchează să se
ducă I Peste munţi la alte curţi, I La părinti necunoscuţi".
Tot atît de frecventă este în colinde şi în cîntecele de
nuntă şi imaginea în care „rîndul fetelor" este asemuit cu
„rîndul merelor". Forma pe care o capătă într-o colindă din
Leşnic, Hunedoara, este identică cu cea din cîntecele de
nuntă: „Pînă-s mere micuţele, I Stau frumos pe crăngurele. I
Dacă merele mai cresc, I Cad pe jos şi putrezesc. I D-aşa-i
rîndul fetelor, I Ca şi rîndul merelor. I Pînă-s fete micuţele , I
Li-i drag la părinti de ele, I D acă fetele mai cresc I Străinii le
îndrăgesc" (S.V. Drăgoi, 303 de colinde, p. 83).
Prin unele motive şi imagini poetice, colindele se apropie
şi de balade, de basme şi chiar de cîntecele lirice. Aş vrea să
relev doar un astfel de motiv, al înstrăinării. Cîntecul pe
care-l cîntă fata care şade în leagăn de mătase, din colindă, şi
pe care-l aude împărăteasa, este, de fapt, un cîntec de
înstrăinare: „Ci eu cînt maliniloru, I De doru părintiloru; I Şi
eu cînt a braziloru I De doruţu fratiloru; I Ci eu cînt a flo
riloru I De dorul suroriloru. I Şi eu cînt a spiniloru, I De doru
veciniloru. I D-aşa cîntă de frumosu I De se lasă codru-n josu I
Şi-aşa cîntă de cu jale I De pămîntul se clatină" (S. Drăgoi,
303 colinde cu text şi melodie, Craiova, 1 93 1 , p. 51).
Cele cîteva exemple, puţine faţă de proporţiile
fenomenului, arată că între diferitele genuri ale poeziei
noastre populare există puternice întrepătrunderi , că acelaşi
conţinut de idei a dus la folosirea de motive şi imagini poetice
similare, chiar în creaţii care aparţin unor genuri diferite.
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Întrepătrunderile dintre diferitele cîntece legate de obiceiuri
se mai explică şi prin afinităţile dintre obiceiuri. Cum se va
vedea mai tîrziu, există legături şi între colinde şi obiceiurile
legate direct de muncile agricole, ieşirea la holdele verzi şi
cîn tecele de seceriş.
Cele două mari şi importante domenii din viaţa satului
tradiţional, rodul pămîntului şi belşugul turmelor, pe de-o
parte, şi pe de altă parte, încheierea de noi căsătorii, menite
să asigure braţele necesare muncilor în agricultură şi
păstorit, dar şi continuitatea neamului, folosirea şi sporire a
bunurilor agonisite stăpîneau altădată o mare parte a
gîndurilor şi acţiunilor omeneşti. În cadrul lor, practicile
menite să ducă la îndeplinirea dorinţelor, să împiedice tot
ceea ce ar putea fi păgubitor şi cîntecele care exprimau aceste
dorinţe nu ·se suprapuneau întîmplător, ci se grupau într-un
sistem de acţiuni urmărind acelaşi ţel. În acest sens, cred că
putem vorbi deci, în folclorul tradiţional, de ansambluri de
obiceiuri agrare şi de ceremonialuri prenupţiale şi nupţiale,
iar în cadrul acestor ansambluri, de interferenţa momentelor
de desfăşurare ceremonială şi a folclorului care intră în
cuprinsul lor.
Putem vorbi despre o concepţie globală a lumii în care
toate momentele vieţii omului şi ale colectivităţii se core
lează între ele într-un sistem , iar elementele prin care se
exprimă aceste corelaţii şi legăturile lor cu omul , sensul lor
în viaţa omului, fac parte din lexicul cultural al colectivităţii
tradiţionale, circulă ca şi cuvintele în diferite texte, în
diferite discursuri , aşezîndu-se la locul cuvenit potrivit gra
maticii culturii şi sintaxei fiecărui fenomen.
S-a văzut că între colindele cu tematică voinicească şi
cîntecele epice eroice şi între unele colinde profesionale şi
balade există, de asemenea, apropieri de motive şi imagini.
Legătura dintre cele două genuri mergea, în realitatea con
cretă a unor regiuni, pînă la confuzie. În Bihor, în jurul
Vaşcăului, baladele se numesc „cîntece din bătrîni" , dar şi
„corinzi", deoarece în vremurile vechi ele se ,,corindau" la
diferite ocazii. G. Pavelescu, semnalînd acest lucru (An uarul
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arhivei de folclor, VII, 1 945, p. 46) arată că a auzit balada
Meşterului Manole cîntată sub formă de colindă. Acelaşi
lucru îl semnalează şi R. Ghergaru în Sălaj ( Transilvania,
LXIII, 4/1942, pp. 307-308) . Exemple numeroase dă şi I. Taloş
în lucrarea sa Meşterul Manole (Bucureşti, 1 973) .
Deci, în interferenta dintre genurile poeziei populare,
sesizăm pentru moment două fenomene importante asupra
cărora trebuie să ne oprim: circulaţia motivelor şi imaginilor
poetice şi schimbările de funcţie care pot duce chiar la
schimbarea genurilor.
În legătură cu primul grup de fenomene, B arbu
Ştefănescu-Delavrancea a adus contribuţii importante în
studiul său asupra esteticii poeziei populare. Discutînd
versul şi mijloacele lingvistice cu care se realizează poezia
populară, el observă că: „Limba, după o frămîntare seculară,
aj unge la un depozit comun de rime, de perechi de versuri,
unele reclamînd pe celelalte. Un mare arsenal naţional care
pe lîngă aceste arme cuprindea epitetele cristalizate,
construcţiile consacrate, încrucişările hemistihurilor şi altele
pe care orice inspirat crescut în armonia străveche le
deprinde, întrebuintîndu-le ca elemente aj utătoare" .
(Estetica poeziei populare, Bucureşti, 1 953). Î n tradiţia
populară a colectivităţilor folclorice, în conştiinţa lor poetică
trăiesc deci, după formularea lui Barbu Ştefănescu-Delavran
cea, ,,ca în tr-un arsenal naţional", alături de bunurile
închegate, de poeziile şi povestirile moştenite ori acceptate
de la alţii, şi mijloacele artistice cu care se realizează poezia
populară. Aceste mijloace sînt scoase la iveală şi folosite
potrivit conţinutului şi structurii lor ori de cîte ori, în diferite
forme, idei similare se cer exprimate.
Putem presupune că în arsenalul tradiţional există
grupări de teme, subiecte, motive şi imagini poetice potrivit
diferitelor domenii ale vieţii, diferitelor sentimente, gînduri ,
năzuinţe. Îmbinarea nu se face arbitrar, ci potrivit rolului pe
care creaţia, respectiv omul căruia îi aparţine, trebuie să îl
îndeplinească în viata artistică a colectivităţii.
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D ar funcţia colindelor nu a fost imuabilă, ci a fost supusă
procesului general de evoluţie a folclorului. Cum am arătat,
folcloriştii sînt azi, în general, de acord că, în forma lor
străveche, colindele au avut funcţie de urare, de felicitarey
Această funcţie, uitată aproa� totul de cei care colinda
şi de cei care primesc colindele, poate fi dedusă din unele
elemente ale obiceiului, chiar ale cîntecului şi ale modului de
interpretare. Urarea, directă sau indirectă, bazată pe ros
turile ei străvechi ritualizate, a devenit tot mai mult un lucru
îndătinat, un simplu obicei, şi această schimbare de funcţie a
avut consecinţe şi pentru conţinutul poeziei colindelor. În
bivalenta fenomenului se pare că felicitarea a cîştigat întîie
tate faţă de urare. Ştergerea funcţiei străvechi a dus la o
schimbare a rostului genului şi a permis să pătrundă, alături
de urările vechi, o serie de elemente noi. În acest proces de
evoluţie, vechile simboluri şi-au pierdut sensul originar şi au
devenit imagini poetice, accentul mutîndu-se pe valoarea lor
estetică. În general, accentul căzînd pe frumos, colindele au
ieşit din limitele sincretismului primitiv al ritualurilor şi au
intrat în domeniul artei.
În condiţiile actuale de viaţă, schimbarea funcţiei colin
delor merge mai departe. În multe locuri unde obiceiul se
practică încă, ceata de colindători mărturiseşte că nu mai
colindă decît pentru a aduna daruri cu care să-şi poată orga
niza petrecerea de Anul Nou. Adunarea de alimente şi bani
este uneori �cop l1Î. �olindatulu1 pentru copii. Ace asta a dus
uneori la transformarea colindatului. Noile funcţii ale obi
ceiului au repercusiuni atît asupra repertoriului, cît şi asupra
structurii poetice şi muzicale a colindelor, asupra ţinutei
generale a manifestării, asupra stilului în care se desfăşoară.
În structura generală a colindei, ceea ce se socoteşte în
general refren are funcţie de invocaţie, deci rosturi foarte
apropiate de cele care, la rîndul lor, derivă din străvechi
forme sau moduri populare de invocare din cîntecele cere
moniale. În colindele noastre, „Ler" nu este decît una dintre
aceste invocaţii şi, în orice caz, nu cea mai răspîndită.
Probabil că iniţial a apărut în colindele religioase. Invocaţia
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„Florile dalbe, flori de măr" sau „flori dalbe de măr", care,
după cum am văzut, pare a aminti obiceiul străvechi de a sor
covi cu ramuri de măr, est e , fără îndoial ă, o formulă dintr-un
rit străvechi. Acelaşi rost par a avea şi: „Mărului, merişor de
aur" , „ Cunună de vineţele" , „Rîuri de ploaie" . Tot ca invo
caţie trebuie privite şi: „ Colindăm, colindăm" , „ Colinde,
Doamne, colinde", „Junelui, junelui bun" şi altele. O analiză
mai temeinică a colindelor ar arăta că invocaţiile nu se leagă
arbitrar la orice text de colindă. Altădată, fără îndoială,
invocaţia făcea parte integrantă din colindă şi era determi
nată de funcţia ei. Mai tîrziu, odată cu schimbările de funcţie
care au intervenit în obiceiul colindatului, printre invocaţii
au putut pătrunde şi versuri străine de rosturile de urare.
Aceasta cu atît mai mult cu cît, după cum a observat Bela
Bartok, ele sînt mai des legate de melodie, decît de text.
După constatările sale, şi după constatările lui C. Brăiloiu,
făcute în lucrarea despre versul popular românesc (Le vers
populaire roumain chante, Paris, 1 956, pp. 56-57), invocaţiile
colindelor noastre pot varia de la versurile de două silabe la
versurile de douăsprezece silabe de tipul: „ Cetio ară,
cetinele, dragă Ler", deci ele nu urmează regulile metrice ale
poeziei cîntate.
y Adresîndu-se cu urări indi recte diferitelor categorii
sociale .din sat sau diferiţilor membri de familie, colindele
propriu-zise au ajuns, cum s-a văzut, la un mare număr de
tipuri şi subiecte, la o mare varietate tematică. Descriind
rituri şi ceremonii care azi, în mare parte, au dispărut sau s-au
schimbat, prezentîndu-le direct sau transformîndu-le în
fabulos, cîntînd, pe un ton idilic, viaţa gospodărească sau
faptele eroice ale voinicilor, colindătorii au creat în cursul
veacurilor minunata poezie a colindelor. Privită în ansamblu,
lumea de altădată, aşa cum îşi găseşte expresia în colinde, ne
appre, la o primă privire, ca o lume miraculoasă, fantastică.
·-7 Dacă raportăm însă colindele la viaţa reală a satului nos
lt ru patriarhal, ele se grupează în jurul problemelor majore
ale vieţii satului de altădată, în jurul dorinţelor şi idealurilor
\ăranilor plugari şi păstori: recolte bogate în grîne, belşug în
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turme, viaţă fericită în familie, tineri voinici, fete frumoase şi
harnice, iubire şi viitoare căsătorii, reuşită în anumite profesii.
Modurile în care se realizează transfigurarea poetică a acesto"f
dorinţe şi idealuri sînt determinate de structura internă a
colindei, de rosturile ei prin actul receptării în sistemul de
datini al satului. Viziunea fabuloasă a lumii, hiperbola care
dă atmosfera deosebită a poeziei colindelor este cerută de
rosturile ei de urare. Imaginile poetice care astăzi ne încîntă
prin frumuseţea lor au fost, fără îndoială, altădată simboluri
rituale. Ca urare, colinda era proiectată spre viitor. Tot ce se
cînta în ea trebuia să se îndeplinească spre fericirea şi binele
celui căruia i se adresa1'Această proiectare în viitor a creat
atmosfera de optimis�, de mare încredere în om şi în puterile
_ _
_
sale-� care caracterizează poezia colindelor noastre. Nicăieri
în folclorul nostru speranţa în viitor, gîndul că dorinţele şi
năzuinţele se vor îndeplini nu este afirmat cu atîta neţărmu
rit optimism, cu atîta poezie, ca în colinde.
-

Jocurile mimice. Aşa cum colindatul domina începutul

ciclului celor 12 zile, urarea cu pluguşorul şi cu b uhaiul, cu
Vasilca şi jocurile mimice cu măşti de animale sau cu per
sonaje în travesti dominau închiderea sărbătorii Anului
Nou. În acest moment s-au concentrat în folclorul nostru
cele mai multe creaţii de străvechi teatru popular.
În comunicările asupra teatrului la români, făcute la
Academie la 1 noiembrie 1896 şi 17 martie 1897, Dimitrie C.
Olănescu, înfăţişînd datinile, „năravurile" , jocurile, petre
cerile şi spectacolele publice, adică elementele populare ale
tradiţiei teatrale, a ţinut să sublinieze că, deşi „poporul
român a primit ideea şi chiar îndemnul teatrului de la străini,
totuşi el a fost întotdeauna iubitor de spectacole pentru a-şi
înălţa mintea şi inima, fie pentru a-şi trece vremea în chip
plăcut" (Analele Academiei Române, S II, Tom XVIII,
Mem. Sect. Lit., p. 74) .
Neobosit folclorist, pasionat şi rodnic cercetător al cul
turii noastre populare, T.T. Burada şi-a început şi el, cu
aproape 20 de ani mai tîrziu, Istoria tea trului în Moldova

84

Mihai Pop

(Iaşi, 1915) prin descrierea a douăzeci şi şase de obiceiuri ce
cuprind în desfăşurarea lor elemente de teatru popular,
printre care colindele, pluguşorul, nunta ţărănească, capra,
turca şi brezaia.
Cei doi învăţaţi au pus, cu drept cuvînt, la începutul isto
riei teatrului nostru diferitele manifestări mimice şi dramatice
populare, căci, deşi nu întotdeauna nemijlocit şi de multe ori
pe căi ce aşteaptă a fi lămurite de abia de acum înainte, aces
tea derivă din străvechi practici primitive şi rituri magice, din
care s-a dezvoltat teatrul antic şi de care, prin j ocul mimilor
şi commedia dell ' arte se leagă întreg teatrul contemporan.
Jocurile mjmjce de Anul Nou în care predot_llina.u...n@ştile
de �imale ot fi ru ate în mai multe categorii: a) tu�ca,
bourita · erbul· b brezaia; c ca ra, cămila�ţul şi
numeroase măşti
d ocuri cu mare esfă ur
mala
ă,
ip
şi_- etc. In toate jocurile
brezaie, capră, obiectul de recuzită principal era capul de
animal cu cioc clămpănitor, făcut din lemn şi j ucat de un
flăcău.
�' numită în jurul Sibiului bourită şi în alte părţi ale
Transilvaniei cerb este un cap de animal, de cerb sau uneori
de bour cu nelipsitul bot de lemn clămpănitor, acţionat
printr-o sfoară de flăcăul care-l joacă şi care stă ascuns sub
un covor sau o faţă de masă. Flăcăul se sprijină de băţul care
susţine capul cu două coarne înalte şi împodobite cu bete,
panglici şi clopoţei. În unele locuri, turca este împodobită cu
fişii lungi şi multicolore de pînză, sau, mai nou, de hîrtie
colorată. Fîşiile multicolore de pînză se întîlnesc la unele
măşti din vestul Europei. Ele au existat şi în travestirile
folosite în obiceiurile din antichitate. Turca este jucată de
obicei singură sau însoţită de bloj, mască de om sau de
_f�DJţ.ie bătrînă, care poartă băţul în capul căruia este legată
cîrpa cu cenuşă. Perechea turca_ -. bJ9j aminteşte de „cervulus
et vetula" împotriva cărora luptase cu multă hotărîre sinodul
de la Auxerres (585 d.Hr.). Cu turca se colinda şi se ura.
Urarea cu turca seamănă, după cum am mai spus, în unele
·

·
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părţi din Transilvania, cu urarea la colac şi cu pluguşorul.
Turca j uca pe cîntec de fluier, altădată şi de cimpoi. După
Anul Nou, turca era împuşcată şi înmormîntată simbolic. În
unele locuri, se făceau întreceri între cetele de flăcăi care
mergeau cu turca şi cea care cîştiga căpăta o cunună de
iederă pe care o purta în tot timpul sărbătorilor.
.Brezaia se juca în Muntenia. Capul de animal seamănă
cu o capră sau cu o vulpe, cu o barză sau cu un cocor. Brezaia
este înso(ita de moşul care poartă cîrpa cu cenuşă, de babă şi
de alte p�rsonaje mascate. Cortegiul de măşti prezintă
diferite scene comice. Moşul este îmbrăcat cu un coj oc întors
pe dos saii'- ·cu o piele de capră. Pe fată are o mască, are
barbă, poartă o căciulă ţuguiată şi are şi cocoaşă. Poartă
pinteni, clopoţ�i şi tăl ăngi şi are în mînă o sabie sau un paloş.
Waltlemar Liungmann consideră b-rezaia â variantă a
turcii şi socoteşte aceste măşti înrudite cu „perchta" din
Tirol ( op. cit., II, p. 809).
Jocurile cu măşti din Moldova, foarte frecvente şi astăzi,
au ca punct central caprele cu bot de lemn clămpănitor ca şi
la turcă şi la brezaie. Caprele din Moldova au însă coarnele
mult mai mici şi mai puţin împodobite. Ele sînt acoperite cu
o velinţă şi poartă pe spinare o curea cu clopoţei în chip de
cruce. Alături de capre, cortegiul poate avea următoarele
măşti de animale şi păsări: ursul, lupul, vulpea, cocorul,
cocoŞtil, pă'unul, calul, iar ca personaje travestite: moşul,
baba, mireasa, ciobanul, dracul, " (igaiml, turcul, popa, doc
torul, ofiţerul, marinarul, neamţul, evreul. Caprele şi ursul
dansau cu multă virtuozitate dansuri groteşti, iar personaj ele
mascate prezentau diferite sc�ne comice tradiţionale, de
multe ori cu aluzii la actualitate sau chiar actualizate în
întregime. Jocurile cu măşti erau acompaniate de cîntec de
fluier sau de tarafuri de viori şi cobze. Şi, natural, de dobă
sau dairea pentru jocul ursului. În Moldova de nord, la
jocurile cu măşti apare şi buciumul. Asemănarea acestor
jocuri cu jocurile de Anul Nou ale unor popoare din Balcani
şi cu jocurile mimilor bizantini şi antici este evidentă. În
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diferite regiuni ale ţării, personaje mascate sau avînd faţa
înnegrită cu funingine, îmbrăcate în zdrenţe, purtînd coifuri,
încinse cu tălăngi, avînd în mîini bice sau harapnice, apăreau
şi mai apar încă alături de buhai, de colindători şi chiar de
irozi. Ele poartă numele de ma tahale, draci, obrăzari sau
chiar mascaţi.
Măştile care apăreau deci în cortegiul jocurilor de Anul
Nou erau grupate divers în diferitele regiuni ale ţării. D atele
pe care le avem pînă acum nu ne dau o imagine precisă
asupra răspîndirii lor şi nici asupra îmbinărilor dintre
diferitele tipuri. Noi cercetări de teren vor trebui să
lămurească de acum înainte aceste probleme. Ceea ce apare
însă clar este vigoarea cu care se păstrează şi astăzi, în mai
multe regiuni, aceste străvechi forme de teatru popular.,
Multe sate păstrează în tradiţia lor folclorică şi reînvie în
fiecare an turcile, caprele şi brezăile. Sînt chiar unele locuri
unde jocurile cu măşti au fost reluate după ce nu se mai
jucaseră timp de mai mulţi ani. Ele pătrund şi în obiceiurile
de Anul Nou din oraşe. De altfel, în vechile centre munci
toreşti româneşti din Transilvania, teatrul popular de Anul
Nou făcea parte, ca şi în centrele muncitoreşti din Europa
Centrală, la cehi, slovaci, maghiari, germani, din activitatea
culturală. Din această veche activitate culturală ni s-a păstrat
la minerii din Cavnic, Maramureş, Constan tinul, dramati
zarea populară autentică a morţii tragice a lui Constantin
Brîncoveanu (1. Muşlea, Cercetări de etnografie şi folclor,
Bucureşti, 1972, pp. 263-314).
Cercetările mai noi de folclor comparat au ajuns la con
cluzia că ocurile cu măşti din E
a se lea ă de_�le
rituri dionisiace sau de une e variante populare ale acestor
rituri răspîndite în zona noastră, deci ne duc spre originea
tracică. Martin P. Nielsson arată, în cercetările sale asupra
dramei antice şi a legăturilor ei cu cultul lui Dionisos, că şi
astăzi mai există în Macedonia unele obiceiuri populare care
amintesc foarte mult presupusele forme primare ale
Dionisiacelor ( Geschichte der Griechischen Religion, I, p. 571 ;
·
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„Der U rsprung der Tragodie", în Neue Jahrbucher fiir
Klassische Altertum, XXVIII, 191 1 , pp. 609, 673 şi 687).
W. Liungmann susţine şi el că Balcanii au fost centrul de
răspîndire a obiceiurilor populare care derivă din străvechi
rituri legate de cultul lui Dionisos (op. cit., I, p. 278). El
stabileşte chiar filiaţia între aceste rituri, jocurile mimilor
antici şi bizantini şi jocurile cu măşti populare, printre care,
pentru zona noastră, alături de kukerii bulgarilor, socoteşte
şi jocurile româneşti de Anul Nou. Urmărind soarta mimilor
bizantini rămaşi în Peninsula Balcanică după ocuparea
Constantinopolului de către turci, Liungmann crede că
jocurile lor au avut, pentru un timp, un centru important la
Sofia, de unde au trecut apoi, împreună cu alte bunuri cultu
rale, la Tîrgovişte. El presupune că Tîrgovişte a fost centrul
de unde s-au răspîndit printre români. Printre jocurile care
ar putea deriva din jocurile mimilor bizantini, el socoteşte
jocurile cu măşti din Moldova şi, poate, unele forme ale
brezaiei. D ar nu toate jocurile noastre mimice de Anul Nou
pot fi explicate pe această cale. Unele dintre ele, cum este,
de pildă, turca, par a fi mai degrabă o continuare a unor
străvechi rituri agrare, păstrate peste veacuri prin tradiţie
populară. Poate că şi cele pentru care Liungmann stabileşte
legături cu jocurile mimilor să se fi suprapus peste străvechi
obiceiuri populare. V.I. Cicerov crede că obiceiurile ciclului
calendaristic de iarnă cuprind urme de străvechi rituri agrare
de pregătire a însămînţărilor viitoare şi de propiţiere a
recoltelor bogate. Printre acestea se pot încadra şi obi-·
ceiurile noastre de tipul turcii ( op. cit., p. 217).
Într-adevăr, turca, în forma cunoscută în unele ţinuturi
ale Hunedoarei şi pe valea superioară a Mureşului avea o
serie de elemente care ne pot duce spre riturile agrare care
i-au stat la bază: împodobirea cu iederă sau alte ramuri verzi,
sacul cu cenuşă, uciderea şi înmormîntarea, urarea care
seamănă cu Pluguşorul etc. Turca însoţea, de multe ori,
ceata "de colindători şi, chiar cînd era jucată aparte, avea o
anumită sobrietate care o deosebea de celelalte jocuri de
Anul Nou. Există unele indicaţii că şi Brezaia, atunci cînd
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apărea numai cu moşul cu sacul de cenuşă şi cînd era ucisă,
ar fi reprezentat o formă străveche de rit agrar. Însă, în gene
ral, Brezaia era însoţită de mai multe personaj e mascate şi
juca scene comice. Moartea ei era mai mult un aspect hazliu
potenţat şi de procedeele prin care era reînviată şi de faptul
că, după ce reînvia, cerea bacşiş. Prin aceasta, Brezaia se
apropie mai mult de jocurile cu măşti propriu-zise, de
jocurile moldoveneşti de Anul Nou.
Măştile, prin legătura pe care acestea o au cu jocurile
mimice, cu teatrul popular şi cu obiceiurile, formează şi ele
obiectul folcloristicii. Lămurirea originii şi dezvoltării
măştilor a preocupat mult pe folclorişti. Ea implică însă în
prealabil cunoaşterea substanţei şi a originii obiceiurilor şi
jocurilor în care apar diferite măşti. În acest domeniu, studii
deosebit de interesante, care cuprind şi zona noastră, sînt
întreprinse în ultimul timp în Austria de către folcloristul
Leopold Schmidt. Rezultatele de pînă acum ale acestor
studii au fost publicate în lucrarea Masken in Mitteleuropa
(Wien, 1955). Printre recentele cercetări cu caracter de sin
teză aş cita capitolul din vol. VIII al Enciclopediei
Universale dell 'Arte (Venezia-Roma, pp. 878-918) şi studiul
scris de mine în colaborare cu Const. Eretescu, „Die Masken
in rumănischen Brauchtum", în Schwizerische Archiv fur
Volkskunde (63, 34, 1 967, pp. 1 61 -1 74) .
Fără a intra în acest capitol complex, vreau să arăt doar
că poporul nostru a folosit în manifestările sale dramatice
populare măşti de lemn, măşti de piele de oaie sau de capră
şi chiar de iepure, mai rar de cîrpă. Mai nou se folosesc măşti
de hîrtie sau de carton presat făcute la oraş sau de carton
simplu confecţionate ad-hoc, iar azi se înlocuiesc uneori
măştile străvechi cu măşti de gaze rămase din ultimul război
mondial. Pe lîngă măşti, poporul cunoştea machiajul,
înnegrirea feţei cu funingine.

Vicleim ul şi Irozii au o ongme mai nouă,
cărturărească apuseană. El se juca de către cete de flăcăi sau
sub formă de teatru de păpuşi, de către păpuşari. Peste texVicleimul.
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tul de origine cărturărească cu tematică biblică s-au supra
pus, în unele locuri, forme de teatru popular sau elemente
laice urbane şi suburbane în gen de revistă, dînd un amestec
hibrid. O astfel de formă a vicleimului a fost notată la Tg.-Jiu
de C. Brăiloiu şi H. H. Stahl (Sociologia Românească, I,
12/1 936, pp. 5-36).
Alături de vicleim, chivotul, ca scenă pentru teatrul _ de
păpuşi, era folosit şi pentru desfăşurarea unui vechi joc
popular comic, Vasilache şi Mărioara, jucat atît în cadrul
obiceiurilor de Anul Nou, cît şi la bîlciuri.

�/lµgusorul. Urarea cu plugul
1\P-.

sau cu h11hai11l, Pluguşorul
cum i se spune în popor, este un străvechi obicei, _agrar prin
excelenţă, care se practică şi astăzi,'mai cu seamă în Modova.
În aiunul Anului Nou, în multe locuri chiar în ziua de Anul
Nou, ceata de urători formată din doi pînă la douăzeci de
flăcăi sau bărbaţi însurati de curînc;L pleacă din casă în casă
să ureze cu Pluguşorul sau „să hăiască" , cum se şpune în
Moldova. Cu Pluguşorul urează astăzi şi copiii.
d
Urarea nu se rezumă numai la exp1merea în Cîntec sau
v,,er�i a celor dorite, ca în colin de, ci se înfăptuieşte şi pdn
prezentarea dramatică a 1n.uncilor agricole. Avem deci de-a
face cu o mamfestare folclorică complexă, menită să aducă
belşug în agricultură. Pen tru desfăşmarea dramatică a mării
.se foloseşte plugul sau buhaiul. Plugul era altădată un plug
adevărat, frumos împodobit cu crengi de brad şi cu panglici,
mai nou cu hîrtie colorată, tras de patru sau de doi boi, de
asemenea împodobiţi cu panglici sau batiste lucrate în stil
popular. În anii din urmă se răspîndeşte tot mai mult plugul
în miniatură purtat pe braţe de cel care urează şi un plug
simbolic, format dintr-un băţ cu două crăci care reprezintă
coarnele plugului. Copiii urează numai cu plugurile în
miniatură.
Buhaiul,_ numit în Ialomiţa şi în sudul Moldovei „bugă" ,
r
e_!]l un vas ds lemn ds f-Orma u n ei putinici, cu fundul acoperit
cu piele de capră sau de oaie, hjne întinsă si legată cu un cerc
sau strînsă cu o frînghie . P_!ln mijlocul acestei piei trece o
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şuviţă de păr de cal fixată în interior cu un nod sau cu un_ băţ
Jat. Gura yasului este deschisă. Unul din
flăcăi ţinea buhaiul, iar altul, cu degetele muiate în borş, în
apă cu sacîz sau numai în apă, trăgea şuviţa de păr, pro
ducînd un zgomot surd, întărit de cutia de rezonanţă a vasu
lui. Cuvîntul buhai a ajuns la noi, probabil, prin intermediul
limbilor slave: rus. bugai; pol. buhai; te. buga, cum se spune
în Ialomiţa şi în sudul Moldovei. Obiectul menit să imite
mugetul taurului, simbol al fertilităţii, a fost cîndva răspîndit
în întreaga Europă. La cehi este cunoscut şi azi sub numele
de bukal sau bukaci, denumirea fiind în legătură cu zgomo
tul pe care îl face. La unguri se numeşte buroga to, tot o
denumire onomatopeică. La germani se numeşte Rummeltop
sau Brumm topf, tot după zgomotul pe care îl face. Top[
înseamnă oală de pămînt, de lut, aici vasul fiind de ceramică.
Obiceiul a dispărut demult în Europa apuseană şi, acolo
unde mai există, şi-a pierdut sensul tradiţional şi este practi
cat mai mult ca un joc de către copii.
Pe lîngă plug şi buhai, ceata purta bice sau harapnice din
care se pocneşte, clopote de vite şi tălăngi. Ea era însoţită de
instrumentişti populari care cîntau din fluiere, cimpoi, vioară
sau cobze.
În general, locurile unde plugul şi buhaiul apăreau
împreună în acelaşi obicei sînt mai rare. Acolo unde plugul
era înlocuit cu un băţ simbolic, în tot timpul recitării băţul
era jucat în ritmul versurilor; clopoţeii care-l împodobeau
acompaniau ritmic recitarea. În regiunile unde recuzita era şi
mai este un plug adevărat, s�i uneori, iar în tre
cut se trăgea cu regularitate, o brazdă în curtea sau la poarta
g�odarului. Tragerea brazdei dovedeşte, fără putinţă _de
îndoia1ă că Pluguşorul este un străvechi obicei agrar de_ri��ţ
dintr-o practică primitivă şi trecut printr-1m rit de feJ:.tili_t a te,
....
aj ungînd o urare îndătinată de recolte bogattl_n anul ce �ţge.
Jlrarea este un lung poem în versuri recitate care d�crie;. cu
mult umor, dar şi cu cuvenita ridicare de plan fabulbs,�
muncile agricole, pînă la coptul colacului.

§cut printr-un

--- -
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Altădată _Jj_ţ__m�gjL�-� ,pJQYUac.e.-Jertilitatea, Pluguşorul
este azi, acolo unde se păstrează, un obicei care contribuie la
veselia generală a sărbătqrii AnuluCNou:·· h --p � te �ti;rea
a osfere-i de optimism, la colorarea desfăŞurării acestei
sărbători cu elemente care vorbesc despre una dintre princi
palele ocupatii ale poporn1 11Tnostrn, agricultura. Urarea cu.
plugul sau cu buhaiul povesteşte cu umor despre prodigioase
munci agricole, al căror rod este fabulos.
Waldemar Liungmann ( op. cit., II, p. 845) caută să stabi
lească o legătură între obiceiul nostru şi aratul ritual practi
cat pentru a propiţia de către ţăranii romani la calendele lui
Ianuarie sau la 1 Martie. Desfăşurarea dramatică se leagă,
după părerea lui Liungmann, de aratul şi semănatul ritual
din cultul lui Dionisios şi al lui Osiris. Ţinînd seamă de noile
constatări făcute de N. E. M ate asupra miturilor vechi
egiptene, (Mify drevnego Eghipta, Leningrad, 1970), putem
presupune că Pluguşorul este, de fapt, la origine, ceremo
nialul prim�i brazde practicat de cătr� c�pet�nia . :obŞte'i
patriarhale. Şi în urarea noastră, gospodarul, bădiţa Vasile
sau fiăâita Troian, pare să aibă aceTaşrroC
GospâOâriilpleacă pe un cal negru sau pe un. cal „graur
cu şaua de aur" să găsească „loc de arat şi semănat". El ară
„brazdă neag�ă" şi seamănă „grîu roşu" . Grîul creşte: ,,În pai
ca trestia, I În foi ca mazărea, I În spic ca vrabia".
Gospodarul încalecă din nou pe cal şi pleacă să vadă dacă
holda este coaptă: „Grîu de-o parte se-ngălbenea I De
aproape se cocea, I De seceră se gătea". Gospodarul ia spice
de probă, se întoarce acasă şi se pregăteşte de secerat. Se
duce la tîrg să-şi cumpere fier şi oţel. Se duce la fierar şi-l
pune să-i facă „săcere mărunţele I Cu dinţii de floricele, I Cu
mănunchi de viorele, I Să secere copile frumoase cu ele".
Într-o variantă culeasă în anul 1950 în Negrileşti, Vrancea,
gospodarul cheamă fierarul la telegraf: „ Ş-au sunat la
telegraf I Ş-a venit meşteri-ndat". Elementul vieţii modeme
intră . în chip natural în descrierea muncilor agricole.
Prezentarea muncii menită să constituie miezul urării este
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presărată cu elemente de umor şi cu note de voită exagerare,
necesare împlinirii dorinţ�lor. Ritmul seceratului este fan
tastic: „Un fecior de negustor I Cu stînga secera. / Cu dreapta
lega, I Cu dinţii-n haraba arunca. I O scos doisprezece tele
gari, I Ca ceaunele cănite, I Cu unghiile potcovite, I Cu
potcoave de argint, I Ce prind bine la pămînt. I O scos nouă
iepe surepe, I De cîte nouă ani sterpe. I Cu gura-n car punea, I
Stambol nu le trebuia" . După terminarea seceratului şi
treieratului, carele „Împovărate, I Cu lanţuri legate" se
îndreaptă spre moară. Moara, văzînd atîtea care, „Pune
coada la spinare I Şi apucă pe lunca mare". D ar: „Morarul
meşter mare, I O ieşit cu ochi boldiţi, I Cu iţarii cruciţi, I De
dînsul să te rîzi" . Şi morăriţa a ieşit: „Cu o covăţică de nişte
tărîcioare I De cînd cu foametea cea mare. I Şi mi-o începu a
striga: I Ptiu, ptiu, ptiu, ptiu şi na, na, na. I Moara sta şi se
uita. I Şi-o amăgit-o pîn-la portiţă I Şi-o luat-o de dîrlog I Ş-o
dat-o la loc, I Ş-o luat-o de călcîie I Ş-o pus-o pe căpătîie, I Ş-o
scos un ciocan, I Şi i-o dat una în splină I Ş-o aşezat-o pe
făină". Această parte în care moara este întruchipată ca o
făptură vie, un fel de animal domestic care se sperie de
mulţimea carelor şi o ia la fugă, este prinsă de morar sau
ademenită de morăriţă şi pusă cu meşteşug la loc, este plină
de umor, stîrneşte întotdeuna rîsul ascultătorilor. Ea
reprezintă, poate, cu hazul cuvenit, îmbinarea între
descrierea sobră, rituală a muncilor pentru pîine cu nota
veselă care apare simbiotic la foarte multe dintre riturile
vechi şi la jocurile cu măşti medievale. Grîul es_te măcinat,
făina este dusă acasă la jupîneasa gazdă: „face colac frumos, I
Şi t-o pus în cuiul cel de j os, I Ca să fie plugarilor de folos, I
Şi l-o rupt în nouă I Şi ne-o dat şi nouă". Versurile acestea de
sfirşit seamănă cu versurile din cîntecele de seceră.
Ca şi celelalte urări de Anul Nou, şi urarea cu pluguşorul
se termină prin cererea darurilor. Într-o variantă din Buzeşti,
Rîmnicul Sărat--(Şezatoâieâ, xnr, 9/1 913, pp. 1 27-1 35) ,
înainte de a cere darurile, ceata face o urare profilacti��J?_en
tru casă: „Dar dumnealui intră-n casă, I Puse- �coatele pe
masă, I Se uită la sfinta icoană, I Văzu un arc mare ţăglat, I
-

Obiceiuri tradiţionale româneşti

93

De nouă meşteri lucrat. I Şi dădu-ntr-un cîrd de porumbei I
Şi porumbeii începură a zbura. I Şi cum zburară porumbeii, I
Cîte unul, cîte doi, I Pînă la p atruzeci şi doi, I Aşa să fugă
relelele, I Şi belele, I Şi fermecătoarele I pin curţile dumnea
voastră" .
Î n partea care încheie Pluguşorul întîlnim unele ele
mente particulare de umor, obişnuite şi în oraţiile de nuntă,
în unele povestiri şi în teatrul popular. Ele se referă la însăşi
practica obiceiului, ironizează recitarea şi pe recitatori,
creează distanţa între actul ceremonial performat şi
recep tarea lui. Este, în această parte plină de umor, un fel de
atitudine lucidă pe care ceata o ia faţă de obiceiul pe care-l
practică: „Măi băiete, măi băiete, I De unde-ai învăţat aste
cuvinte? I Din ţara nemţească I Unde piţigoiul a învăţat carte
latinească. I D ar noi nu sîntem de ici, de colea, I Sîntem de la
Buda Veche I Unde mîţa are streche. I Azvîrliţi băieţi cu
barda I Şi retezaţi-i coada"; „Noi nu sîntem de ici de colea, I
Sîntem tocmai din Goleşti I Unde lapte nu găseşti, I Cum îl
mulge-n tîrg îl duce, I Plîng mîţele de la cruce. I Nu credeţi că
sîntem niscaiva săraci, I C-avem şi noi patruzeci şi patru de
pogoane de vie, I Tocma-n deal la Mişelie, I Numai iepurele
chiar le ştie. I Şi nu sîntem niscaiva săraci, I Avem şi noi
patruzeci şi patru de poloboace, I Fără funduri, fără doage. I
Am mai ura ce-am mai ura, I D ar ne uitarăm cam la vale I Şi
vedem că-i vremea tare I Şi n-aveam măcar mantale, I Şi
sîntem cu pielea goală, I Căci puse mîna hoţul de Angheluţă I
Şi le dădu lui Ion Toduţă. I Am mai ura ce-am mai ura, I D ar
ni-e c-om însera I Şi ne-aşteaptă la casele noastre I Nevestele
frumoase, I Cu pupezele fripte, I Cu caragaţe umplute. I Cu
gîşte îmbrobodate. I Să nu credeţi să sîntem săraci, I C-avem
şi noi dugheană la uliţă. I Învelită cu turtiţă I Şi cu paie de
ovăz, I Cînd pui mîna pică jos. I Şi cu paie de negară, I Ne
bate vijelia mai rău ca afară, I Am mai ura ce-am mai ura, I
Dar ni-e c-om întîrzia I Departe de bordeiele noastre, I Pe la
casele dumneavoastră, I C-avem să trecem I Hopuri hopu
rate, I Văi nenumărate, I Munţi mari întunecoşi, I M ai rămîneţi
boieri sănătoşi" .
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Î.o atmosfera_generală a Pluguşorului, în care ;!HBfirul
este una din notele dominante, aluziile la stările sociale de
altădată erau foarte grăitoare. Ele readu�eau pe ascultător
din lumea fabuloasă a dorin elor în lumea r ă <!. neyQ_ilor
�endulînd între fabulosul urării, reminis
cenţe rituale şi realitatea satirei sociale, Pluguşorul capătă
semnificaţie de document social. Aluziile sînt, de cele mai
multe ori, precis localizate şi prin aceasta şi mai apropiate de
interesul asculătorilor. Alteori, ele se refereau la evenimente
din lupta ţăranilor împotriva exploatării, care au avut un mare
răsunet în masele populare. De curînd, A. Z. N. Pop a arătat,
de pildă, că versurile: „Nu suntem de la Cuca Nuca I Unde
mămăliga e cît nuca" se refereau la răscoal a ţărănească din
satele Cuca şi Macăi din j udeţul Argeş (A. Z. N. Pop,
,.Cuca-Muca în semnificaţia Pluguşorului", Revista de fol
clor, 33/1 958, pp. 91-100) .
Bazat la origine pe o practică rituală menită să însoţească
sau să prevină muncile plugarului, Pluguşorul evoluează
treptat şi ajunge la formele spectaculare sărbătoreşti de
astăzi . Prin înmulţirea momentelor de umor şi ironie,
Pluguşorul devine o poveste versificată menită mai mult să
distreze, decît să provoace rodire, cum credeau ţăranii
satelor patriarhale. Susţinut de întreaga desfăşurare
spectaculoasă, el ajunge un simplu obicei în cadrul rîn
duielilor de bună-cuviinţă tradiţională. În această schimbare
de funcţie, valorile esteti ce cîştigă preponderenţă.
Elementele sociale se accentuează şi cîştigă teren în detri
mentul celor care amintesc vechile rituri.
Teatrul popular. „Teatrul popular este un pom mereu

retezat pe care se altoiesc într-una mlădiţe noi", spune
folcloristul elveţian Richard Weiss. „Permanentă rămîne
numai seva vie care se ridică mereu din rădăcini şi face ca
pomul să înflorească mereu, impulsul dramatic, dorinţa de
teatru a poporului" ( Volkskunde der Schweiz, Zilrich, 1946"
p. 205).
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Aceeaşi sevă vie a dorinţei poporului de a j uca teatru
face ca şi în folclorul nostru teatrul popular să fie mereu
prezent, să apară din cele mai vechi timpuri sub diferite
forme. De la vechile rituri spectacole despre care am vorbit,
poporul aj unge la teatrul cu tematică socială, la jocurile dra
matice avînd ca subiect scene din viata haiducilor. Sub
această formă� teatrul popul ar capătă o nouă înflorire în
secolul trecut.
În Europa apuseană, teatrul popular cu tematică socială
se naşte prin altoirea elementelor de teatru cărturăresc sau
de bîlci pe vechiul trunchi al j ocurilor dramatice de carnaval
şi al teatrului religios. El înfloreşte sub această nouă formă
începînd din secolul al XVIII-iea. Repertoriul teatrului
popular apusean este format din piese cu tendinţă moraliza
toare, cu tematică cavalerească, cu subiecte luate din cărtile
populare sau din întîmplări reale care au stîrnit, în vremea
lor, multă senzaţie, de pildă din faptele haiducilor vestiţi.
Legătura acestui teatru popular cu teatrul de bîlci , cu reper
toriul vechilor trupe de teatru ambulante este evidentă. În
folclorul german sînt cunoscute piese ca: Genoveva de
Brabant, Faust, Don Juan, Rosa de Tannenberg, Prinţul
Eugen de Savoia, Fiul călăului şi Fata de ţigan. La slovaci
există o piesă de teatru popular al cărui erou principal este
haiducul J anosik, contemporan cu Pintea Viteazul. La cehi
s-a păstrat sub formă de teatru de păpuşi o piesă avînd ca
-:
temă răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan.
La noi, piesa centrală a teatrului cu tematică haiducească
�
este Iienii, denumită î��Ie T��iT ŞT ifandâ. IieniiO;� Iienia
sau'·�·Simplu , Banda sau Haiducii. Eroul principal al piesei
este Iancu Jllu!.Y . Toate variantele ei pornesc de la I�-��1:11�!�
pe care l-a avut în popor acest J1a.!.sl.��.J- de la legendele care
s-au creat în j urul faptelor sale haiduceşti.
D ar aproape fiecare regiune a avut în trecut un haiduc al
său pe care poporul l-a socotit lypt�_ţor_ p_entr.lf. d��pţatea
--�2s@l.ă . Imaginaţia populară a atribuit haiducilor ..S�l�!�!i
deosebite, uneori supranaturale, care i-au aj utat să învingă
or!Ce. greutăţi, să iasă întotdeauna biruitori. În j urul figurii
·

.
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haiducului poporul a concentrat, în chip legendar, toată
revolta sa, toate speranţele în viitor, tot optimismul său.
Aceasta este temelia socială a teatrului cu tematică
haiducească, prin ea se explică rolul pe care l-a căpătat
această categorie în folclorul nostru din perioada capitalistă.
În lupta împotriva împilării, a nedreptăţilor sociale, teatrul
popular cu tematică haiducească a constituit un element de
rezistenţă. Teatrul popular cu tematică haiducească este
răspîndit mai cu seamă în Moldova. Acolo, alături de Jieni,
sînt cunoscute piese care poartă numele altor haiduci, mai
apropiaţi prin acţiunile lor de oamenii ţinuturilor respective,
ca: Banda lui Bujor sau B ujorenii, Groza, Banda Codrenilor
etc. Astăzi teatrul popular cu tematică haiducească este o
categorie activă a folclorului nostru. El tinde să se răspîn
dească şi în alte regiuni ale ţării.
V. Adăscăliţei (Limbă şi literatură, II, 1 956, p. 1 8) arată
că în j urul Paşcanilor, important centru muncitoresc, temati
ca haiducească s-a contaminat în piesele de teatru popular
cu elemente din lupta ceferiştilor. În comuna Ghindăoani,
Neamţ, în timpul războiului s-a creat o nouă piesă, avînd ca
temă ura împotriva cotropitorilor fascişti.
Mlădiţa altoită în pomul etern al teatrului popular,
teatrul cu tematică haiducească a fost integrat obiceiurilor
de Anul Nou. El se desfăşoară deci în timpul celor două
sprezece zile alături de vechile jocuri cu măşti, de Pluguşor şi
de Buhai şi, uneori, îmbinîndu-se cu ele.
Pies a începe prin prezentarea haiducilor, care îşi
aşteaptă căpetenia. După apariţia acestuia apare îndată şi
potera. Umează o dispută între comandantul poterei şi
căpetenia haiducilor care este prinsă şi legată în lanţuri.
Haiducii tratează cu potera eliberarea conducătorului lor.
Obţin aceasta pe diferite căi, fie convingîndu-i să adere la
lupta lor, fie cumpărîndu-i. Piesa se termină printr-o scenă în
care căpetenia haiducilor, eliberată, este sărbătorită. În
desfăşurarea dramatică a piesei, care se joacă de la casă la
casă, deci fără decor, printre replicile vorbite apar deseori
cîntece, de cele mai multe ori cîntece cu tematică socială sau
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cîntece h aiduceşti din repertoriul folcloric tradiţional.
Acestea constituie, de fapt, miezul întregif piese şi servesc
atît la caracterizarea situaţiilor, cît şi a personajelor. Ele
marchează conţinutul ideologic al pieselor în aşa măsură,
încît desfăşurarea acţiunii pare doar o canava menită să
ajute la scoaterea în relief a momentelor hotărîtoare expri
mate prin cîntec. Alături de cîntecele cu caracter folcloric,
teatrul cu tematică haiducească cuprinde şi o serie de cîntece
care poartă amprenta cărturărească. Discutînd problema
originii teatrului cu tematică h aiducească şi mai cu seamă a
Jienilor în folclorul nostru, Vasile Adăscăliţei aj unge la con
cluzia că el nu a putut să apară înainte de secolul al XIX-iea.
El crede că culegerile de poezii populare ale lui Vasile
Alecsandri au avut un rol hotărîtor în răspîndirea baladei lui
Iancu Jianu şi deci şi în alcătuirea piesei cu această temă.
Teatrul cu tematică haiducească nu a fost străin nici de
opera dramatică a lui Vasile Alecsandri, din care s-a inspirat
uneori. În unele variante de Jieni se cîntă şi astăzi un frag
ment din Şoldan Viteazul.
Analiza textelor de teatru popular cu tematică
haiducească ne arată legăturile lui cu jocurile dramatice
populare mai vechi, dar şi cu teatrul cărturăresc de la
începutul literaturii noastre dramatice. În primele noastre
lucrări dramatice tematica haiducească este frecventă. Ion
Heliade Rădulescu scrie piesa Păunaşul Codrilor; Jitnicerul
Vadră a lui Alecu Russo este un pamflet împotriva abuzului
de tematică haiducească în teatrul nostru din acea vreme.
Este ştiut că, în a doua j umătate a secolului trecut, a avut un
mare succes piesa Iancu Jianu, căpitan de haiduci a lui Matei
Millo şi P. Anestin (Gh. Nadoleanu, „O ipoteză asupra ori
ginii teatrului popular h aiducesc. Jienii" , R e vista de
Etnografie şi Folclor, X, 3/1965, pp. 317-325). Ea pare să fi
fost scrisă înainte de 1858 şi legătura ei cu piesa care circulă
azi în popor pare evidentă. În 1 868 s-a j ucat la Bucureşti
piesa Tomşa, căpitan de haiduci. Viaţa lui Iancu Jianu a fost
scrisă sub formă romanţată într-o broşură publicată în 1 863
de N. D. Popescu sub titlul Iancu Jianu, zapciu de plasă.
�
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Această broşură pare să fi avut o largă circulaţie în popor.
De altfel, N. D. Popescu a romanţat şi vieţile altor haiduci şi
broşurile lui s-au bucurat de o largă circulaţie. Interesant în
legătură cu originile cărturăreşti ale teatrului popular cu
tem�tică haiducească este faptul relatat de Mihail
Sadoveanu în Anii de ucenicie. El povesteşte că, pe cînd
avea cincisprezece-şaisprezece ani, la Paşcani fiind, prietenii
i-au cerut să scrie un text pentru Jieni. El a scris acest text în
versuri şi l-a regăsit circulînd în popor după aproape o
jumătate de veac. L-a cules în anul 1 944 de la un flăcău din
satul Rediul Tătar de lîngă Iaşi. Deci, una din variantele
Jienilor care circulă azi în Moldova a fost scrisă de Mihail
Sadoveanu.
La închegarea diferitelor variante de teatru popular cu
tematică haiducească care circulă azi în folclorul nostru au
contribuit vechile forme de teatru popular din cadrul obi
ceiurilor de Anul Nou, cîntecele tradiţionale de luptă
socială, cîntecele haiduceşti epice şi lirice, dar şi teatrul cult
cu tematică haiducească de la începutul secolului trecut,
broşurile în proză şi versuri despre vieţile haiducilor, precum
şi baladele haiduceşti publicate în colecţiile de literatură
populară.
Alături d� aceste piese, poporul mai cunoaşte unele
jocuri dramatice populare ca Nunta ţărănească sau Arnăuţii,
pe care le prezintă tot în cadrul obiceiurilor de Anul Nou.
După primul război mondial a circulat un timp, sub titlul
Pacea generală, o piesă cu orientare ambiguă, alcătuită de
vreun cărturar sătesc. Unele variante ale acestei piese se mai
pot întîlni şi astăzi.

Obiceiurile de primăvară
Dintre multiplele obiceiuri tradiţionale legate de date
calendaristice ne vom opri numai la acelea care, în
desfăşurarea lor, au păstrat implicate în manifestările artis
tice urmele vechilor rituri de început de an, Anul Nou de
primăvară. Cele mai multe sînt descrise cu minuţiozitate în
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lucrările lui S. Fl. Marian, pe care le-am citat, şi în studiile lui
Tudor Pamfile (Sărbătorile de vară la români, Bucureşti,
191 0; Agricultura la români, Bucureşti, 1913). Fără să poată
cuprinde toate formele sub care aceste obiceiuri au circulat
pe întreg teritoriul ţării noastre, fără să aibă o viziune
istorică a desfăşurării lor şi oprindu-se cu relatarea faptelor
la situaţia de la sfîrşitul secolului trecut sau de la începutul
secolului nostru, aceste lucrări aduc un bogat material docu
mentar şi constituie pînă acum principala noastră sursă de
informaţie în legătură cu folclorul obiceiurilor. Dacă datele
reale pe care le prezintă sînt interesante şi importante,
interpretările pe care ei încearcă să le dea acestor obiceiuri
trebuie privite critic, fiindcă, de cele mai multe ori, sînt uni
laterale sau depăşite. Ele reprezintă stadiul la care se găseau
cercetările în acest domeniu acum o jumătate de veac.
fObiceiurile de primăvară marcau dife�itele etape în
desfăşurarea vieţii săteşti, legat�e·-săi-lJ�ăioriie 'iii. ai impor
t�-are.dch1lui calendaristic de primăvară.
După cele douăsprezece zile în care se sărbătorea tre
cerea de la anul vechi la C)D.ul.:QQ!:l urmau, în rînduiala calen
daristică a satului vechi( cîşlegjle) răstimp menit, cum am
văzut, :t;mnţ�l<:>�. Poporul nci'stru nu a cunoscut în aceste şase
săptămîni petreceri aparte, de proporţia petrecerilor de car
naval de la alte popoare. Numeroc1_� �l�_ m.mţi, cu desfăşurarea
lpr EE._e ung altădat� �9�E.J.tcl.. pînă�la�cinci zile.,..cu�p�ţitul
şi logo na careTEq5femergeau, umpleau, de fapt, tot dorul şi
� u� : petrecere � colect vit ţii � teşti. Sfî�şitul cîşlegil��
_� Secuim, ';era sarbatonta cu mai multe mamm�asata
festăircaremârchează, pe de o parte, ţnc��-�ier.ţ_eţ, _p�ri_q c:ţdei
căsătoriilor, iar, pe de altă parte, venirea primăverii,
în��pJI..t.�_l _ 1-1?:��-<;ţţ_�r � e primăvară şi, oda.tă cu creştin'lsmul,
începutul lungii perioade de privaţiuni, de reţineri, de asceză
a postului cel mare. Începutul acestei perioade era marcat
prin petrecerile de Lăsatul Secului, . E,�1��fţ,,.1:i: cu mîncare,
băutură, cîntece şi joc. Poporul le numeşte Refenele sau, în
unele locuri, Vergel . D ansurile şi cînteCeîeaveau uneori
legătură ditectă· cu îndoitul rost al acestor petreceri:
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încheierea unei perioade de ceremonialuri, a răstimpului
căsătoriilor şi pregătirea pentru muncile de primăvară. La
jocurile fecioreşti, dansatorii virtuozi trebuiau să sară cît mai
sus, ca să crească cînepa mare. În strigăturile şi cîntecele de
Lăsatul Secului, feciorii îşi băteau joc de fetele care au
rămas nemăritate, „le trăgeau o refenea". În colecţia
Iarnik-Bîrseanu (Doine şi strigături din Ardeal, Bucureşti,
1 895, p. 450) găsim strigături care exprimă clar tristeţea
fetelor care nu s-au măritat în cîşlegi şi ironia feciorilor la
adresa lor: „Supărate-s fetele I Că se trec cîşlegile. I Nu fiţi,
fete, supărate, I C-o veni şi postul mare, I Şi veţi da la
sărindare, I Doară vă veţi măritare".
Din acelaşi grup fac parte şi o serie de cîntece şi strigături
batjocoritoare la adresa fetelor care nu şi-au tors cînepa, torsul
fiind o muncă de iarnă care trebuie terminată înainte să
înceapă munca pe ogoare. Cînepa trebuia toarsă de cu iarnă,
pentru că în satul tradi ţional, de cele mai multe ori,
primăvara începe ţesutul pînzei.
Jalea fetelor nemăritate îşi găsea concretizări în obiceiuri
şi cîntece. În prima noapte a postului mare, fetele se adunau
şi cîntau cîntece de j ale şi blesteme la adresa feciorilor. Un
cîntec din nordul Moldovei exprimă durerea fetei care nu s-a
măritat pentru că nu a avut zestrea pregătită. Cîntecul nu
este lipsit şi de o notă de umor care aminteşte cîntecele şi
strigăturile feciorilor în legătură cu această temă: „Lucră,
mamă , ce-i lucra, I Şi-mi porneşte ursita, I Doară mă pot
mărita, I Că-s bătrînă ca şi tine I Şi rîd oamenii de mine. I
Vinde, mamă, gîştele, I Răsipeşte-mi gîţele, I Că se trec
cîşlegile ! I După ce-oi trece pe prag, I Mi-a ieşi grij a din
cap, I Oi pune furca-n cărare, I Mai mult nu te-oi supărare"
(S. FI. Marian, Sărbătorile la români. Studi u etnografic,
Bucureşti, 1994, I, p. 204) .
M ai cl ar pare a exprima sentimentul fetei rămase
nemăritate următorul cîntec pe care-l citez într-o variantă
din ţinutul Aradului. Cîntecul circulă şi azi, una din varian
tele lui fiind prelucrată pentru cor:
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„ Grînele vara se coc, I Zis-a badea să nu j oc, I Pîn-la stor
sul vinului, I Că voi fi mireasa lui. I Storsul vinului trecu, I
Badea conciu nu-mi făcu . I Cîşlegile încă trec, I N-am cu cine
să-mi petrec. I Vine şi postul cel mare, I Port cosiţă pe
spinare. I Cîţi sînt juni şi feciori, I Ei toţi sînt înşelători".
Cîntecul are o notă de resemnare şi un început de neîn
credere în făgăduiala flăcăilor. Cele mai multe cîntţf� pe
care fetele rămase nemăritate le cîntau în _rrima noapte a
postului mare nu rămîn însă la această notă de resemnare, ci
sînt adevărate blesteme la adresa flăcăilor. Puterea lor de
evocare şi de ură nu este mai prejos de poezia blestemelor de
dragoste, atît de răspîndită în lirica noastră tradiţională: „Tu
eşti bade acela I Care ai luat icoana, I Şi te-ai jurat pe dînsa, I
Pe mine nu mi-i lăsa, I Pînă soare s-a găta, I Pe mine nu mi-i
urî I Pînă soare s-a găti. I Soarele nu s-a gătat, I Tu pe mine
m-ai uitat. I Soarele nu s-a gătat, I Tu pe mine m-ai lăsat, I Cu
al ta mîna ai dat. I D a-ţi-ar, bade, Dumnezeu, I După
jurămîntul tău, I Nouă boli, nouă lingori, I Trei perechi de
friguri rele, I Să-ţi fie de schimburele. I Dar nici lung să nu te
ţie, I Ca nu cumva rău să-ţi fie. I Din arat pînă-n cărat, I Din
aratul grînelor, I Pînă-n dusa butelor. I Cînd ţi-o fi, badeo,
mai bine I Să treacă vîntul prin tine. I Cînd îi fi mai sănătos, I
Să nu iei un pai de jos. I Cînd îi fi mai în putere, I Să nu iei două
surcele, I Să te rupă de prin şele".
Într-un cîntec din Moldova de nord, ironia la adresa
fetelor rămase nemăritate ia forma parodierii disperării lor:
„Astăzi îi lăsat de sec, I Mă duc, mamă, să mă-nec, I Într-o
baltă stătătoare I Unde gîşte sprintinioare I Înoată stînd în
picioare, I Unde-a fi balta mai lată, I C-am rămas nemăritată, I
De urîtul fetelor, I De rîsul feciorilor" (S. Fl. Marian, op. cit.,
I, p. 205 ).
Pe lîngă Refenele sau Vergeturi, Lăsatul Secului era
prăznuit cu un obicei care se cheamă, în general, Ali.mori. În
Hunedoara acest obic;ei1 se chea. .mă Hodăite, iar în Banat,
Priveghiul. Ţineretu {satului ap�i �d�a în noaptea de Lăsatul
Secului, pe un deal apropiat sau într-un loc mai ridicat, un
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foc mare în jurul cărµia se aduna tot satul pentru a petrece şi
dansa.
Heinrich von Wislocki spune, în descrierea vieţii
românilor din Transilvania ( A us dem Leben der
Siebenbiirger Rumănen, Hamburg, 1 889), că focurile se
aprindeau în ultima duminică a cîşlegilor de iarnă şi că în
mijlocul rugului se ridica o prăjină înaltă, împodobită cu flori
şi panglici care ardea odată cu rugul. Jocul în jurul focului
dura pînă la revărsatul zorilor. Flăcăii îşi făceau torţe pe care
le învîrteau în aer, realizînd adevărate jocuri de artificii. În
unele locuri înfăşurau în paie o roată de căruţă sau de plug,
o aprindeau şi o lăsau să se rostogolească la vale. În jurul
Sibiului, în cadrul aceleiaşi sărbători, se făcea o păpuşă de
paie de mărimea unui om căreia i se dădea foc.
, _Focurile de primăvară erau răspîndite la aproape toate
popoarele Europei şi îşi au originea. fără îndoială, în practica
îndelungată de apărare a semănăturilor şi livezilor împotriva
gerului. La unele popoare au căpătat formă de rit pentru
alungare_� ���nii şi întîmpinarea primăverii. În folclorul nos
tru, în unele locuri, focuri cu rosturi similare se mai
aprindeau şi în noaptea de Paşte.

a

Tot la sfărşitul cîşlegilor se fă�ea şi s�rigai:�a peste sat,
despre care am amintit. Flăcăii se urcau pe un deal, în unele
locuri într-un copac înalt, şi de acolo vesteau pentru întreaga
colectivitate numele fetelor care nu s-au măritat şi pricina.
Ei mai dădeau în vileag şi alte fapte considerate a nu fi con
forme cu buna-cuviinţă tradiţională a satului. „Îndată ce
trece Lăsatul Secului, cînd intrăm în Păresimi, - scria în 1 858
Al. Pelimon în Impresii de călătorie în România, pp. 58-59 se urcă dintre oameni şi flăcăi deasupra unei rîpe şi încep a
striga în gura mare, numind fiecare din fetele care sînt har
nice şi care nevoiaşe, fiecare cum se poartă şi ce omenie au,
fiecare ce face şi ce săvîrşeşte, care fată a rămas nemăritată
şi care a îmbătrînit aşa".
Strigarea peste sat era o formă a demascării colective,
foarte veche în cadrul vieţiC tradiţionale săteşti. Ea avea
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menirea să scape colectivitatea de urmările nefaste pe care
le pot avea abaterile de la rînduiala tradiţională. În ordinea
social-juridică a satului patriarhal, practicarea ei era un
drept al cetei de feciori, dreptul de a judeca comportarea
colectivă şi de a sancţiona abaterile. Sub diferite forme de
realizare obiceiul se mai păstrează încă în unele sate din ves
tul Transilvaniei.
În Dobrogea şi în satele din şesul Dunării şi din jurul
Bucureştiului, la Lăsatul Secului se mai fac şi astăzi Cucii
(obicei răspîndit şi la sîrbi, croaţi, sloveni). Obiceiul Cucilor
este un joc de carnaval cu măşti. În el regăsim însă importante
reminiscenţe de rit agrar, legate, poate, de începutul anului
nou de primăvară. Numărul şi forma măştilor variază şi obi
ceiul trece prin mari schimbări de la sat la sat. S. Fl. Marian
notează în jocul Cucilor următoarele personaje: bunica
Cucilor, zece mirese, zece miri, un bărbier, un paznic. În
cercetările făcute recent în jurul Bucureştiului s-a constatat
că există şi un vînător şi un ţambalagiu, că există Cuci şi
Cucoaice; în unele locuri, în convoiul Cucilor apăreau
regele, regina şi ienicerii. Uneori apare şi cămila, întîlnită şi
în jocurile de Anul Nou. Desfăşurarea obiceiului ţine din
zori pînă în asfinţit. Cucii se înhamă la amiază la plug şi trag
în mijlocul satului trei brazde în cerc. În restul timpului ei fac
tot felul de şotii, lovesc pe cei pe care îi întîlnesc cu cîrpa cu
cenuşă şi adună daruri. Ca şi ceata de feciori, Cucii fac la ter
minarea obiceiului o masă şi o petrecere cu joc.
Fără a avea amploarea sărbătorilor de Anul Nou, a celor
douăsprezece zile, obiceiurile vechiului An Nou de
primăvară, cele de Lăsatul Secului, cuprindeau cîteva intere
sante manifestări folclorice care făceau parte din patrimoniul
mai multor popoare europene. Ele încheiau, cum am arătat,
un important răstimp al anului, răstimpul legării noilor
căsătorii şi deschideau un nou răstimp, cel al muncilor de
primăvară. Petrecerile marcau acest moment de trecere,
cum se întîmplă frecvent în folclorul obiceiurilor. Legătura
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cu postul mare s-a făcut mai tîrziu şi este, evident, o supra
punere.
În Banat, prima săptămînă după ce se lasă sec de carne
se numeşte Săptămîna Nebunilor şi se prăznuia prin jocuri
cu măşti în genul carnavalului.
Cînd am vorbit de calendar, am spus că la noi zilele
Dochiei ar putea să fie o amintire a începerii Anului Nou la
1 martie. În unele locuri, la 1 martie fetele îşi ghiceau
norocul ca şi în noaptea de Anul Nou.
Un alt obicei în cadrul sărbătorilor de pnmavară era
�!�gevr�, �a.9'aj.�ui, a Craiulaj-�<;>u cum se spune în Moldova
de nord, a Plug�aj.. în satele din Făgăraş, sau 1injaua în
MaramureŞ:-:Ei-a ales flăcăul care.. a ţţşţt în acea primavară
primul cu plugul la arat. Cel ales era legat la picioare, deasupra
şi sub genunchi, peste mijloc şi peste piept, în cruciş, cu
legăţu
_ ri de paie. Aceste legături par a fi forma primă, sugerînd
direct fertfîliatea, a canafurilor şi a betelor cu care se leagă
astăzi căluşarii şi jucătorii de bărbunc.
Craiul-Nou sau Plugarul era urcat pe o grapă, unde
stătea în picioare, rezemîndu-se într-o furcă, apoi era luat cu
grapă cu tot pe umeri de patru sau şase flacăi şi dus pînă la
rîu. În Maramureş, el era aşezat pe teleaga de la plug, de la
care îşi trage numele şi obiceiul.
Aici, împreună cu grapa, era scufundat în apă de �tru
ori, în cele patru zări. Într-o formă_m_ai nouă a obiceiului,
Plugarul era scutit de scufundarea în apă, răscumpărîndu-se
cu o vadră de vin sau de ţuică. În unele sate, Plugarul purta
un colac mare şi un ou roşu, iar flăcăii care făceau parte din
cortegiu pocneau din bice sau harapnice.
Plugarul era, alătud de Pluguşor, cel mai important obi
cei agrar al nostru. Pe cînd în Pluguşor urarea se face prin
text, în cazul Plugarului urarea este implicată ritului. Fără
îndoială că, în formele vechf, el era menit să aducă recolte
bogate. Ne-o arată elementele lui esenţiale, legăttuilţ de
paie, co
_ lacul_ şi q�l,_ ��_tţ_funqeţr_e.a. în apă. Mai tîrziu, cînd acest
rost s-a pierdut, obiceiul a devenit o distracţie a feciorilor,
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aruncarea în apă fiind înlocuită cu o petrecere care se făcea
cu vinul sau ţuica plătite ca răscumpărare. Dar, pe lîngă
caracterul de străvechi rit de fertilitate, obiceiul Plugarului
avea şi un important rol social-juridic în viaţa satului patriar
hal. Prin el se distingea cel care a ieşit primul cu plugul pe
ogor şi, totodată, erau judecaţi şi pedepsiţi cei care nu şi-au
făcut la timp sau nu şi-au făcut bine muncile de primăvară.
Flăcăul ales Plugar sau Crai-Nou �y_ţ��dr�_!�l �-�-� j!!.9.�.��tă
asupra celorlalţi flăcăi din sat. Revenind de la rîu unde a fost
fovesti(ei ţiiiea
� � 'cu-to.aiă's�lemnitatea, judecată. Cei care îşi
neglijaseră muncile de primăvară erau pedepsiţi cu bătaie la
tălpi. În timpul judecăţii, Plugarul er'! ÎJ:!�iD.:�.P��te mijJoc cu
grîu verde. Bătaia la tălpi se chema în Transilvania bricelat,
briceÎult· sau prişcală. Prin aceasta, ca şi prin numele de
Crai-Nou, obiceiul ne face să ne gîndim la „regele" din obi
ceiurile de Anul Nou apusene, despre care pare să
amintească şi colinda alegerii oşteanului ca domn.
În cartierul Schei din Braşov se organizau, în cadrul obi
ceiurilor de primăvară, sărbătorile Junilor. Ceata de juni for
mată din cinci pînă la douăzeci de tineri îşi alegea un vătaf,
un armaş mare, un armaş mic şi un sutaş care administra
averea cetei. Cei aleşi erau ridicaţi de trei ori în sus. Richard
Wolfram ( Alterklassen und Mănnerbiinde in R umănien,
Wien, 1934) face apropierea între acest obicei şi ridicarea pe
scut a cavalerilor medievali, în momentul învestirii. După
alegere., junii ieşeau în faţa bisericii Sfîntul Niculae, unde
făceau o horă. Fiecare june trecea pe rînd în mijlocul horei şi
juca buzduganul, aruncîndu-1 de trei ori în aer şi prinzîndu-1
în mînă. Aruncarea buzduganului âminteşte de aruncarea
toiagului din colinda tinerilor căsătoriţi. Buzduganul este, în
întreg folclorul european, simbolul cetei. Şi cuvîntul englez
club, intrat şi în limba română, derivă de la vechiul nordic
kylfingar, kolbiangen ( buzdugan), deci vestitele cluburi
englezeşti au fost, probabil, cîndva nişte cete cu rosturi cere
moniale. O întreagă săptămînă junii jucau hora cu buz
duganul. În a doua zi a săptămînii, junii se duceau să ureze
la casele cu fete şi primeau în dar ouă roşii. Joi, junii, călări,
=
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împreună cu junii albi, junii roşiori, junii husari şi junii
bătrîni se duceau la un lo� numit Între Chietre sau Pietrele
lui Solomon şi jucau din nou hora cu buzduganul. La
întoarcere ei aduceau în oraş un brad frumos împodobit. Mai
de mult, ceata junilor avea şi un nebun şi căluşari şi chiar alte
măşti. La petrecerile lor se practica aruncarea cu ţolul.
Vătaful junilor era îngropat fictiv. Era aşezat pe o loitră ca şi
Turca din Hunedoara şi i se făcea o parodie de înmor
mîntare. Era dus la Podul Dracului unde se răscumpăra cu o
vadră de vin. Ca şi în obiceiul Plugarului, răscumpărarea
este o formă mai nouă. Nu ştim însă care era, în forma veche,
sfirşitul înmormîntării vătafului. Ca şi celelalte cete de flăcăi,
şi junii organizau mese cu petreceri şi joc. Biserica Sfintul
Niculae din Schei a contribuit mult la organizarea în forme
noi a obiceiului Junilor. În 1894 le-a dat chiar un statut după
care s-au condus pînă de curînd. Dintr-un vechi obicei popular,
ceata junilor a devenit, cu timpul, o instituţie socială a cartieru
lui Schei. În folcloristica noastră, acest obicei are o vastă litera
tură care a fost reluată în studiul profesorului I. Muşlea,
Obiceiul junilor braşoveni (Cluj, 1930).
Poporul, care trăia în natură şi a cărui muncă şi existenţă
erau strîns legate de ea, făcînd în mod continuu observaţii
asupra mersului vremii şi asupra fenomenelor naturii şi
generalizînd aceste observaţii, le-a legat de o serie de practici,
rituri şi ceremonialuri care se repetau la anumite date ale
anului. Cu timpul, aceste practici şi-au pierdut conţinutul
vechi �i au rămas în organizarea socială a satelor tradiţionale
simple obiceiuri. Practicarea lor era însă atît de puternic
ancorată în viaţa oamenilor, încît chiar în această nouă
formă unele s-au păstrat pînă în zilele noastre.
Un astfel de obicei răspîndit aproape la toate popoarele
europene este acela de a pune, într-o anumită zi de
primăvară, la 1. mai sau la Sîngeorz, ramuri verzi la porţile
curţilor şi la uşile. caselor. La noi obicerurpo-artă numele de
.Amiirideni. În Moldova de nord se punea, pînă de curînd, în
faţa porţii o brazdă cu iarbă verde în care se înfigea o cracă
de mesteacăn. În Transilvania, ramurile verzi se puneau la

Obiceiuri tradiţionale româneşti

107

porţile curţilor, la şoproane, la grajduri, la coteţe, la uşile şi
ferestrele caselor. În unele locuri mai persistă credinţa că
ramurile verzi apără casa şi gospodăria de forţele
răufăcătoare.
Un alt obicei practicat tot de Sfintul Gheorghe era ca
flăcăii şi fetele din sate să se stropească cu apă sau să se
arunce chiar în rîuri.
În unele părţi ale Transilvaniei, de Sîngeorz un tînăr era
îmbrăcat în ramuri verzi şi purtat în cortegiu prin tot satul
pentru a fi udat cu apă. Obiceiul are, fără îndoială,
asemănări cu paparudele.
Tot în acest răstimp are loc şi unul dintre cele mai vechi
obiceiuri ale vieţii noastre păstoreşti, numit Arieţul, Alesul,
Ruptul sterpelor sau Sîmbra oilor. Rostul obiceiului, care
avea un caracter sărbătoresc, fiind însoţit de o petrecere
populară, era, înainte de toate, economic şi juridic. Înainte
de urcarea oilor la munte se constituiau, în sateie noastre cu
viaţă pastorală, stînele asociate. Fiecare gospodar îşi aducea
oile lui şi, prin împreunarea turmelor mai multor gospodari
se constituia o stînă. Tot atunci se despărţeau mieii şi ster
pele de oile cu lapte. Fiecare gospodar care participa la stîna
asociată îşi mulgea oile şi, după cantitatea de lapte pe care o
avea, i se stabilea cota de produse pe care urma să o
primească de la stînă în timpul verii. Tot atunci se angajau şi
ciobanii, de obicei de la Sînge.2rz la SînJJ!e,�,ru. În unele'
locuri obiceiul dura chiar trei zile. Pe un platou frumos, în
hotarul satului, se făcea stîna. Staulul şi coliba sau colibele
erau frumos împodobite cu verdeaţă: Toţi gospodarii veneau
cu familiile şi prietenii lor, aducînd mîncare şi băutură. Şi de
data aceasta se făcea un colac anume. De asemenea, se
prepara o mîncare îndătinată, o mămăligă fiartă în lapte şi
unt numită balmoş. Lăutarii, mai de mult, probabil, cu
fluiere şi cimp(5aie, erau nelipsiţi de la acest obicei care se
termina, în chip firesc, cu cîntece şi jocuri. Descrierile mai
vechi vorbesc, în Ardeal, de jocuri căluceneşti, adică
căluşăreşti, ca făcînd parte din desfăşurarea obiceiului. Pe
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lîngă caracterul economic şi juridic pe care îl avea acest obi
cei, el era, totodată, sărbătoarea pe care colectivitatea
sătească o organiza înainte de plecarea turmelor la munte.
Obiceiul acesta străvechi a devenit astăzi,. sub denumirea de
Sîmbra oilor în Oaş o mare sărbătoare populară, folclorică.
Tot de Sîngeorz se făceau, cu foc viu, ruguri peste care
păstorii şi vitele trebuiau să sară pentru a fi feriţi în timpul
verii de boli.
Un moment important în marele ciclu al obiceiurilor de
� ---peste an era, în zona noastră. din cele mai vechi timpuri,
Rusaliile. „Numele Rusaliilor, spune Romulus Vuia,
păstrează amintirea uneia dintre cele mai grari-dioase
şărbătoriri ale ,p�ţurii, �Pe -pfaiurile Trac1e1 şi ale Pfii-ygreT,
- ri
patria rozelor şi a vinului, unde contrastele mtre·-a:n-otimpu
erau atit de izbitoare, reîntp.arcerea Y�IU. a fost celeor.atacu
un fast deosebit de populatia tracă. Mulţimea �upij.nsa �-·o
-adevărată nebunie a dansului, cu capetele împodobite cu
flori, inunda grădinile şi dumbrăvile înflorite şi, în sunetele
.!!ll1ziceJor şi cîntecelor, se învîrteau hore şi alte dansuri
bahice, care se transformau în adevărate orgii. Timpul.cel
mai otrivit entru această serbare au fost zilele-îiifforifiî
E<;>z�lor în mai sau iunie cm ve e a ia -exuberantă atin e_a_
culmea ezvo tării sale, în pragul zilelor calde ale verii, cînd
ace_�stă om ă de flori va fi schimbată în curînd în belşuguf
dătător de fructe. De la acest cult a roz or a primit acea. s-tă·
_serbare denumirea de Rosalia" (Originea.ŞITo0JT<J'fCăluJan:·
Studii de etnograhe ş1 folc1or, Bucureşti, 1975, pp. 1 1 5-lfO}.
Pentru cunoaşterea istoricului acestei sărbători în zona
noastră, dincolo de cercetările etnografice şi folclorice, este
foarte important un document din secolul al Xiii-lea care
descrie obiceiul Rusaliilor în sudul Macedoniei. Documentul
provine de la Demetrios Chromatianos, arhiepiscop de
Ohrida: „Cei din thema Moliscos, spune documentul,
pornind cutare şi cutare dînd fuga la preasfinta biserică a lui
Dumnezeu şi înfăţişîndu-se preasfinţitului nostru stăpîn,
--·-
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Arhiepiscopul întregei Bulgarii, îi destăinuiră următorul
păcat, spunîndu-i că în ţinutul lor e un vechi obicei care se
cheamă Rusaliile, că în săptămîna după a cincizecea zi de la
Paşti (după Rusalii) se adună cei mai tineri şi cutreieră satele
din ţinut şi cu nişte recitări şi danţuri şi sărituri agitate şi cu
obscenităţi de teatru cer în folosul lor daruri de la locuitori.
Şi au pornit şi aceştia în vara de acum întocmindu-se şi
pregătindu-se ca să joace astfel teatru prin ţară; în timp ce se
înfăţişau însă, doi dintre dînşii s-au depărtat la o stînă de oi,
din faţă, unde ajungînd cerură de la baciul acelei stîni brînză.
Dar acela scumpindu-se la dărnicie, ei încercară a lua cu sila,
şi s-a iscat ceartă între dînşii, ajungînd pînă la bice, căci unul
dintre cei doi comedianţi, cu numele Chryselos, izbind cu un
lemn pe păstor, acela îndată trase cuţitul şi-l împlîntă în pîn
tecele agresorului, încît nici o clipă nu mai fu între moarte şi
cuţit, căci.omul muri la moment" (s.a) (ibid., p. 116).
Şi de data aceasta, protestele bisericii împotriva
„păcătoaselor purtări ale poporului" care îşi păstra vechile
obiceiuri sînt un important document folcloric. Precizia CU
care se relat �a faptul concret este o garanţie a autentici
tăţii descrier �ubiceiul descris seamă_uă_�ll__ unele _Qbjceiuri
care se păstrează şi azi la popoarele din Balcani şi, deşi
lipsesc am�nunte Câre pe-ar fi preţioase pentru ideniil'icarea
faptelor folclorice, atmosfer
te te de cea e care o
n sate e noastre atunci cînd se joacă Căluşul.
înt'' ·
·

�

·

Căluşul este cea mai importantă manifestare folclorică în
.
care.1In cadrul oblceiurilor:, d�nsl11 ��-l!lo.g)ls�:�.RI�§g��are un
rol preponderent. Obiceiul a fost-rcîii0varasplrioirptooabil
p·eţoneriîonlllTării nc)astre.Iri- âocumehtele mai-vţch1 şi în
·c_µJ��g�iil_�_ mar
�-�rp._na
Dim1tne antemu m escrierea Moldovei. Astăzi el este
raspîndit ţn, s!!._qµlQl1�_11.i�i�_!liei, în Dolj, Olt, Argeş,
_YJ�ş-��tclemm au, mov silalQllljta_��cii ··aie-s-tăr1 diiJ_şi�o1u1
Jrectţţ_fil_ chiar de Ja începuţul secolul nostru pţnă la primul
război mondial ne arată că '1 fost Qracticat şi în zonâ-subcar
'patlcă a Munte-n'lel ş(Ofteni�CşLln_şl}
_ dul Ardeaiuluh-în
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Banat

e valea Mure ului în Năsăud I m
a Mo ilor. În
m Transilvaaj.a se mai pracîlcTŞ1az1�-·în cadr�l
ub�!!f@"ţaeArîiiT Nou.
Literatura acestui-obieei·este bogată. Cea dintîi descriere
amplă a lui ne-o dă Dimitrie Cantemir în Descriptio Molda
viae. Se ocupă apoi de căluş F. I. Sulzer în Geschichte des
Transalpinischen Daciens (Viena, 1781, II, pp. 405-414), Lazăr
Şăineanu în Studii de Folclor (Bucureşti, 1896, pp. 60-71),
T. Pamfile în Sărbătorile de vară la români (Bucureşti, 1910),
T. T. Burada în Istoria Teatrului în Moldova (Iaşi, 1915,
pp. 62-70), R. Vuia în „Originea jocului căluşarilor", studiu
publicat întîi în Dacoromania (II, pp. 215-254) şi R. Wolfram
în Alterklassen und Mănerbiinde in Rumănien (Wien, 1934,
pp. 118-127); Horia Barbu Oprişan în Căluşarii (Bucureşti,
1969), Mircea Eliade în „Notes of the Căluşarii". (The jour-,
nal of the Near Eastern Society of Columbia University, V,
1973, pp. 116-122); Mihai Pop în „Căluşul" (Revista de
Etnografie şi Folclor, 20, 1/1975, pp. 15-31).
Iată cum descrie Dimitrie Cantemir acest obicei: „A�
dt! âce�§'. fehuj de iosun. ad1ca de �e de horă, c��·��-e f�c
estiVtă---ar _este altul aproaE[Suli§r::
de sărbători i
_
iţ10s, în care j_!lc_ătQrii trebuie să Jj_� _în nu r-e al -·ae
pe, noua sau unsprezece. Ei se numesc călu en g �e
una o ata mtr-un an, se im_Jac�în veştminte cam ca
femeile, pe cap îşi pup cununăfoipiethă 'Ciin] rrdep"cl"1��Şi
alte flori, vorbesc pe ton femeiesc şi entru ca"' să riu se�
cunoasca iŞi aco
- era aţa--c-u-va- a -.-Toţi poarta m mîriacîte
o ·sa ie goală cu care m ata ar strapunge pe oricine ar cuteza
să le descopere faţa. [„.] Conducătorul se nume te Şt�rit\��
�l doilea este g�rn l cărui sarcma es_te de aJ9trţ1Ja pe
s� joc pofteşte să joace ş1 de a spune apoi c�l�rlaÎţi�
fucaţorUn ascuns, ca să nu audă poporul num-ek joc�iiii
înamte de a-Jvede_a cu o_chii. Căci au peste una sulăctefiguri,
santuri şi tacturi drlerite, dintre care unele atît de artificioase,
încît cei care le joacă par că nici nu ating pămîntul cu
picioarele, ci zboară şi se poartă în aer[... ]. Qacă se întîl�e.
o ceată de călusari cu alta în cale, ele trebuje�ată
împreună şi ceata învinsă trebuie să facă loc celeilalte. Apoi
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pun condi ţii de pace după care cei învi nşi r�l!lîn nouă ani
supuşii �@r învi ngători . Se întîmplă ca înÎuptă săiămînă-
morfumJL sau altul. În acest caz nu încape ni ci o judecată şi
judecătorul nu cercetează după făptui tor. Care se primeşte
odată într-o ceată de căluşari trebui e să rămînă într-aceea
nouă ani şi tot anul să se prezi nte la termenul şti ut. Dacă nu
s-ar prezenta vreodată zi ce că are boala cea rea şi îl tur
mentează frumoasele.
[„.] flebea SUQersti ţi oasă crede că aceşti căluşari ar putea
s�yi ndece boalele cronice. Modul lor de vi ndecai-eesteacesfa :
�_şţ�rn la păni��-CE��
� �lnav, �01 în�.E_ săij_ţuri le lor şi l'!>lfl
�l cîntării îl calcă unul după altul de la cap pîqă
la călcîi e. În u�ăîTŞOpfesc la ureche unele cuvinte com12u�e
anu�e de dÎnşii şi poruncesc boalei să iasă di n co�ul
�entului . Acesta o re etă de trei ofi în trei zi le şi de ma·
ca m eca c u
sterieală
on
cele mai g rele boalej)e care nu le pot vm eca cei mai ex ei- 1
- e 1 c1 cu arta lor, atît e mare este puterea credi nţeIChi ar şţ
-·
erstI io i " cita u es e a u a escnerea
a oameni
Mol ovei, în traducerţ_� lYiJ�i!Qiµ._!@rian publi cată în-1srn.
Deşi ·-siimara--fâtă. de cunoşti nţele - noastre de astăzi ,
descri erea lEi Cantemi r este plină de i nteres pentru că
· prezi ntă un stadiu mai vechi al qbi �ciului. G ăsim în ea ele
mente care nu s-au schi mbat pînă azi. Es te i mportantă
această descri ere şi pentru faptul că arată ati tudi nea oame
ni lor în acea vreine faţă de acest obi cei. E ste de asemenea
important faptul că obi cei ul era atît de i nteg rat în dati ni le
obşteşti încît, după dreptul consuetudi nal, omorul săvîrşit în
o! este i nt,r1<
timpu� de�făşu�ării lui nu putea fi pedepsit
.
_
sant ca D1m1 tne Cantemlf socoteşte aces{o1 ţc_e.1 ca un mar e
s pectacol popular şi nu insi stă asupra faptului că ar avea utr
caracter de ri t de fertili tate şi fecunditate, subli ni ind doaJ
caracterul lui de obi cei folosi t la vi ndecarea anumi tor boli.
"" �a baza gracti căni obi ceiului , ca şi la baza obi ceiurilor
deAnul Nou, stă ceata__. Ceata de căluş are o rîndui ală mult
mai rig uroasă decît ceata care practi că o_ biceiurile de Anul
B"ou. EaseCoiiipune djn şapte sau nouă flăcă
_ i sau bărbaţi
__
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conducător, numit vătaf, şi aproape peste _tot
un �_rli.ooaj--at,_n
-1ll.aSC
1Jmlt lIHltY.1- In Banat mutul se numea
rSJ_QJJaLÎR-ilifqiâ_iţi zbicer. Descrierile maivecîll, de pildă
cea a lui Sulzer, vorbesc şi despre existenţa· unei măşti de
animal, probabil un fel de brezaie. teata se constituia prin
prestarea unui jurămînt. Atît jurămîntul, cît şi regulile
interne de comportare ale cetei erau secrete. Angajarea în
ceata de căluş se făcea, de obicei, pentru mai mulţi ani: 3, 5,
7 sau 9. Jurămîntul se reînnoia în fiecare an şi mai cu seamă
atunci cînd în ceată era acceptat un nou membru„ Costumul
căluşarilor este azi, în general, un costum ţărănesc de
sărbătoare. Numai anumite date din Oltenia ne vorbesc
despre căluşarii
. răcaţi în femei, cum îi aminteşte şi
Dimitrie Cantemir n unele locuri din Muntenia şi Olteqia,
căluşarii poartă f s. În general, ei poartă o pălărie cu boruri
Iar i frumos îm odobită cu mărgele multicolore
ngli_ci.
�u mijlocul încins cu bete şi pe pie�-�-u ete mcip._ş�_JJJ
�nală. De obicei, eoartă la brîu batiste frumOSlJrOOa!ţ:.
La icioare, sub
Ja gÎeznaau canafuri, iar mai
�':?!!J!Il.itl_fle mo etiere în ora e, ucrate m casa şi zur�_}iL_
- pi ciţe căfuŞ
arilor au pTnterl.I, fuhca placi de mer.arn��
�
ţlcţ_ţ_eral p�Jllitle.a. extwoată:;:_care �l!_liâJrnlmpul jocutut;mar-
cînd, împreună cu clopoţeii, ritmul. Fiecare căluşar are un
_bă .
pare că, pînă nu de mult, în unele locuri aveau săblI
de mn, iar vătaful, chiar o sabie adevărat
_�_µt_ulul'
este grotescă, făcută din cîrpă sau din piele, iar costumul lui,
�I dm două culori, seamănă cu costumul ânechinului...
�
Ca recuzită, mutul are o sabie ŞI, în unele locuri, ŞI ·un falus
de lemn. În sudul Olteniei, vătaful poartă ciocul căluşulu[o
.
bucată de lemn îndoită la „ vîrf, îmbrăcată în piele de iepure,
pe carer...că! u� arii o numesc şi „Neica".
. # În lb'Ciîfi'te1l nde din obiceiul căluşului face parte şi un joc
Ciramatic avînd ca temă furtul fetei, apar şi alt\: personaje
mascate: mireasa, turcul, ienicerii etc.
/cea mai im__Eortantă recuzită a obiceiului este s�M!lb__o
prăjihă lungă d�_s!.� ţrei metrj, Îf!... vîrful _��eITCse �_agă o
năframă ŞI plante care în credintele populare pot avea efecte
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vindecătoare sau profilactice, usturoi şi peli�teagul se face
rre catre că[uşarrcu---=un ··-anllilliCc.eremonia r,--Trl:tinte oe
-sepra�l,
d�ămîntlliUi. în tot
el trebuie să :fieîliiirLcte-îffiTiî m caluşari, de ob�Eei primyl
din ceata, ŞI nu esteîngăduit să fie lăsaisăCâ�
-credinţa că, dacă steagul cade, se va întîmpla o nenorocire
-·
ceţ�l I
- Astăzi obiceţyl este cunos�!lJ,_ ţr.! general, sub numele de
Căluş sau Jocul căluşarilor. Jucătorii se numesc căluşari sau
CăliiŞer
mit-r{e.Cant��i�· îi-ammteŞte -fosă ŞI sub ilimieJe-de câluce-ani. Mai apar şi sub denumirile de căluşei, călăuzi
sau călăuze. Aromânii îi numesc aluguceari, de la neogre
cescul w aA.oyov (=cal).
Cum am spus, intrarea tinerilor în ceata de căluş se făcea
cu un ceremonial deosebit, prin depunerea jurămîntului.
T. Frîricî1 şi· G. Candrea arată că la moţi vătaful pleca cu
căluşarii pentru a depune jurămîntul „peste nouă hotare". El
lua apă din „nouă izvoare" şi, oprindu-se la răscruci, îl lega
pe fiecare sub genunchi cu două curele cu clopoţei. De
asemenea, îi lega peste braţe, mai sus de coate, cu panglici.
Căluşarii formau apoi un cerc, se rugau Irodesii, patroanei
lor, să-i ajute în timpul jocului, vătaful îi stropea cu apa luată
din nouă izvoare, ciocneau apoi de trei ori beţele şi porneau
întîi spre apus, apoi spre răsărit (Românii din Munţii
� seni - Moţii, Bucureşti, 1888).
���ntenia, sîmbăt�usalii, spre seară,
căluşarii porneau„ iar în unele locuri mai pornesc şi asfăZi,
s�.JlM..ure, und 1ă�au stea�t leg!_nd�um !m spus�-Tu-o
prăjină lungă o atistă, ·o căpă@ă de usturoi_ şi_!!� uL}e
�poi mutul înfigea sabia în �fit şi toţi căluşarii tre
_ __prăjină.i. curo.jură
��Mai nou_,__eiiură-p_e
soldaţii în �[�J2Ull1!Q_�_L
--Cumarată Richard Wolfram, în Dolj c:�J!!_ş.ar.ii � .du.ce.au
altadată, cu două să_Q�_mîni„înain_tţ 9� _l{usalii, dup!_cejş_L
alegeau vataful, l� 9 Y.�!ii!.PCire.c.are k a�:i.f.în.t�-�ţţ C!gglâk.
întărea jurămînty,L Vrăjitoarea J.ţ dăde_a_JJăf:nim� __ neag:r�_a
unei feme1-reie, mo;rie d�·�:�-ur��-c!2J Q����- !eg�usturoiul
.
_
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pescîntat.-Înai �te de aJ!J�&'!tă de.-prăjină'"-@Jrall!� cu�9i
�a trecută Jie la nasul c�JfilariLQLŞL.Q�_ste capul lor. Apoi�
�şarii JEce�au să j_gace şi vătaful .Q!!�_ţ��ţ_e�_l!LP-ţ ]e·a-·
��telor IQL...Cel a_�!!P.nt cărqia ��- t�_ţ�l oe��-�___şţeag ul,
trepuia săj_Q��-�_ di !1���1Q__��-1!1�L!"��cl�Lpîn��-�-ă<;I_�_�j_l}tr-un
�.Jls:__ţ@Q_Ş�_,---'-'-�!P� ţe_(�.{\. �?�� zi _�e di mţQţ�ţ�.L înai!}_ţţ _de
v�rna_.z.orilm:,...��l!!ş�riţ ��-duceau
di n nou la vrăji toare,
jucau strig înd: „Hăiai şa şi i ar-âŞa'', far vrăji toarea se plimba
cu ·steag ul pe lf_ og ă ei , recifind�4_�şcînţece: E a încerca apoi
diii"'""iiou . puterea..... steaguiur trecîndu-1 peste capetele
căluşari lor. Dacă cel peste capul cărui a oprea steag ul cădea
leşinat, puterea lui mi raculoasă era asig urată şi vrăji toarea
lăsa căluşarii să plece, urîndu-le noroc.
În sudul Olteniei, în satele de pe malul Dunării , unde
pînă de curînd Căluşul se mai practica, însă sub forma unui
ri t de vi ndecare a celor „luaţi din căluş", jurămîntul se făcea
în sîmbăta R usalii lor, la malul unei ape, în mare taină.
Steag ul era înfipt în pămînt şi, dansînd în jurul lui, căluşarii
se opreau pe rînd lîng ă prăji nă, nechezînd. Ai ci vătaful le lua
măsura, însemnînd cu bri ceag ul pe prăjină înălţimea
fiecăruia şi arunca bucata de lemn tăiată într-o oală aşezată
lîng ă prăjină, în care era apă, un fir de usturoi şi un fir de
pelin. După aceea, căluşarii se aşezau în g enunchi în jurul
băţului vătafului înfipt în pămînt şi puneau, pe rînd, mîna pe
băţ, unul deasupra celui lalt, spunînd fi ecare ang ajamentul şi
timpul pentru care se ang ajează. Cel care rămînea ulti mul,
adică cel căruia nu-i mai ajung ea băţul pentru a punemîna,
cădea jos şi era predestinat să leşi ne în ti mpul jocului. După
aceea, căluşarii treceau pe sub prăjina steag ului , înfi ptă oblic
în pămînt şi avînd la bază cuţi tul şi oala cu pelin şi usturoi . În
tot ti mpul dansului, ei nechezau. Un alt act al jurămîntului se
desfăşura pri n îng enuncherea căluşarilor pe malul apei cu·
mîna băg ată în apă. Aici se rostea, din nou, o formulă de
jurămînt. După aceea se desfăşura dansul final, în care
vătaful trecea cu steag ul pe deasupra căluşarilor şi se oprea
asupra celui care urma să leşine. L eşinul putea fi provocat şi
prin azvîrlirea oalei la pămînt. În tot ti mpul dansului,

·
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căluşarii mestecau căţei de usturoi şi fin de pelin. Căluşarii
jucau în tot satul şi intrau în curţile celor la care erau chemaţi
anume. E i merg eau şi în satele vecine şi chi ar la oraşe, iar,
dacă în pereg rinările lor se întîlneau cu alte cete, făceau
întreceri, dădeau uneori adevărate lupte. Jocul Căluşului nu
se juca niciodată înainte de răş_�ritul soarelui şi nici după
apus. Căluşarii cunoşteau, în g eneral, foarte multe fig uri de
dans. În desfăşurarea tradiţională a jocului existau
numeroase momente aparte, de pildă hora căluşului, în care
femeile dădeau căluşarilor copiii miCi să-I joace -p�ntru a-i
feri de boli, sau jocul în jurul unui drob de sare şi al unui
smoc de lînă, menit să aducă belşug în turme etc.
E lementele pe care le cuprinde, în di versele lui forme de
realizare locală, jocul C ăluşului. ne îngăduie să presupunem
că acesta a avut, în cursul dezvoltării sale istorice, mai multe
rosturi, uneori putînd coexista chiar două sau trei funcţii. În
forma lui de obicei complex, pe care am studiat-o cîndva în
satele B îrca şi Gi urg iţa di n Olteni a de sud, ceata de Căluş
era o_ formaţie paramili tară formată pentru a apăra comuni
tatea· de „ag resivitatea" ielelor, iar actele obiceiului sînt
rituri de iniţiere, de profilaxie sau de vindecare, de recuperare
a celui care „a fost pocit" de iele. Vindecarea se făcea în
virtut ea principi ului că, pentru a asigura buna rînduială,
comunitatea trebuia să îl recupereze pe cel care „a fost
pocit". Ri tul de apărare avea deci rostul de a ajuta comuni
tatea.
De obi cei, ritul de vindecare avea două părţi: diagnosti
�area şi vindecarea proprill-zi să. Di agnosticarea se făcea, ca
şi în alte ri turi mag ice străvechi, prin muzică. Dacă, la auzul
anumi tor melodii căluşăreşti, bolnavul se legăna în ritmul
căluşului, se presupunea că era „luat din căluş" şi că putea fi
vindecat de căluşari. Căluşarii nu vi ndecau însă epilepsia sau
alte boli de nervi. Modurile de vindecare erau diferite. De
obicei , bolnavul era culcat pe un covor şi căluşarii jucau în
jurul lui şi săreau peste el. Uneori ei săreau şi jucau fără a
vorbi , alteori săreau şi şopteau anumite formule. Jocul con
ti nua cu mare frenezie, pînă cînd unul dintre căluşari era
doborît prin procedeul descris la jurămînt. C înd căluşarul
Obiceiuri tradiţionale româneşti
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cădea, bolnavul era ridicat de alţi doi căluşari şi obligat să
fugă. Prin aceasta el se socotea vindecat.
M. Arnaudoff dă şi el următoarea mărturie a unui
căluşar, în legătură cu caracterul hipnotic al leşinului şi al
vindecării: „Un căluşar numit Opro [probabil Oprea] pe care
vătaful îl alesese ca mediu, avînd o constituţie puternică şi
fiind uşor influenţabil, ml� a povestit: «cînd înconjurăm bol
navul simt deodată un fel de ameţeală. Cînd mă apropiu de
vătaf şi simt mirosul de usturoi şi cînd el mă priveşte drept în
ochi, încep să mă clatin. CTnd ridică steagul peste capul meu,
ochii mi se întunecă, parcă aş fi cuprins de un nor. CTnd
începem să j ucăm în jurul oalei, căci în ritul de vindecare
este şi oală cu apă, nu mai ţin minte nimic, nici nu-mi dau
seama ce face vătaful, parcă m-ar trage cineva. Cînd vătaful
sparge oala şi apa mă stropeşte, simt că mi se îndoaie
picioarele şi cad jos»" (Ocerki po bălgarskija folkloră, Sofia,
1934, pp. 578-580).
Rolul h!J?nozei este clar şi arată, prin însăşi mărturisirea
căluŞaillor: că nici ei nu cred în acţiunea unor forţe supra
naturale în actul de vindecare. Datele culese în cursul
cercetărilor făcute în vara anului 1958 asupra Căluşului în
comunele Bîrca şi Giurgiţa din Oltenia, de la un bătrîn vătaf
de Căluş de 67 de ani, arată acelaşi lucru. Bătrînul vătaf ex
plica în felul următor „luatul din căluş": cei care lucrau în
zilele oprite îşi dădeau seama că, prin călcarea interdicţiei,
au făcut un păcat. Ei se gîndeau mereu la aceasta şi pînă la
urmă aj ungeau să se sugestioneze şi să fie cuprinşi de o stare
nervoasă care mergea uneori pînă la tremur. Cercetările
medicale întreprinse asupra acestui fenomen par a dovedi
că, de fapt, cei. pe care poporul îi considera ca fiind „luaţi din
căluş" sufereau de pelagră, boală foarte răspîndită în trecut
în această regiune de mari latifundii (v. M. Pop, „ Consi
deraţii etnografice şi medicale asupra căluşului oltenesc", în
voi. Despre medicina populară românească, B ucureşti,
Editura Medicală, 1962, pp. 213-223).
Astăzi, şi în această zonă unde au persistat încă, pînă de
curînd, formele arhaice, rostul spectaculos al Căluşului a
cîştigat preponderenţă asupra rosturilor străvechi. D e altfel,
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mărturiile pe care le avem, începînd cu secolul al XVIII-lea,
ne arată că întotdeauna Căluşul a fost considerat în popor ca
un mare spectacol. În tot sudul Munteniei, el a devenit un
dans de virtuozitate şi, ca atare, dezghiocat de vechile inter
pretări superstiţioase şi de elementele care le oglindeau, el a
intrat şi în mişcarea artistică de amatori . În comuna
Drăgăneşti Olt, Căluşul se juca la serbările cooperatorilor,
cuprinzînd, în formă nouă, o serie de strigături care sînt
îndemnuri la dans şi la muncă.
Căluşul a fost valorificat scenic pentru prima dată la 13
iunie 1 885 cînd, la îndemnul lui G. Bariţ, Ştefan Emilian şi
Iacob Mureşan au adus la Braşov pe jucătorii Ion Căluşeriu
şi Simion Ciugudeanu din Arieş şi, pe baza dansului învăţat
de la ei, au creat jocul Că/uşerului care, împreună cu
Român ul, s-a j ucat apoi în Transilvania la toate
manifestările culturale româneşti şi care s-a răspîndit, într-o
nouă formă, şi la s�-..._,
Prin cqr.:.:CjJ�ş_ţi,h�i,1 dansatorii noştri au cîştigat pîn�
cum două _ JPari pr_emii_internaţionale, unul la Festivalul
nternaţional de dansuri de la Londra, din 1936 şi altul .la
Concursul internaţional de dansuri po ulare de la Langolen,
, n 1957. Pentru marea lui frumuseţe, pentru varietatea f1gu-·
rilor, dinamica mişcărilor şi ritmul lui deosebit, el este astăzi
unul dintre cele mai iubite dansuri ale poporului nostru şi
una dintre marile realizări artistice ale folclorului românesc,
făcînd parte din programul echipelor artistice de amatori şi
'al ansamblurilor artistice.
Fapt cultural cu mai multe sensuri evidente, el face parte
din dansurile cu săbii, cunoscute în întreg folclorul european
(cf. Richard Wolfram, Schwerttanz und Mtinerbiind, Kassel,
1936, p. 37). Ceata de bărbaţi care îl practică este deci o
formaţie p ani.mifltară ··menită să apere comunitatea de
duşmanii din afară, la nivelul ritului, de reprezeniăiile mito
log1ce ...�ţăluşul românes·c·, ca dans cu săbiC" este un dans de
apărare a·._comunităţilor împotriva ielelor ( cf. Mihai Pop, op.
cit.;·''pp�-- 216-2'17): · R apo.rtlll - dilltre căluşari şi iele,
reprezentări mitologice cumulative, cu acţiuni contradictorii,
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benig ne şi malig ne, nu este contrazis de faptul că, în anumite
zone, di n cauza unor confuzii ideolog ice superstiţi oase,
căluşari i sînt socotiţi aliaţi i i elelor.
Poli semic, de o larg ă răspîndire în spaţi u şi de o prezenţă
permanentă în timp, Căluşul este, totodată, cel mai evident
exemplu de trecere de la ri t la ceremoni al şi la spectacol.
Amintit ca rit în secolul al XIII-iea, deşi, fără îndoială, orig i
nile lui sînt mult mai îndepărtate în timp, el apare în secolul
al X VI-iea în cadrul unor ceremonii de curte, ca mare spec
tacol sau ca dans de virtuozitate . El ajung e apoi, în viaţa cul
turală. a Transilvaniei de dinainte de primul război mondial,
o manifestare artistică prin care românii îşi afirmă virtuţile
naţionale proprii faţă de celelalte neamuri din monar hia aus
tro-ung ară.
esprins �e l� găturile lu!_.���� � ti�� e,_�. �- �evenit de
sa e Q.L.ŞLa�diil�ane, -�@�l-_
m
r me m
ten
s
ol,.4r în zilele noastre este ml'âa1Ys de mare
fr.ttmuseţe şi vi;tuozllare·�-�� _4emon�p_t�if
mrţiu-ttal--şi-intermrţlotîăl,"' specificul dansurilor populare
româneşti. Ca atare, el se aşazăl-alături �e._MiariJJL şi-.d&
.
�e·fa�lctor--cmc aracterizează cub
tµra noast�UQPJJlar (ş,t J:.e.pi:ezi"nt� �onlnliuţia=--�ea
ffi"ii'!cteSec- ă Ia
folc.loric �L�IU eurQEen�-ŞI,
m momentul.de faţă, -la valori�i=ea folclornlui-jn�aiii;;,·.
�eftîltur�1temporane/ ! n mişcarea arti stică de
amatorrSeroanle căluŞăfeŞfi'"cle-va�ă din oraşul Slatina şi cele
de iarnă din Deva marchează acest lucru.
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U n moment important al sărbătorilor de vară era cel
numit Sînzienele sau Drăgaica. Dimitrie Cantemir prezintă,
în Descrierea Moldovei, Drăgaica, joc care se făcea de
Sînzierre. Fetele din sat aleg eau pe cea mai frumoasă şi cea
mai voinică, pe car e o niimeaii drăgaică, o duceau cu alai la
cîmp, o împodobeau cu cunună de spice şi cu pang lici şi îi
dădeau în mînă cheile hambarelor. De la cîmp ele se
întorceau în corteg iu în sat, cîntînd şi dansînd. Acest obicei
a dispărut aproape cu totul astăzi, urmele lui se mai g ăsesc
doar în B uzău şi Teleorman.
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În Transilvania, de Sînziene, fetele se duceau la cîmp,
împleteau coroniţe din flori de sînziene pe care le aduceau
acasă în sat cîntînd, le aruncau peste case sau le puneau la
streaşină. Sensul obiceiului putea fi augtual, legat de bună
stare_a caseTŞfde viitorul fericit al fetelor.
Ciclul obiceiurilor de primăvară şi de vară, legate de date
calendaristice precise, se termină astfel, încheind, de fapt, o
importantă perioadă a muncilor agricole, a aratului,
semănatului şi a perioadei de pregătire a recoltelor bogate.
Obiceiuri tradiţionale româneşti
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Obiceiurile nelegate de date fixe

Printre obiceiurile de peste an, folcloriştii deosebesc obi
ceiurile ciclice, care au loc cu regularitate în timpul anumitor
perioade ale anului, legate de anumite date calendaristice, şi
obiceiurile nelegate de date fixe, ci de necesităţile producţiei,
de desfăşurarea muncilor agricole. Dintre obiceiurile nele
gate de date fixe ne vom opri doar asupra paparudelor,
scaloianului şi asupra obiceiurilor de sfîrşit de secerat.
Paparudele sînt amintite sub numele de „papaluga" de
Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei: „Vara, cînd
seceta ameninţă semănăturile, ţăranii din Moldova îmbracă
o„fetiţă care nu a împlinit zece ani cu o cămaşă făcută din foi
de arbori şi alte ierburi; băieţii şi fetele de aceeaşi vîrstă se
ţin după ea şi ocolesc toată vecinătatea jucînd şi cîntînd, iar
cînd le întîmpină o bătrînă, aceasta trebuie să o stropească
cu apă rece. antecul este cam aşa: «Papalugă, coboară din
cer, deschide porţile, dă drumul ploilor ca să crească grînele,
grîul, meiul etc.»".
Foarte asemănătoare cu descrirea lui Cantemir este
descrierea pe care, după mai bine de o jumătate de secol, o
face Frantz Joseph Sulzer: „Cuvîntul papalugă se spune că·
are următoarea însemătate şi împrejurări: vara, cînd se pare
că cerealele sînt periclitate de secetă, oamenii de la ţară
îmbracă o fetiţă care nu a depăşit vîrsta de zece ani într-o
cămaşă confecţionată din frunze de pomi şi plante. Toate
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fetele şi toţi băieţii o urmează şi colindă satul, dansînd şi cîn
tînd prin vecini. Unde ajung, acolo femeile bătrîne obişnu
iesc să le toarne apă în cap. Cîntecul pe care-l cîntă are
aproximativ următorul conţinut: «Papalugă, ridică-te spre
cer, deschide portiţele, trimite de sus ploaie pentru ca secara,
grîul, orzul să crească frumos>>" ( op. cit., II, p. 321 ) .
Asemănarea dintre cele două descrieri este foarte mare
şi nu este exclus ca istoricul austriac să fi cunoscut datele lui
D. Cantemir, căci părţile a III-a şi a IV-a ale lucrării princi
pelui Moldovei apăruseră în 1769-1770 în A. F. Biisching 's

Magazin fiir die neue Historie und Geographie.

Dar descrierile de acum două sute de ani sînt foarte
asemănătoare şi cu desfăşurarea contemporană a obiceiului.
Chiar şi numele de „papalugă" poate fi întîlnit în ţinutul
Târnavelor şi azi. În general însă, obiceiul era cunoscut sub
numele de Paparudă în Oltenia, Muntenia şi Moldova. În
Hunedoara i se spunea „băbăruţă" sau „mămăruţă", iar
copilului îmbrăcat în frunze, căci aici se îmbracă un băiat, şi
nu o, fată, i se spunea „bloj", ca şi personajului travestit care
însoţeşte, de Anul Nou, Turca.
Conform unor date din culegerile Institutului de Folclor
şi din cercetări etnografice mai vechi, reiese că paparudele se
făceau în anumite locuri, de pildă la Măcin, Dobrogea, a
treia joi sau a treia duminică după Paşte. Obiceiul ar fi fost
deci mai mult legat de o anumită zi a anului şi, poate, chiar
de un anumit ciclu. Asemănările dintre Paparudă şi tînărul
îmbrăcat în frunze verzi de Sîngeorz, obicei răspîndit în
cîmpia Transilvaniei, sînt evidente.
Pînă la dispariţia sa, cu cîteva decenii înainte, obiceiul nu
avea o dată fixă. De cîte ori, spre sfîrşitul primăverii şi, mai
cu seal!lă, vara era o secetă mai îndelungată, se aduna un
grup de tinere fete dintre care una sau două se dezbrăcau în
pielea goală şi îşi acopereau trupul, de la brîu în jos, cu crengi
verzi de copac, de salcie, de arin sau cu frunze şi porneau
prin sat cîntînd, jucînd şi bătînd din palme. Cînd treceau,
oamenii din fiecare gospodărie ieşeau la poartă şi udau
paparudele cu apă.
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�tro12i tul��J2� este o acţi une obi şnui tă în cadrul obi 
cei uri lor leg ate de ag ri cultură, în g eneral meni tă să aducă
rodi rea. În cazul nostru, are menirea de a ajuta rodi rea pri n
provoc"irea ploii .
-�nţec"lî_!" J?aparudelor era o i n��ntaţ�e pe�tr� P!().ai e. În
culeg eri le publi cate şi în Colecţia Institutului de Cercetări
Etnologice şi Dialectologice exi stă nenumărate vari ante ale
acestui cîntec. Iată o astfel de vari antă culeasă în 1 938 de la
Mari a Stan R oşog a di n comuna B udeşti , Olteni ţa:
„Paparudă, r udă I Ia i eşi de ne udă I C u g ăleata leata, I
Peste toată g loata, I Să sună m chei ţele, I Să cură ploi ţele. I Să
dăm cu ulci or ul, I Să despi căm ceri ul. I Cînd oi da cu sapa, I
Să cură ca apa. I Cînd oi da cu plug ul, I Să cură ca untu. I
Untu dudui nd, I Laptele urcînd, I Cr ească-s grînele I Ca
prăji ni le. I Dară oar zele, I Cît rog oazele. I Dar ă mei ele, I Cît
bordei ele. I Dară porumbu I Cît măr dă sorbu. I G ăi ni
outoare I Vara prăsi t�are, I Oi le lînoase, I Vacile lăptoase, I
Porcii untur oşi. I Păpădi e, di e, I Zi mă-ti să vi e, I De la
băcăni e, I C u str ug uri di n vi e, I Stăpîna să trăi ască, I Să le
st ăpînească, I Spor şi berechet, I La anu şi la mulţi ani!" .
Faţă de vari antele obi şnui te care se rezumă la si mpla
i !J.��ntaţi e pentru ploaie şi cer rodirea grîul�! _şi a porumbu
lui , vari anta cîntată este o adevărată urare de belşug g eneral
pentru g ospodăria sătească. E a ne ami nteşte de urările de
Anul Nou. Nu mai puţi n i nter esantă şi ni ci mai puţi n fru
moasă este vari anta culeasă în 1 935 de la Ioana C onstandin
Cai zăr di n Poenari Vulpeşti, de lîng ă Snag ov. Şi aceasta este
u� ,�Â:
)J .,-ei,},;-�
o urătură:
„Să daţi cu năvodu, I Să umpli şi podu, I Papadi e-die, I
B ani în băcăni e, I Logofeţî scri e I Să nu se mîni e I R oi roi tori, I
B oi trăg ători , I Cai arători , I Porci rîmători , I Vaci lăptoase, I
Oi le lînoase, I Fi r-ar sănătoase, I Stăpîn să trăi ască, I Să le
stăpînească. I Undi -aţi pus cu paru I Să luaţi cu caru; I Undi-aţi
pus cu mîna I Să luaţi cu chi la. I R oi r oitori , I B oi trăg ători . I
Paparudă-rudă, I Ia i eşi dă ne udă, I Noi ne-am îneca I Joi dă
�
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dimineaţă, I Pă rouă, pă ceaţă, I Pă la dumneavoastră, I Că e
ziua noastră, I S-adunăm cheile, I Să scornim ploile; I Ploile-or
ploua, I Grînele-or creştea. I Crească grîurile I Cît prăjinile, I
Sară mic:iele I Cît bordeiele, I Sară porumbu I Mai mari dă
corbu. li Să nu daţi cu strachina, I Că roade foametea; I Ci să
daţi cu ciuru I Să umpleţi pătulu; I Cai arători, I Porci
rîmători, I Vacile lăptoase, I Oile lînoase I Fir-ar sănătoase! I
Spor şi berechet" (Arhiva Institutului de etnografie şi folclor
din Bucureşti, fgr. 3694 a).
Într-o variantă de papalugă din Tîrnave, urarea agrară
apare şi mai precisă. Această variantă enumeră şi darurile pe
care urătorii le primesc:
„Papalugă, lugă, I Stai în sus şi udă I Şi scorneşte ploile I
Şi rodeşte holdele. I Ne suim la ceriu, I Să deschidem ceriu, I
Să ploaie ploiţe, I Să crească holdiţe, I Să le secerăm, I Să le
măcinăm. I Să facem colaci I Să dăm la săraci, I Să facem
păpuşă, I Să dăm la mătuşă, I Să facem covrigi, I Să dăm la
voinici. I Şi-o găleată nouă, I Şi-o mînă de ouă, I Ş-un stuc de
ureche, I Ş-un ştuc de slănină, I Ş-un blid de făină" .
Am citat cîteva dintre variantele cîntecului pe care îl cîn
tau paparudele pentru a arăta asemănările, deci relativa lor
unitate şi legătura cu alte cîntece de urare. Pe lîngă
exortarea ploii, care uneori se făcea şi prin arătarea pagube
lor pe care le produce seceta, întîlnim, după cum s-a văzut,
urări de belşug general în gospodărie. Aceasta ne
îndreptăţeşte să socotim paparudele nu numai o simplă
incantaţie pentru ploaie, ci, totodată, şi o urare de fertilitate.
Obiceiul era, fără îndoială, străvechi în folclorul nostru.
Cei care îl practicau mai credeau încă, între cele două
războaie, că, după trecerea paparudelor, la cîteva zile, uneori
pînă seara, va ploua.
Zona de răspîndire a acestui obicei corespundea regi uni
lor bîntuite de secetă. Dar faptul că în Dobrogea el se prac
tică într-o anumită zi, ne-ar putea îndreptăţi să credem că el
a avut în trecut o mai mare răspîndire în sistemul general de
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ri turi agrare de pes te an şi că a dis părut treptat, păs trîndu-s e
numai acolo unde avea în viaţa colectivităţii un ros t j us tificat
pe planul concepţii lor s uperstiţioas e, de ati tudi nea pe care
credi nţele tradi ţi onale o s ugerau faţă de realitate.
Scaloianul, Caloianul s au Ienele es te tot un obi cei de
invocare a ploii care s e practica pînă de curînd în Oltenia,
Munteni a, Moldova şi Dobrogea în timp de s ecetă, de către
cete de copii. De data aceas ta, des făşurarea obi cei ului s e
co ncentrează în j urul unui obiect precis, o păpuşă de lut. Voi
rezuma des cri erea obi ceiulu i făcută de i nfo rmatoarea E lena
Udrea di n Mi hăileşti, în 1 949:
„C înd es te s ecetă s e adună un grup de copii, băi eţi şi fete,
care s e duc la gîrlă pentru a lua humă ca s ă facă păpuşa. Se
fo los eşte humă pentru că celălalt pămînt crapă, pe cînd
huma s e poate frămînta ca o cocă [ amănuntul es te local, în
iliesate, unde pămîntul es te ai gilos , s e folos eşte argi la. , n. a.] .
Păpuşa de pămînt se cheamă l ene, s e spune « facem Ien ele» .
ffum'a·· s·e pune pe o s cîndură şi i s e dă fo rmă, i s e face cap
rotund, trup, mîi ni, pi ci oare. I s e s culptează nas ul, gura, ochii
etc. Mîi nile i s e aşază pe piept, ca la mort. I s e fac şi degete.
De j ur împrej urul păpuşii s e pun apoi flori . Se pun flori şi pe
piept. Pe pi ept s e pune şi o lumînare şi , alături , alte două
lumînări . L a cap i s e pune o cruce. Cînd Ienele es te gata,
fetele încep să plîngă şi s ă-l boceas că. De obicei , s e face de
cu s eară, de s îmbătă s eara, de pildă, şi dumi ni ca es te dus cu
alai de înmormîntare şi aruncat în apă. U neori, pregăti rile s e
fac cu o s ăptămînă înai nte. I s e fac şi şerveţele şi
îmbrăcăminte. "
Înmormîntarea ficti vă s e făcea după toată rîndui ala
tradiţională. U n copil j uca rolul preotului , un altul rolul
das călului, cu boci toare şi cădelni ţare, înainte de a fi lăs at în
apă. În unele locuri era chi ar aşezat într-o mică cuti e de
s cînduri în formă de coşciug. Scaloianul putea ati nge 50 de
centi metri. E l era lăs at s ă pluteas că pe apă, împodobi t cu
flori şi cu lumînări le apri ns e, ceea ce dădea ri tualului un ca
racter pi tores c deos ebit. De-a lungul drumului s trăbătut de
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convoi ul cu Scaloi anul, copii i e rau stropi ţi cu apă. În locuri le
unde nu e xistă rîu sau lac, ·s caloi anul e ra dus la o fî ntînă,
udat cu apă şi îngropat lîng ă fîntînă.
C a şi la înmormîntări le tradiţionale re ale , după îngro
pare a Scaloi anului se făce a pomană. De şi ritualul e ra practi
cat e fe ctiv numai de copii, la de sfăşurare a lui lua parte
între aga cole cti vitate . Iată ce ne spune informatoare a E le na
U dre a: „Ne-am apucat de sîmbătă se ara, ca dumi nică să-l
aruncăm în apă şi o naşă a me a a făcut douăsprăze ce
pîinişoare , o cumnată a naşii me le ne -a făcut douăze ci de
colaci . O ve cină ne -a făcut colivă, ca la un om cînd moare .
Mama ne -a făcut mîncare , ca să mîncăm cînd ve ni m de la
mort. Şi ne -a dat candela şi am ars la căpătîiul Ie ne lui . Tatăl
me u şi cu vărul lui ne -au făcut coşciugul şi cruce a. Toată
l ume a ne -a ajutat cu ce va şi a ve ni t să-l vadă. Nici la mort
natural nu ar fi ve nit să-l vadă, că era atunci mare se ce tă şi
toată lume a s-a bucurat ce am făcut noii copiii . O naşă a me a
a făcut un băiat popă şi i -a atîrnat un şe rve t mare de gît, fru
mos şi pe urmă l-a ci ti t popa de mort, cum se face la un mort
mare . Şi după asta am luat pe la ora patru mortu şi l-am
plimbat pri n sat într-un căruci or. Toată lume a ie şe a şi ne
prive a cu bucurie şi noi , fe te le şi băie ţii, ne iordăne am cu
găle ţile cu apă pînă la gîrlă. Am tre cut pe ste două ape şi la a
trei a l-am aruncat. L-am plîns tot drumul. Pe urmă am me rs
acasă şi am găsi t trei me se mari înti nse şi pli ne cu pîi ne şi cu
mîncare , care găti se mama me a. Şi fe mei le care făcuse
colacii ne se rve au la masă. Ne -am ci nsti t cu ţui că, cu vi n la
e l. Toată lume a din sat ne -a adus cîte ce va. E u ave am
tre ispre ze ce ani . Era se ce tă mare . Pe ste patru zile a plouat.
Trei zi le a fo st se ce tă mare şi a patra zi a înce put să plouă"
( Insti tutul de Cerce tări E tnologi ce şi Diale ctologi ce , Fi şa
i nfo rmati vă nr. 12280).
În une le locuri , de pi ldă în satul Vi ctori a, C ălmăţui,
( lîngă G alaţi ), unde Scaloianul e ra băgat în fîntînă şi apoi
îngropat în cîmp, „ în bucate , în grîu, în orz" , după pomană
se făce a joc cu lăutari şi se împărţe au flăcăi lor şe rve ţe le.
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În comuna Tudor Vladimirescu, Tecuci, înmormîntarea
Caloianului respecta şi mai mult rînduiala tradiţională a
ceremonialului de înmormîntare din sat. Se făcea mărul
împodobit ca la orice înmormîntare. I se punea pe piept o
iconiţă, iar pe crucea de lumînare de ceară din mînă, un leu.
Scaloianul era apoi dus la biserică unde-l prohodea preotul,
apoi era îngropat într-o groapă, lîngă biserică. L a terminarea
înmormîntării se împărţeau colivă şi pomeni. L a întoarcerea
spre casă, se aruncau în fîntînă o icoană sau bani. Deci
credinţa în eficacitatea ritului şi, prin urmare, în respectarea
orînduielii ceremonialului de înmormîntare era atît de puter
nică, încît ficţiunea se confunda cu real itatea.
În Dobrogea, l a Nicoliţel, păpuşa de lut era împodobită
cu coji de ouă vopsite.
L a Fîntîna Doamnei, L ehliu, unde pentru înmor
mîntarea Scal oianului se făcea şi brad, el era îngropat în
lanul de grîu verde şi ţinut acolo pînă la Sîngeorz, cînd era
scos şi aruncat în lac sau în fîntînă. În general, acolo unde
Scaloianul era l ăsat să plutească pe o apă cur gătoare, se cre
dea că nu este bine ca el să se oprească, ci că trebuie să
plutească întruna, altfel ritul îşi pierdea efectul.
După cum se vede, ritul era unitar pe întreaga zonă de
răspîndir e. Îngroparea lîngă fîntînă pare să apară numai în
satele unde nu există apă curgătoare sau lac. G ătirea
Scaloianului era, în general, aceeaşi şi înmor mîntarea lui, o
imitare mai mult sau mai puţin exactă a ceremonialului de
înmormîntare îndătinat în sat, după cum gradul de ficţiune
era mai mare sau mai mic. O sublinie re aparte trebuie făcută
doar obiceiului din zona L ehliu unde se îngropa Scaloianul
înainte de a-l îneca, în lanul de grîu verde. Se accentuează
prin ace asta originea de rit agrar de rodire.
Şi te xtul cîntecului care se cîntă la Scaloian este relativ
unitar pe întreaga lui zonă de răspîndire. Îl citez într-o variantă
din jurul B ucureştiului:
„l en e, le ne, Scaloiene, I S-a dus mă-ta la Ploieşti, I Ca să
ia cheiţe le, I Să descuie portiţele. I R oagă-te lui Dumnezeu I
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C a să-ţi dea chei ţele I Să descui portiţele, I Să cură ploiţele, I
Că s-a uscat grînili , I G rîni li, porumbili" .
O semnificaţi e aparte p ar a avea variantele care încep cu
moti vul mamei care îşi ca ută fiul, ca în unele colinde şi în
Mioriţa. O astfel de vari antă di n comuna Perieţi , judeţul
Ialomi ţa, spune:
„Scaloiene, l ene, I Pui de coconele, I Te caută mă-ta, I
Pri n pădurea rară, I Cu ini ma fript-amară, I R ochie de
mătasă I Împletită-o şase, I Papuci cu mă rgele, I C a la
logodele, I Cămaşă cu flori , I Ca la negustori , I Deschide
portiţele, I Să vină ploi ţele. . . " .
Care este sensul acestui început de cîntec ri tual de alun
gare a secetei , căci acesta este rostul adevărat al
Scaloianului , nu şt im încă. Asemănarea cu anumi te coli nde
şi cu Mioriţa, ori cît de îndepărtată ar părea, ne poate duce la
găsirea unor căi noi spre o mai bună cunoaştere a lui , ca ele
ment al poeziei noastre populare străvechi.
Î n Moldova, comuna Fereşti , Iaşi , Scaloi anul se cheamă
„cheloşag" , i ar în Vrancea, „momîie" . O vari antă a acestui
obic ei este. Muma ploii sau �umuliţa, cploii, întîlni tă în
Oltenia şi în FăgăraŞ , ceea ce ri e arat ă că, sub această formă,
obi ceiul a putut avea altădată o răspîndi re mult mai mare.
Î n O lteni a, obiectele ri tului erau două sau mai multe
păpuşi de lut reprezentînq Mum a pi�ii ş( Tata soarelui. La
Vereşt1, Ă maradia, în aproi)i(fre" - d e CraTo va, păpuşile le
făceau copiii între 10 şi 1 2 ani. Cînd nu ploua, se omora Tata
soarelui şi se lăsa Muma ploii. C înd ploua prea mul(°di m
potrivă , se. o mora Muma ploii. Uciderea se făcea pri n
sfărîmarea păpuşii.
L a Dobroslove ni, C aracal, se făceau 2, 4, 6 sau 9 păpuşi.
Tatăl soarelui avea chip de bărbat , iar Muma ploi i avea chip
de femei e. Se făceau urţ a, două sau trei femei şi unul, doi,
trei bărbaţi . Cînd se făceau nouă păpuşi , bărbaţi i erau mai
mulţi decît femei le. L a D obrosloveni, păpuşile se îngropau
în ogor şi se udau cu apă. L a cap li se puneau cruci.
Informatorii nu ex clud însă nici posi bi litatea de a fi aruncate
în apă, ca să plutească. Modelarea, împodobi rea şi înmor
mîntarea Mumei ploii şi a Tatălui soarelui erau aceleaşi ca la
·
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Scaloian. De altfel, în locurile unde Muma ploii apărea sin
gură, ea se identifica cu Scaloianul şi pare să fie o variantă cu
alt nume. Şi cîntecele cîntate pentru Muma ploii par doar
variante ale cînt ecelor de Scaloian. Am găsit totuşi, în
Oltenia şi în jurul B ucureştiului, unele cîntece în care se
vorbeşte direct despre moartea Tatălui soarelui şi despre
învierea Mumei ploii.
Astfel, o variantă din O lteni şi Vîrtoapele, Muntenia,
spune:
„Aoleo, crăiţă, crăiţă, I Dă-ne şi nouă ploiţă, I Că murim
de foame. I Aoleo, crăiţă, crăiţă, I Tata soarelui a murit, I
Muma ploii a înviat, I Dă-ne şi nouă ploiţă, I Deschideţi
portiţele I Să curgă ploiţele. "
Variantele acestui cîntec abundă în Olt enia.
���J)Jâii n� arată ş� mai clar că acest obicei este un r��
de m vocare a plq1 i combm at cu unul. de alungare a secetei .
Procedeul. pare a fi ac elaşi ca şi la a'lurigârea anului vechi,
prin înmormîntarea Turcii sau a B rezaiei, prin uciderea
uncheşului s au înmormîntarea vătafului de juni. R ostul lui
este de �-�?.�rl!?��-o_!��.2J.ţ� � og ată, g�,c�. un.� o�ţ-�t? rC?1 ire.
Datele reale ale cerc etărilor nemijlocite ne arată ca , ··de
fapt, nu avem de-a face cu simple jocuri de copii rămase din
obiceiurile părăsite de cei maturi, ci cu obiceiuri de a căror
practicare întreaga colectivitate era vital interesată, dar pe
care, din motive rituale precise, le practică tinerii şi copiii.
Situaţia este aceeaşi ca şi la colinde sau Căluş, care se prac
tică de către ceata de flăcăi, deci de către o anumită cate
gorie de vîrstă, dar la desfăşurarea lor participă întreaga
colectivitate.
De altfel, din datele de teren reiese că maturii colectivi
tăţii vegheau cu grijă la transmiterea obiceiului de la o gene
raţie la alta, deci că nu le cons iderau simple jocuri de copii,
fără nici un interes pentru ei, ci părţi integrante în sistemul
lor de credinţe şi obiceiuri superStiUoase .·„.
Dintre obiceiurile tradiţionale nelegate de date fixe,
dependente însă de desfăşurarea muncilor agricole,
sărbătoarea terminării secerişului ocupa, datorită bogatelor
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mani festări folclori ce pe care le cupri ndea, un loc deosebit.
În satul cu formă de vi aţă p atriarhală, seceri şul nu era lipsit
de o oarecare_s2J� m_nitat� .. Inceperea secerişului era o treabă
a întregii colectivi tăţi . Conducătorii satului, sfatul care con
ducea colectivi tatea, după ce constata, pri n oameni de
încredere anume tri mi şi la cîmp, starea holdelor, se întrunea
şi hotăra începerea seceri şului, stabi li nd totodată şi partea
de hotar de unde să înceapă. Abia după aceea gospodari i
porneau la muncă. Oamenii se asociau şi se aj utau reciproc
la secerat. Asocierile se făceau pe baza legături lor de fami lie
sau a vecinătăţilor, sau pe baza altor relaţii soci ale, de pi ldă,
cele ierarhi ce.
Folclorul nostru nu cunoaşte, cel puţin după datele
culese pînă acum, obi ceiuri pen tru începutul seceri şului , cum
este obi ceiul primului snop la germani. S-ar putea ca un astfel
de obi cei să fi fo st Drăgaica, amintit şi el de Dimitrie
Cantemi r.
Î n schi mb, obicei ul legat de terminarea secerişului a avut
în Transi lvania o mare răspîndi re. E l a fost pri lej de mani 
fest ări folclorice pi toreşti şi a permi s i nteresante observaţii
ştii nţi fi ce. În celelalte regi uni ale ţării , obi cei ul nu a avut nici
amploarea şi ni ci vi tali tatea din sudul, centrul şi nord-estul
Transi lvaniei.
O biectul ceremonial care se face di n spice la sfîrşi t de
s� cer1Ş-se"nurii eŞie' §iii!".!!!2.�� �,uicf�i�n, „c.i:_���' pean �, ba"r ba
popii, barba lui Dumnezeu ( la ruşi barba-caprei), iepure,
dtipă forma c are ·1 ·se-Ci�CEl stă în centrul desfăşurării cere
moni alelor şi reprezintă mănunchi ul sau cununa de spi ce pe
care secerătorii o duc la casa gospodarului după ce au termi 
n�(��cj!t�hîl-Cea rri ai ră spîndi tă este denumi rea de cunună,
care, în partea dinspre apus a Ţ ării Făgăraşului, rivali zează
cu denumirea de buzdugan. Denumirea de peană este cunos
cută într-o zonă restrînsă în j urul Sebeşului şi Alba-Iuli ei .
Numele de iepure apare în unele părţi di n Munteni a şi
Moldova, ca şi barba-popii sau barba lui Dumnezeu, şi este
o expresie fi gurativă bazată pe forma în care sînt împletite
spi cele.
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9P.! c�L�gr.ar, cununa are la ba��' pe plan soci al, ca atît: a
obi cei uri di n satur-p afri arh al, întrajutorarea în muncă. In
fo rma cea mai frecventă, el apare astăzi asociat cu claca de
secerat. Trebui e deci să analizăm acest obi cei sub întrei tul
lui aspect: al fD: ncţi ei lui soci ale - claca, al ri tului ag rar şi al
manifestării folclori ce.
Pe lîngă seceratul în clacă, ca formă de ajutor reci proc,
între gospodarii acelui aşi sat sau ai acelei aşi vecinătăţi , în
sudul Transi lvani ei apare, în peri oada capi talistă, claca la
notabi li tăţi le satului. Folosi nd tradi ţi a sătească legată de
obli gaţii le i obagilor faţă de feudali şi poate şi anume remi 
ni scenţe, aceşti a aveau puti nţa să-şi procure mînă de lucru
neplătită în peri oada celor mai i ntense munci agri cole. La un
moment dat, claca ajunge a fi socoti tă, pri n dreptul
consuetudi nal, o obli gaţi e a săteni lor faţă de notabi li tăţi.
Claca la vătaful cetei de feci ori se făcea pe baza pri nci pi ului
solidarităţii membri lor cetei .
Numai în Ţara Moţi lor se făcea cunună şi la seceratul
indi vidual şi se aducea acasă, cu îndăti natul ceremoni al. În
restul ţării , unde obi cei ul nu av ea o desfăşurare ceremonială,
gospodarul împletea totuşi , la sfîrşi tul seceratului , spi cele în
formele ami nti te şi le aducea acasă, păstrîndu-le pînă la
recolta viitoare.
În Făgăraş, seceratul în clacă se făcea, de obi cei , în cadrul
unei sărbători de mai mi că amploare. Zi ua se stabilea
di nai nte şi cei care urmau să parti ci pe la clacă erau anunţaţi
cu o seară înainte. În di mi neaţa zi lei de clacă, ei se adunau la
casa gospodarului . Mai rar, plecau di rect la locul de muncă.
Interesul era să partici pe cît mai mulţi pentru ca într-o sin gură
zi să se termi ne întregul secerat. În peri oada capitalistă,
claca a deveni t o problemă d e rentabili tate, mai cu seamă
pentru notabi li tăţi. În peri oada în care plata munci lor în bani
ar fi costat mai mult decît mîncarea, băutura şi petrecerea
care se oferea clăcaşi lor, claca a fo st foarte frecventă. În
perioada cri zei agrare, cînd costul zilei de lucru a scăzut
foarte mult, notabi li tăţile au preferat munca plăti tă în bani şi
au renunţat la clacă.
-- - � · · ·· � · - � �
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Clac'!Javea un caracter festiv. Participanţii se îmbrăcau în
haine de sărbătoare. Ceata clăcaşilor pleca la muncă cu
chiote··şr îllso-ţită de cîntec de lăutari. Mai de mult, pentru
clacă se pregăteau mîncăruri speciale, ca şi pentru nuntă.
Una din mîncărurile îndătinate era grîul pisat şi fiert cu
miere. Înainte de a pleca la cîmp, gospodarul o.ferea
clăcaşilor un pahar de ţuică şi o gustare. Apoi se constitui a
alaiul, după orînduiala îndătinată. În frunte lăutarii, după ei
gos.pQ,_d arul, apoi feciorii cu coasele şi fetele cu secerile.
Al aiul- se îndrepta spre locul de muncă în pas cadenţat de
strigături.
În cadrul obiceiului nu se cunoştea un ceremonial aparte
de începere a muncii. Pînă la terminarea seceratului, cînd se
făcea buzduganul sau cununa, munca decurgea după
rînduiala îndătinată. Cei care întîrzi au salutau pe gospodar
cu vorbele: „Crească claia mare", iar gospodarul răspundea:
„La dumneata şi mai mare". La amiază se oferea clăcaşilor
rachiu, apoi li se servea masa. După masă urma îndătinatul
ceas de ��ihnă. În tot timpul seceratului cînta muzica, din
cînd în cînd se auzeau strigături şi chiar cîntece. În nordul
Transilvaniei, unde se păstra o tehnică mai veche de muncă,
fetele secerau, iar flăcăii legau snopii şi făceau clăile. În
Făgăraş, unde se folosea o tehnică mai înaintată, feciorii
coseau şi fetele legau snopii. Snopii erau aşezaţi în clăi în
sensul rotaţiei soarelui. La vîrf se punea un „pop" sau o
„căciulă" , adică un snop aşezat vertical, cu spicele în jos.
Cununa sau buzduganul se făceau din cele mai frumoase
s'p ice alese din ultima parte a lanului. În unele locuri, se
lăsau întotdeauna neculese cîteva spice, pentru a nu se lua
holdei întreaga putere roditoare.
Odată terminată, cununa era adusă în mij locul
secerătorilor care întindeau în jurul ei _o hor�, apoi o predau
celui sau celor care urmau să o poarte pînă la casa gospo
darului. În sudul Ardealului, buzduganul era purtat de un
flăcău. În nordul Ardealului, cununa sau cununile, căci în
unele locuri se făceau şi două cununi, erau purtate de fete-fe
cioare. În Ţara Moţilor, cununa era purtată de o singură fată,
'·
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numită mireasă. La întoarcere, alaiul se forma tot după
rînduiala îndătinată: în frunte muzica şi, gospodarul, după
aceea buzduganul sau cununa urmată de flăcăi, apoi fetele şi
femeile: Tot iiinpul drumului fetele cîntau(Cîn tecul cununii.
În sat, cununa era aşteptată şi udată la toate porţile. În felul
acesta, întreg satul participa la desfăşurarea ceremonialului.
Şi udatul avea forme region ale deosebite. În Năsăud, de
pildă, udau flăcăii, iar fata aştepta să fie udată şi, după aceea,
se învîrtea pe loc de trei ori. În sud, în Hunedoara, cea care
purta buzduganul trebuia să se ferească, să nu fie udată.
CTnd alaiul ajungea la casa gospodarului, era aşteptat la
poartă cu căni cu apă. Cununa era udată, iar fetele cîntau
acea parte a cîntecului referitoare -fa ·sosirea în gospodărie .
Cei care purtau cununa intrau apoi în casă, unde erau
aşteptaţi de gospodari cu masa pusă, cu un colac, cu o sticlă
de vin sau de rachiu. Ei ocoleau de trei ori masa cîntînd, apoi
predau cununa gospodinei. În Năsăud, după ce înconj urau
masa, fetele se aşezau cu spatele spre intrare şi spuneau
urarea cununei. Apoi flăcăii veneau şi le ridicau cununile.
Cununa se pune a la un loc anumit, în grindă, la oglindă, în
pod sau în cui. Urma apoi masa pe care gospodarul o oferea
clăcaşilor şi , în sfîrşit, petrecerea tineretului. La despărţire,
clăcaşii spuneau gospod arul ui: „Să trăieşti, să ne mai
chemi ! " , iar acesta răspunde a: „Să trăieşti şi să vii şi la
anul ! " .
Acest obicei a fost, poate, la început, o practică empirică
de selecţionare a seminţelor. Mai tîrziu, grîul din cunună a
avut menirea să fertilizeze magic recolta v·iitoare . Spicele din
-�!:l�ţ1J1.ă se treierau aparte, se băteau cu îmblăciul şi se
amestecau în sămînţa anuţui viitor, punîndu-se în fiecare sac
de sămînţă cîte un pumn de grîu din cunună.
În unele locuri, g_�î-� l.. ��n cunună era folosit ca leac. În
Maramureş, spicele din cunună se împleteau în · ci.mil11ile de
căsătorie şi se puneau la steagul de nuntă. Practica legată de
fertilitate era asociată cu cele legate de relaţiile matrimoniale.
Sătenii preţuiau însă acest obicei nu numai ca o împlinire
a unor credinţe străvechi, ci şi ca o manifestare a bucuriei
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ţe_rminării muncilor de r�coltare. „Cîtu-i de mîndru cînd vin
ş-aduc vestea că s-o strîns bucatele. Este o cinste a plugaru
lui care are holdele culese 'şi cinste a plugăriţii care ciuruieşte
sămînta" , spunea Anghelina Pop din comuna Şanţ, Năsăud.
Ei preţuiau, de asemenea, obiceiul pentru frumuseţea lui şi
pe � tru faptul că le oferea un prilej de petrecere: ,:cu cununa
era petrecanie şi era frumos Şi plăcea muli la lume", spunea
Sînziana Sînni colesc din Clopotiva, Hunedoara.
În multe locuri, în Năsăud, de pildă, satele coopera
tivizate au păstrat obiceiul cununii, integrîndu-1 în petre
cere a pe care cooperatorii o organizau la terminarea
secerişului. Ei au curăţat vechiul obicei de semnificaţiile lui
rituale şi au păstrat numai frumuseţea desfăşurării ceremo
nialului, cîntecul în ale cărui noi variante s-au introdus ele
mente din viaţa satelor cooperativizate. Petrecerea a pus
deci accentul pe valoare a socială a obiceiului, marcînd prin
el bucuria muncii împlinite şi păstrînd ceea ce era frumos şi
valoros din tradiţia folclorică. La cooperativele agricole din
Oltenia s-a creat un nou obicei pe care colectiviştii îl numesc
„nunta cooperativei" .
S-a văzut din prezentarea obiceiului că el cuprindea cîn
tece, dansuri şi o urare. Melodiile cîntecelor fac parte din
stratul cel mai vechi al folclorului nostru. Cea din Făgăraş
este, fără îndoială, o veche melodie de ceremonial. Cea din
nord are unele asemănări cu cîntecele de pelerinaj care,
probabil, s-au suprapus tot peste o veche melodie ceremonială.
Dansul care se juca la holdă nu era un dans ceremonial
aparte, ci unul din dansurile obişnuite în regiune. Şi la petre
cere se jucau tot dansuri din repertoriul regional. Şi cîntecele
cîntate de lăutari la holdă erau din repertoriul satului.
Numai unele strigături făceau aluzii directe la clacă, la obi
cei. Urarea, în schimb, era proprie numai acestui obicei, ca şi
ClD tecul cununii.
Prima variantă a Cîntecului cununii caracteristic pentru
sudul Ardealului a fost culeasă în comuna Drăguş, Făgăraş:
„Dealul Mohului, I Umbra snopului . I Cine se umbrea I
Şi se sfătuia? I Sora soarelui I Şi cu-a boarelui. I Ele se
. .
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umbrea I Şi se sfătuia, I Care e mai mare. I Sora soarelui I Ea
aşa zicea: I Că ea e mai mare I Că-i frate-său soare, I Şi de
cînd răsare I Pînă cînd sfinţeşte I Lumea-o-ncălzeşte. I Că de
n-ar fi sori, I Lumea n-ar mai fi. I Sora vîntului, I Ea aş a
zicea: I Că ea e mai mare, I Că-i frate-său boare. I Că de n-ar
bori , I Oamenii-ar muri: I Oamenii la plug, I Vitele la jug. I
Stăpîne, stăpîne, I Nu te supăra, I Că holdele-s rari I Da la
spic îi mari, I Dumnezeu va da I Snopul-feldera, I Mănun
chiul-copu, I Claia-găleata, I Stogu cît casa. I Găzdiţă,
găzdiţă, I Gată cina bine , I Multă gloată-ţi vine; I Gată cina
mare , I Că gloata-i pe cale. I Stăpîna ne-a da I Un colac curat, I
Ş-o pecie de porc, I Un cop de rachiu, I Ş-o vadră de vin, I Să
ne veselim" (Arhiva Institutului de etnografie şi folclor din
Bucureşti ms., în Flori alese din poezia populară, pp. 128-129) .
Cîntecul este construit pe aceleaşi principii ca şi colin
dele . Motivului fabulos, în care Sora soarelui îşi dispută întî
ietatea cu Sora vîntului, îi urmează secvenţa urării şi apoi cea
prin care se cer darurile. În această variantă, cele trei părţi
formează o unitate. D oar atunci cînd cununa ajunge la
curtea gospodarului, secvenţa darurilor devine un cîntec
independent. Ca de obicei, în creaţia populară cîntecul
porneşte de la realit atea cea mai apropiată. Disputa fabu
loasă dintre Sora soarelui şi Sora vîntului are loc pe dealul
Mohului, Mohu fii nd o comună mică aşezată pe malul stîng
al Cibinului, la confluenţa acestuia cu valea Hîrtibaciului, la
sud de Sibiu, nu departe de Şelimbăr, locul bătăliei lui Mihai
Viteazul. Dealul Moh11h1i din cîntec pare a fi o parte din pla
toul Hîrtibaciului, o întindere de circa 3 500 km2 între Olt şi
Tîrnave. Această vastă întindere de pămînt acoperită de grîu
a impresionat, fără îndoială, imaginaţia populară pentru ca
să o facă să plaseze în cadrul ei disputa dintre forţele naturii.
Totuşi nu peste tot cîntecuITilcepe -·cu -ăC-esCvers:�Uneori
legătura cu realitatea imediată se face prin versul „Lunca
Oltului" sau „Dealul Rîului".
Motivul disputei între forţele naturii este frecvent în
creatiap'cii:m l ara: El se concretizează aici în directă legătură
cu obiceiul de seceriş, prin disputa dintre soare şi vînt,
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elemente importante ale rodirii. Avem aici, probabil, un
fragment dintr-un cîntec mai vechi închinat eroului.
În comuna Mohu, cîntecul de seceriş cuprindea şi alte
motive decît cel din varianta citată; sînt motive care descriu
direct munca: „Jos pe vale-n jos I Secerăm ovăs. I Noi să
secerăm, I Dar să nu legăm. I Ficiori să chemăm, I Ficiori de
la boi, I Să lege după noi. I Şi de n-or veni, I Noi nume le-om
pune: I Buzdugane-Mane, I Busuioc-Ioane ! I Băciţă, băciţă, I
Scoboară din munte, I Că holdele-s coapte I Şi vin păsărele I
Şi iau spicurele. I Vine corbu negru I Şi ia snopu-ntregu; I
Vine-o cioară neagră I Şi ia claia-ntreagă" (Ion I. Ionică,
Dealu Moh ului, 1996, pp. 1 02-103).
Un fragment de cîntec din j urul Sebeşului vine să com
pleteze seria acestor motive: „Ciobănel fălos, I Cîine minci
nos, I Tu te-ai lăudat I Că mi-i duce(-n sat,) [ . . . ] I Da tu m-ai
dus I Pe-un răzor de grîu, I Cu secere a-o brîu. I Şi-am tot
secerat, I Pînă m-am tăiat. I Maica m-a-ntrebat I Unde m-am
uitat I Pînă m-am tăiat. I La ciobani la oi, I La păstori la
boi, I La stăvari la cai" (ibid., pp . 104-105).
·Cred că nu trebuie să căutăm foarte departe semnificaţia
acestor motive , care sînt simple descrieri ale procesului
muncii sau ale anumitor situaţii din timpul seceratului.
Astfel de descrieri întîlnim frecvent în poezia legată de obi
ceiuri. Prin caracterul lor descriptiv ele sînt documente pen
tru anumite stări istorice din trecut. Deşi în ace astă zonă
grîul se cosea de către flăcăi, iar fetele legau snopii, cîntecul
ne arată că altădată muncile se făceau ca şi în nord, fetele
secerau şi flăcăii legau. Apoi cîntecul arată că aici agricultura
nu era despărţită de ciobănie, că sîntem, de fapt, într-o zonă
de viaţă carpatină în care cele două munci se îmbină şi că era
foarte natural ca, în perioada de mare intensitate a muncilor
agricole de vară, păstorii şi chiar băciţele să coboare de la
munte la ţară pentru a ajuta colectivităţii săteşti la strîngerea
recoltei . Mergînd pe această linie, numai în „corbul negru"
şi „cioara neagră" trebuie să vedem simboluri străvechi, care
leagă vari antele actuale de texte rituale mult mai vechi, care
nu au aj uns pînă la noi.
-
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În cîntecele de cunună din nordul Ardealului lipseşte cu
totul motivul fabulos al disputei dintre Sora soarelui şi Sora
vîntului. Cîntecul din comuna Şanţ, Năsăud, de pildă, este o
descriere foarte exactă a procesului muncii:
„Dimineaţa ne-am sculat, I Pe obraz că ne-am spălat, I
Secere-n mînă am luat, I Şi l a holde-am alergat. I Mîndră
holdă-am secerat. I Holda ca peretele, I Secerat-o fetele".
O variantă din Leşu completează descrierea muncii cu o
imagine modernă:
„Secerat-o fetele I Holda ca peretele, I Fetele-au secerat, I
Feciorii clăi-au ridicat, I Pus-au claie lîngă claie, I Ca
cătanele-n bătaie, I Şi-aşa-s clăile de multe I Ca oiţele la
munte . I Şi aşa-s clăile-nşirate I Ca cătanele-n parade".
Deosebit de interesant pentru funcţia străveche de rit de
rodire a cîntecului cununii este fragmentul:
„De la vîrfu-Arşitei I Vine fruntea cununii. I De la vîrfu
muntelui I Vine fruntea grîului" sau: „De la vîrful dealului, I
Vine fruntea grîului , I De la vîrfu obcinii I Vine fruntea
cununii". Într-un alt fragment, pe care-l întîlnim pe întreg
teritoriul unde obiceiul cununii de secerat mai există, găsim
şi mai clar exprimat rolul străvechi al obiceiului:
„De unde cununa vine, I Multe clăi s-or pune mîine, I De
unde cununa pleacă, I Multe care se încarcă" .
Un fragment din Ardealul de sud se referă la păstrarea
puterii de rodire a pămîntului şi după secerat, probabil la un
rit mai vechi: „De unde cununa vine, I Rămîne ţarina plină. I
De unde cununa pleacă, I Rămîne tarin-ntreagă" . Într-ade
văr, există menţiuni că altădată, în unele locuri , în scopul
păstrării puterii de rodire a pămîntului, cununa se aşeza în
arătura proaspătă de toamnă.
Prin caracterul lor descriptiv, cîntecele din nordul
Ardealului vorbesc şi despre obiceiul de a uda cununa cu
apă sau cu vin:
„Cununiţă rotilată, I Trebuit-ai adăpată, I Cu apă dintr-un
izvor I Şi cu vin dintr-un ulcior. I Nu ştiu, feciori nu-s în sat, I
Ori izvoarele-au secat. I Ieşiţi feciori cu apa I Şi ne udaţi
cununa. I Cu apă din fîntîniţă, I Cu vin de la crîşmărită" .
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Într-un fragment de cîntec al cununii din Ţara Moţilor,
unde, cum s-a văzut, fata care poartă cununa este numită
mireasă, se face legătura cu ritul agrar şi cu căsătoria:
„Frunză verde de alună I Hai cu apa la cunună, I Cununa
trăbă udată, I Fata trăbă măritată; I Cununa să o udăm, I Şi
fata s-o mărităm" (ibid., p. 184) .
În comuna Solovăstru, Mureş, se cînta un vechi cîntec al
cununii care, prin tema lui legendară, prin atmosfera şi stilul
lui aminteşte colindele cu substrat mitologic:
„Coborît-o, coborît, I Coborît-o boul sfînt I La fîntînă-n
ţarină, I Apă-n buze că şi-o luat I Şi din coarne-o scuturat, I
Ţarina o rourat I Şi D umnezeu rod o dat."
S-ar putea cita numeroase exemple de colinde care, prin
tematica lor, amintesc cîntecele de secerat. Iată o astfel de
colindă din Ardeal: „Mă luai, luai I În sus pe un rîu, I Cu
secera-n brîu. I Maica îmi venea, I Se apropia I Şi mă întreba: I
Gătat-ai holda? I Holda n-am gătat, I Că s-a arătat I Stea la
răsărit I Mîndră de argint. I Holde se pleca, I Bobul jos cădea. I
Holdă-n loc creştea, I Holdă gălbioară, I Spic greu de secară, I
Holdă lîngă rîu, I Cu spic greu de grîu".
Cîntecele de seceră din nordul Ardealului şi din Ţara
Moţilor cuprind şi elemente deosebit de interesante pentru
relaţiile de producţie din trecut. Dincolo de urăr.ilt::„ �e
belşug, directe sau indirecte, ori de descrierea muncilor şi a
ce.remonialului, aceste cîntece sî�"i -<rr1ă rturii al e . s.tărilor
sociale din perioada feudală şi din capitalism, ale muncilor
istovitoare la care erau supuşi iobagii.
Un cîntec cules în 1 880 de T. T. B urada la Răşinari
spune:
Tu soare rotund, I Treci dealul curînd, I Şi nu te-or
blestemare I Şi nu te-or chemare I Robii cîmpiilor I Iobagii
domnilor" .
În alt cîntec, elementul social apare chiar în momentul
disputei dintre forţele naturii. Sora soarelui spune: „El cînd
se iveşte , I Lumea o-ncălzeşte, I Şi boii din j ug, I Şi robii din
cîmp".
„
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Un cîntec cules între cele două războaie la Agriş, Turda,
se referă la stări sociale mai apropiate de vremurile noastre,
la munca salariată în agricultură:
„Du-te soare printre pomi , I Că-s sătul de aieşti domni. I
Du-te soare la pădure, I Că-i destul de trei piţule . I Du-te
soare la sfinţit, I Că de mult ai răsărit".
Un alt cîntec din Sălciua, Turda, satirizează gazda
hrăpăre aţă care vrea să ţină soarele pe loc ca să poată
stoarce cît mai multă muncă de la secerători:
„Supărată-i gazda noastră, I Că se duce soarele. I De l-ar
ajunge cu mîna, I L-ar aduce unde-i luna".
La aceeaşi muncă istovitoare de iobag sau, pur şi simplu,
de om sărac, obligat să lucreze pentru bani sau în clacă, se
referă şi următoarele versuri din urarea cununii din N ăsăud:
„Sărace grîu retezat, I Multă zoală-ai aşteptat, I Multă
muncă şi sudoare, I De la noi, fete fecioare" .
Aceste fragmente arată că, în dezvoltarea lui, cîntecul
cun unii şi-a schimbat treptat sensul şi, dintr-un străvechi cîn
tec menit să aducă recolte bogate, ca întreg ceremonialul
păstrat în unele locuri ca obicei pentru frumuseţea şi solem
nitatea lui, a ajuns un cîntec în care cei care, în relaţiile de
producţie feudale sau capitaliste, munceau pe pămîntul altora
au găsit putinţa să-şi exprime protestul lor social.
Urarea care se face în Năsăud, atunci cînd cununa este
predată gospodinei, are mari asemănări cu Pluguşorul. Chiar
de la început tonalitatea ei este de Pluguşor: „B ună sară,
domni de ţară, I N-aţi ieşit cu plin afară, I Înaintea cununii, I
C�aţi gîndit că n-om veni. I Noi de mult am fi venit, I Dat ne-o
fo grîu-ncîlcit. I Şi drumul nepisocit. I Doi voinici ne-o
zăbovit I Şi cu apă ne-o stropit. I Noi de trei zile venim, I
Curtea nu v-o nimerim" .
Urare a descrie apoi desfăşurarea ritualului, pe un ton
hazliu, propriu şi Pluguşorului. Urmează un pasaj în caret nu
numai atmosfera şi tonul, ci înseşi motivele par a fi luate de-a
dreptul dintr-un Pluguşor:
„D-am venit c-am auzit I C-aveţi un ficior frumos, I Să
ieie cununa de jos. I De ficioru nu-i acasă, I Grîu roşu i-aţi
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măsurat I Şi la moară l-aţi mînat. I Da moraru nu-i acasă, I
Că-i dus la pădurea deasă, I Ca să taie lemn de casă. I
Morăriţa, morăriţa, I O luat două ciocane I Ş-o făcut cioc,
poc I Ş-o tocmit moara la loc. I Ş-o turnat grîu roş în coş, I Ş-o
turnat ş-o măcinat. ..".
Se descrie apoi făcutul colacului, întocmai ca în unele
urări de la colinde sau de la j ocul cu Turca.
În partea ultimă, urarea cuprinde tema darurilor pe care
secerătorii şi fetele, care au adus cunu1iii, -trebuie să le
primească. Ea este îmbinată cu descrierea modului concret
în-care cununa este transmisă gospodarilor:
„Casa asta-i susă-n grindă, I Ş-a noastră cunună-i mîndră. I
Casa asta-i videroasă, I Cununa noastră-i frumoasă. I Noi
cununa nu v-o dăm, I Că cina nu o vedem. I Că cină nu ne-aţi
gătit, I Nici nouă vin îndulcit. I Vin în casă, I Vin pe masă, I
Vin pe cunună se varsă. I Şi noi încă ne-om ruga, I Să ne daţi
un fecior frumos I Să ieie cununa de jos, I Că-i copila tinerea I
Şi-i cununa foarte grea".
'în încheiere, cel care a urat îşi cere şi el, într-o formă
hazlie, recompensa:
„Pentru osteneala mea, I O şirie de horincă, I De n-aş
mai zice nimică. I Ş-un pahar, două de bere I Ş-un joc, două
pe podele. I De m-a juca cineva, I De nu, pe vatră oi sta".
Am arătat că în cadrul cooperativelor agricole, obiceiul
cununii a fost cuprins în sărbătorirea de la sfîrşit de secerat.
S-a păstrat, de fapt, din obiceiul tradiţional, unul din sen
surile esenţiale. Obiceiul c��unii este semnul sfîrşitului
secerişului. Din o6iceiul tradiţional s-au păstrat desfăŞurarea
colorată�"' cîntecul şi petrecerea. Vechea manifestare fol
clorică s-a încadrat organic în alte condiţii de viaţă, păstrînd
ceea ce era esenţial în caracterul şi elementele ei. Aceasta
reiese din varianta cîntecului cules în 1950 la Ieud,
Maramureş:
„De unde cununa vine, I Trei sute de care pline. I
Deschide gazdă poarta, I Că-ţi aducem cununa. I Mătură
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gazdă coşu, I Că-ţi aducem griul roşu. I Grîul roşu ca şi bobu, I
Haideţi dă ne veselim, I C-avem grîu în magazin" .
Părţile descriptive legate d e actele c u semnificaţie rituală
au dispărut din noua variantă, pentru că s-a pierdut şi prac
tica acestor acte. Accentul cade pe recolta bogată, pe cunună
ca semn sărbătoresc al terminării muncii, pe calitatea grîului
şi pe veselia cu care este sărbătorită recolta nouă.
Sub denumirea de folclor au fost cupri nse numeroase
cunoştinţe pe care poporul le-a dobîndit în procesul muncii.
Unele dintre acestea au căpătat, cu timpul, forme artistice,
dar au continuat să-şi păstreze caracterul sincretic de ştiinţă
şi artă. Crearea poeziei populare a fost stimulată de procesul
muncii, s-a dezvoltat în legătură cu el, dar, la rîndul ei, a
stimulat energia creatoare , forţa de muncă a omului . Privite
din acest punct de vedere, cîntecele de seceriş ne apar pro
fund legate de viaţa şi munca oamenilor, pline de umor şi
optimism, menite să dea omului noi puteri pentru a obţine
recolte bogate.

OBICEIURILE CARE MARCHEAZĂ
MOMENTE IMPORTATE DIN VIAŢA OMULUI

Pe lîngă sărbătorile de peste an, de care ne-am ocupat
pînă acum, folcloru nostru păstrează, sau a păstrat pînă de
curînd, numeroase1obiceiuri în legătură cu momentele mai
importante din viaţa omului, cu naşterea, cu trecerea în rîn, dul flăcăilor de însurat sau al fetelor de măritat, cu căsătoria
şi cu moartea.
În viaţa tradiţională a mediilor folclorice, unele dintre
aceste obiceiuri - cele de la naştere, cele care marcau
intrarea în ceata de feciori sau prima horă, nunta sau înmor
mîntarea - aveau un caracter sărbătoresc, ceea ce denotă că
poporul le acorda o importanţă tot atît de mare ca şi
sărbătorilor de peste an. Acest caracter sărbătoresc
motivează existenţa şi, uneori, atît de bogata prezenţă a
creaţiilor artistice populare în cadrul obiceiurilor
tradiţionale legate de momentele importante ale vieţii omu
lui.
Vrînd să deosebească cele două mari categorii de obi
ceiuri, cele de peste an şi cele legate de momente importante
din viaţa omului, folcloriştii au accentuat caracterul colectiv
şi ciclic al celor dintîi şi au remarcat că cele din urmă priveau
mai mult viaţa individuală, iar desfăşurarea lor era legată de
momente bine determinate, care nu se repetă.
Plină de consecinţe pentru cercetările folclorice, dife
renţierea aceasta cere să ne oprim un moment asupra ei,
fiindcă este văzută mai mult din perspectiva funcţională.
Aceasta deoarece, aşa cum se constată la obiceiurile de peste
an, ele implicau elemente şi sensuri esenţiale pentru viaţa
familiei. De fapt, cele două grupe formează două subsisteme
funcţionale în cadrul sistemului integral al obiceiurilor.

},
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Obiceiurile de peste an erau, în general, în directă
legătură cu desfăş �rarea ti lllp �l�i, a calendaruluC da·r - şi - a
muncilor în colectivităţile agricole sau de p ăstori şi
îndeplinirea lor potrivit <latinei era în interesul întregii
colectivităţi. Întreaga comunitate era interesată de
îndeplinirea lor, participa la desfăşurarea obiceiului, chiar
dacă numai un anumit grup avea un rol activ.
La obiceiurile legate de m omen tele importante ale vieţii
omului, interesul fodeplJ.nirii obiceiului cădea, înainte de
toate, asupra individului şi a familiei lui. Natural că, pentru
vremea patriarhală a colectivităţilor populare, aşa cum am
arătat, familia nu trebuie privită în sensul restrîns al legăturii
dintre părinţi şi copii, ci în sensul larg al tuturor înrudirilor
familiale, atît pe linie de sînge, cît şi prin încuscrire, prin
cumetrie şi năşie. Apoi, la desfăşurarea acestor obiceiuri
participau, în general, pe lîngă familie, şi vecinii şi, uneori,
întregul sat. Participarea colectivităţii extrafamiliale depindea
de importanţa obiceiului, de gradul de păstrare a bunei-cuviinţe
tradiţionale şi. de rolul pe care cel care făcea obiceiul îl avea
în colectivitate. Dar şi aici funcţiona principiul „unul pentru
toţi, toţi pentru unul", considerîndu-se familia ca entitate
care reprezenta întregul grup social şi întregul grup social
interesat de viaţa fiecărei familii în parte .
La obiceiurile de la naştere participarea era mult mai
miCă-decffla"niintă sau -fa înniormîntare�- îll generaV,�
prin desfăşurarea ei ampta Şi --caiaâerul sărb"anrre sc
deosebH:-prln caracteruf ei de mare veselie colectivă atrage
cea mai mare şi cea mai activă participare a colectivităţii.
Acolo unde tradiţia era bine păstrată, la nuntă participau, şi
mai participă şi astăzi, am putea spune, întreg satul, şi bătrîni
şi tineri, oameni din categorii sociale diferite. La înmor
mîntare, în aceleaşi condiţii de păstrare a tradiţiei, parfiCi:.
pali, ·fo · general, pe lîngă familie, mai degrabă cei mai în
vîrstă şi mai mult, în orice caz mai activ, femeile. În afară de
obligaţiile legăturilor de familie sau de vecinătate, tinerii
participau, în general, numai la înmormîntările celor de o
vîrstă cu ei.
·
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Obiceiul intrării în ceată sau al primei hore, neavînd în
folclorul nostru un ceremonial aparte care să cuprindă toată
colectivitatea, nu cuprindea decît pe cei direct interesaţi în
săvîrşirea lui.
Participarea depindea şi de gradul de dezvoltare socială
a colectivităţii care practica obiceiul, de p ăstrarea sau
_părăsirea datinilor .tradiţionale . Cu cît familia care făcea
nunta sau înmormîn tarea �Vea î� ierarhia socială a colectivi
tăţii un rol mai important, cu atît participarea era mai
numeroasă. De altfel, această constatare este valabilă pentru
toate mediile sociale, nu numai pentru cele folclorice.
Am spus că, în general, folcloriştii consideră c� !� obi
ceiurile legate de--mo-meiite -importâiife din-vîat a . o�mlui,
interesul îndeplinirii ceremonialelor tradiţionale, interesul
pentru respectarea întocmai a tradiţiei era, înainţţ]_"ţ. toate.i.·
ariiimvi"duiu1 ·şraCfim1ITCT.T otuşi, în„medilie- cu viaţă colec
tivă-tradiţională, · cu datini foarte bine păstrate, interesele
individuale se confundau cu cele ale colectivităţii .
Respectarea datinilor şi îndeplinirea practicilor îndătinate
interesa întreaga colectivitate, căci nerespectarea putea
aduce, potrivit ideii că faptele individuale antrenează
răspunderea colectivă, nenorociri asupra tuturor, nu numai
asupra celor care s-au abătut de la ele . Cu toate acestea, în
gradul de realizare a ceremoni alului, în modul de
desfăşurare a obiceiului existau diferenţieri îngăduite,
potrivit cu starea materială şi socială a celui care-l făcea, cu
momentul în care se făcea. Se făceau şi se mai fac şi astăzi
nunţi fastuoase şi nunţi mai mici. În anii cu recoltă bogată
toate nunţile sînt mai fastuoase, mai bogate. În anii de război
însă, toate obiceim ile s-au făcut în formă redusă.
Obiceiurile de peste an legate de date calendaristice sau
de anumite momente ale muncilor agricole sau ale vieţii
păstoreşti se repetau cu regularitate şi se organizau ciclic.
Obiceiurile în legătură cu momentele importante din viaţa
omului aveau loc la momente foarte diferite, datele lor nu
erau fixe, decît atunci cînd aveau caracter de aniversare şi nu
-
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se organizau în nici un ciclu. Folcloriştii numesc astăzi obi
ceiurile tradiţionale în legătură cu naşterea, iniţierea,
căsătoria şi moartea, obiceiuri, ceremonialuri sau rituri de
trecere. Termenul şi teoria riturilor de trecere au fost create,
cum am arătat, de marele folclorist francez Arnold Van
Gennep în lucrarea sa Les rites de passage (Paris, 1 909).
Riturile şi ceremoniile de trecere, spune Arnold Van
Gennep, însoţesc orice schimbare de loc, de stare, de situa ţie
socială ori de vîrstă. Prin ideea lor fundamentală şi prin
forma lor generală ele sînt calchiate, copiate întocmai după
trecerile din natură, de pildă trecerea peste şaua unui munte,
peste cursul unui rîu mare de şes, peste o strîmtoare sau un
golf de mare, peste pragul unei case sau al unui templu,
trecerea dintr-un teritoriu în altul. Ele comportă, în chip
regulat, trei stadii: al despărţirii, al aşteptării şi al integrării
în noul loc. Cele trei stadii se realizează diferit la diferitele
popoare. Pentru situaţiile liminale s-a cristalizat un ceremo
nial complex pe care, dacă îl analizăm în realizările lui
concrete, vedem că este format, la rîndul lui, din mai multe
rituri secundare, avînd şi ele aceleaşi trei etape. Deci, marile
ceremonialuri de trecere erau formate, la rîndul lor, din rituri
de trecere cu aceeaşi desfăşurare, construite după principiul
celor trei etape.
Al doilea caracter esenţial al ceremonialurilor şi riturilor
de trecere este că ele nu sînt doar o succesiune întîmplătoare
de fapte, de acţiuni ceremoniale sau rituale, ci se orga
nizează după o anumită gradaţie pe care Van Gennep o
numeşte secvenţă. Acest caracter de secvenţă apare clar în
ceremonialul căsătoriei în care tinerii trec gradat, pas cu pas,
de la starea de celibatari la cea de căsătoriţi. Uneori gradaţia
continuă pînă la îndeplinirea completă a căsătoriei, pînă la
naşterea primului copil. D esfăşurarea şi ierarhia actelor
rituale pînă la scopul ultim este linia-ră, şi n u cict!că -a şa- cum
este la sărbătorTfe. de-p este an. Ea n:u· se face--dintr�o "Cîătă,
fără oprire, ci este gradată sau se face prin salturi. Fiecare rit
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de tr ecer e ar e deci o ser ie de gr adaţii, adică o succesiune de
etap e, avînd, la rîndul lor, o ser ie de limite secundar e.
Opr ir ile pe difer ite et ap e constituie, de fap t, p uncte de
pr egătir e p entr u desfăşur ar ea în continuar e a cer emonialu
lui. T oate cer emonialur ile de tr ecer e au r itur i de începer e şi
ritur i de sfîr şit de cer emonial. De p ildă, în comp lex ul cer e
monial al înmor mîntăr ii, testamentul p e p atul mor ţii er a un
rit de încep er e, p e cînd ar uncar ea pămîntului p este sicr iu er a
un r it de încheiere a acelei p ăr ţi a ritului car e se p utea r ealiza
în lumea r eală. Par tea a doua, a integr ăr ii în neamul celor
mor ţi, ur ma să se r ealizeze în lumea mitului.
În folclor ul nostr u, cele mai multe dintr e cer emonialur
ile
şi rii�dl�- �-ţ _tr� � ere- -s= au - p ăstr at . avînd�-. ��i"�ct� ;�l lor
.
îndătinat tr adiţional, adică funcţia de obicei.
Dar , dincolo de
}i�esţ_ea, obiceiur ile legate de momentele i mp ortantt? _i.iji .
viaţa omului sînt, în viaţa de azi a satelor , mai cu se�_mă.
însemnate manifestăr i folclor ice cu car acter de sp ectacol,
pr ilej de p etr ecer e şi de scoater e în r elief a·- unor genur·iaiecieat1ei po p� lar e . - -·
· L a toate aceste obiceiur i, ���r::u l d� fes �
sp ectacol se accentuează tot mai mult.
Obiceiul este un act solemn care iese din mer sul comun
al vieţii, fiind menit să consfinţească, de fap t, tr ecer ea de la
o situaţie la alta. Ca şi la obiceiur ile de p este an, obiceiur ile
al căr or sens s- a schimbat se menţin în vir tutea pr acticii şi
dator ită fap tului că ele sînt imp or tante momente cultur ale
tr adiţionale în viaţa satelor .
De o mar e vechime, t oate obiceiur ile legat e de
momentele imp or tant e din viaţa omului au p ăstr at semnele
epocilor pr in car e au tr ecut p înă au ajuns la noi. D in această
ca uză ele sînt documentele unei îndelungi dezvoltăr i istorice
şi tr ebuie cer cetate ca atar e. L unga dezvoltar e istor ică pr e
sup une un nucleu iniţial car e a tr ecut pr in mult e schimbăr i
de conţinut, de for mă şi de funcţie, car e a p utut să p iar dă
unele elemente, dar car e a p utut să şi pr imească altele noi, să
.
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se amplifice şi să se îmbogăţească folcloric. Nu tot ce găsim
în desfăşurarea obiceiurilor, aşa cum le cunoaştem noi, este
străvechi, chiar dacă obiceiul ca atare are o mare vechime.
De altfel, atît desfăşurarea, deci conţinutul şi forma, cît şi
sensul, funcţia obiceiurilor de trecere depinde nu numai de
diferitele etape ale evoluţiei, ci şi de locul în care se
desfăşoară, de mediul social în care se practică, de atitudinea
categoriilor sociale faţă de el, de concepţia lor despre viaţă.
Şi aici deci, ca şi la celelalte fapte de folclor, pentru a ajunge
la o bună cunoaştere a lucrurilor trebuie să ţinem seamă de
mai multe coordonate.
Folcloristul german Lutz Mackensen arată că: „ Greşelile
care se fac mereu atunci cînd se încearcă explicarea obi
ceiurilor pornesc de la o lipsă fundamentală. Obiceiul pe
care folcloriştii vor să-l lămurească este cercetat izolat, în loc
să fie văzut în corelaţiile lui istorice, geografice şi sociale, în
ansamblul de viaţă în care apare. Stabilirea vechimii unui
obicei, vechime dată de însăşi viaţa lui în cadrul tradiţional,
ne duce în g eneral spre nebuloase timpuri străvechi, spre
momente iniţiale aşezate la depărtări fantastice, fără ca toate
aceste presupuneri să aibă o temeinică bază de documentare
istorică care, singură, ar putea justifica astfel de supoziţii. Se
trec cu vederea deosebirile dintre cronologia absolută şi cea
relativă. Un obicei poate fi, în forma în care-l întîlnim, foarte ·
nou, dar să pară totuşi străvechi, pentru că se leagă de fapte
şi gînduri omeneşti care, ca atare, pot fi considerate de noi
primitive. Dacă un anumit obicei este scos din conexiunile lui
concrete, teritoriale şi istorice, şi desfăcut din corelaţiile cu
fenomene paralele, explicaţia ce i se dă nu poate fi decît
falsă. Se face adesea greşeala ca în explicarea unui obicei să
se ţină mai mult seama de forma lui exterioară, decît de sensul
lui, de rostul pe care îl are în viaţa colectivităţii, de funcţie.
Nu putem deci neglija în cercetările noastre viaţa reală a obi
ceiului respectiv, studierea lui în ansamblul vieţii sociale.
Chiar pentru înţelegerea valorii artistice a unui obicei şi a
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manifestărilor folclorice cuprinse în el, buna deteminare a
funcţiei este esenţială" („Sitte und Brauch", în A. Spammer,
Die deutsche Volkskunde·, Berlin, 1934, I, pp.1 46-247).

>(

Obiceiurile în legătură cu naşterea

X

În . obiceiurHe !n ]ţ_g_�tură cu_JJ�ţ:_e_.r§a , _ţJeme_Q ţ_�!e fol
.
clorice_n:ii· e�ii1 spe�t�culoaş_e_. Pe lîngă interdicţii şi indicaţii
sau rînduieli cai:ţ_ ţr_�_b_ui�JJ _îndeplinite şi care începeau din
ţ!mpul cîn.9 femeia era,însărcin�tă, apăre_a u o serie de ri_tll:!!
p�giato�.!.�e, car_e se solda._u folclori� � prin daruri ş_i _l:!_0ri,
_
acte �rofilactice. Chiar din momentul n-âşte-rifse-·practicau
acte de propfff�repentru nou-născut. Prima urare o făcea
moaşa, îndată după n�şţerea.cop.iluhli-,�i o repe ta _Q_ţ_ fjţ��re
aa�C.ÎllQnQ!1-::_nj scutu_l��!!i-[(!1c:\_JI11lliil_cţ__� are i s�. î� tţmpiI
pentru prima _o ară, de pildă mim� �ml?�i�r�. lata o variantă
din Poiana Stampei, Suceava:
„Acest băiat I Ce l-am ridicat I Să fie sănătos, I Şi noro
cos, I Şi mintos, I Şi voios I Şi frumos, I Şi învăţat, I Şi bogat. I
Om de treabă, I Luat în seamă." (S. FJ_. �aria.f1:,_ Naşterea la
.
români. Studiu etnografic, BucureŞti, 1 995, p. 59).
- Nu este hpsil de interes să subliniem ierarhia în care sînt
prezentate calităţile pe care moaş�t în n_u mele familiei, le
dorea nou - născutului: întîi tripticul sănătate, noroc şi minte,
care apare- aoesea·şnii-aîte creaţii popufare� ap61 -voi� _bună
şi frumuseţea morală şi fizică. Bogăţi_�_ singu� �--!!!1 .._ .ţra
socomaSUflC1entă Şie1 îfpremergea·ii -îrivăţătur�,�f°!moştLI).te�
şrt1Y{elepcmnea, de care afe-omuTiievol"epen,tru a _avea un
foc-de cmste în colec!_ţyitate-: Scopul tiltlm era ca, fiind om de
tre-ăoa:sKse bucure de consideraţie socială, să fie luat în
seamă. Urarea este caracteristică pentru viziunea desp:e
lume a societăţii noastre tradiţionale, pentru ierarhia valo
rilor morale.
-�e d�!gfila�ie era!!J.��acticate ori de cîte ori mama
sau_ copiliif trebuiau să fie apăraţi de forţe potrivnice. Ele
vafiatîâeTu-cazTaca·z�-după-ciimTiefiuia să se- alunge un duh
sau altul dintre închipuirile credinţelor superstiţio ase,
_ _

_

___

__

- ·-

_
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prezent sub formă de boală care trebuia vindecată. Deci ele
nu făceau parte numai din ritul de trecere, ci erau luate din
repertoriul general de rituri profilactice sau de recuperare
ale colectivităţii.
În obiceiurile în legătură cu naşterea, momentele
-!L
-�-9_ i-..
ţi,_,o.nale esenţi�i� sîntcte --aomeiiiul punficăriCaTco�sacrăillT1inoiia· stare şi al urării, propiţillni1�6biceiurile în
Tegăîură cu naŞterea· sînf" un · aoitienîu al -maturilor. Tinerii
necăsătoriţi nu au mei un Tofîn-acest �Obicei -Pe Iîngă părinţi
şi copilul nou-născut, adică pe lţl}gă familia'în sensul stri�t �I
cuvîntului, apar moaşa-ŞI-naşul sa-unăşiC-1iim u1 sau nuna în
Ardealurdesiia; - nănaŞâ sau nănaşul în Ardealul de nord,
cum�trii. Cumetria, o nouă legătură socială, de familie în
sens mai larg, a oamenilor din satele şi chiar din oraşele
noastre, avea şi mai are o deosebită importanţ�Jn,y_iaţa şi în
manifestările folclorice ale poporului nostr N aş_ii':�� ţ�tau
copilul în timpul ritului de trecere, adică l'! _pfîniii paşi i>e
·caieuface înViăţă�şTîl îndrumaiiŞi"susffoeau în aciluniie
lui
_
vj_it�;��-. -c.ăj)ITCfinTi� -eiau de-aceea-·-aatâ"îrcuo_ __anuiriită
recunoŞiînţă faîă de naşi, recunoŞtmiă- care apare ş1=ea- îii
manifestăif:--fomce concrete. Alegerea naşilor se face
după criterii familiale şi sociale. MoaŞierâaCeea--care:-P-�

(

�r:�;l�11�J���ia���� �!��!rea;;;�t=�

mon1J_ al „întregului obicei. Ca arare, · ea păstra nu numai
secr�Jele unor prn�t.i�i. .rit1:1âle, ci şi tradiţia de.----„sfaşurarn obi.:
-�a �i
-darui-r--·--··-· ·· -��u
ffi
.
_
j
ş
se
a
duc
Sf
Qin totalitatea ohicejifrilor în legătură cu naşterea,
cumetria prezintă un interes folcloric deosebit. Cu mîncare şi
băutură, cumetria era sărbătorită de părinţi, moaşa, naşi-şi
de alţi invitaţi, de vecini Şl ne
rcîn-·uneîe locuri se făceau
mv1 a u ca nunta, apoi se dădeau daruri pentru nou-născut,
întîi din partea naşilor sau a naşului, apoi din partea celor
lalţi !Ileseni şi, natural, darurile erau predate cu tradiţionale
urări.
Cere_monialul popular al primei băi a nou:-născutului era
_
un moment deosebit, act derivat dintr-o practică străvecne-

�!�l�f
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de purificare, în care apa joacă, de data aceasta, rol de ele
ment purificator..Din el făcea parte şi masa la care se dau
darurile şi se fac urările. În forma populară, momentul.12!i!t._
cipal al acestui rit de trecere era �a rea copilulu�. -�a
scăldare asistau numai femeile. Dintre bărbati mi - putea
asista decît naşul, adică cumătrnJ mare. Moaşa prepara baia,
, ,scalda" sau „scăldăuşă", punînd în apă busuioc, fire de �rîu,
_
mărar, menta, romaniţă, mac, sămîntă de cînepă, toa!!_
plante cu semmficatie rituală sau cu rosturi de mediG_(l_ti�
effiPlilcj . Jn une,l�ărti se mai adaugă si lapte dulce. zaMr şi
ouă. Ouăle se puneau ca să fie curat şi sănătos ca oul. În
Muntema se pune şi pîine, ca să crească precum pun� în
cuptor şi bani, ca să fie bănos. După ce copilul era îmbăiat şi
înfăşat în scutece noi, moaşa îl ducea şi îl dădea mamei
urîndu -i: „Să fie voios, I Sănătos I Şi frumos; I Lucrător, I
Ascultător, I Şi-ndurător; I Să trăiască I Şi să crească; I Să fie
harnic foc, I Să aibă mult noroc. I Iar dumneata, cumătră, I
Ca o mamă adevărată I Să trăieşti I Să poţi să-l creşti I Şi să-l
povăţuieşti ! " (ibid., p.165).
Apoi copilul era prezentat naşilor aşezaţi la masă, cu
următoarea urare, care aminteşte de închinarea delaînceput
de Pluguşor sau de oraţiile de nuntă din Moldova:
„Bună vremea la domnia voastră, I Cinstiţi meseni şi
gospodari, I Dar mai cu de-ales I La dumneavoastră, cumătri
mari ! I Bine v-am găsit sănătoşi I Şi voioşi ! I Iată v-aduc un
fiu al dumneavoastră I De la nănaŞi pocinoc, I De la Dumnezeu
noroc! I Poftim, cumătră mare I Dăruieşte finului dumnita� I
Ce te trage inima, I Ce-i voi, ce ţi-a plăcea ! " ( s . a . ) ( i bid. ,
p. 146).
Naş ul răspunde:
„Mulţămim, moşică dragă! I Mulţămim c ă l-ai adus I
Şi-naintea mea l-ai pus. I Ian să-l văd cît îi de m are I De isteţ
şi de frumos I De voinic şi sănătos! I Poftim, moşică dragă"
(ibid., pp. 146-147).
Urările şi darurile nu se terminau însă aici. Cînd se
-minea colacul pe masă, colac care în Moldova de "'�ie
numeşte „pupăză'\Se dădeau şi darurile pentru moaşă.
____

Obiceiuri tradiţionale româneşti

149

Aceste daruri date moaşei în timpul ceremonialului
echivalează cu dăruirea celui care poartă cununa de seceriş
sau a colindătorilor ori a urătorilor cu Pluguşorul de Anul Nou.
Era darul care se cuvenea celui care împlinea ceremonialul.
Ca şi în cazuri similare, şi aici funcţiona principiul compen
saţiei, iar acţiunea pentru care a fost dăruit funcţiona ca un
act de ajutor care nu putea fi compensat similar pe bază de
reciprocitate, cum se face, de pildă, la clacă. Trebuie să
ţinem seama că în viaţa tradiţională a satului, moşitul era o
funcţie, o cinste obştească, nu o profesie în sensul de azi şi ca
atare nu se remunera cu bani . În ierarhia satului, moaşa îşi
avea locul ei bine stabilit şi, pentru îndeplinirea rit ului, ea
era dăruită, iar între ea, femeile şi copiii moşiţi se stabilea o
legătură socială care incumba obligaţii asupra cărora vom
reveni.
În cadrul cumetriei se făceau urări speciale pentru
cumetn, iar de la lnchinarea pafiârului, şi _Eentru-·ceilălţi
mesem . Toate aceste urări aveau, în modurile ti-ad"Iffonale ere·
manifestare, forme variate, versificate.
petrecerea era în toi, se cîntay_.Şi�e sirig-au ştrig�ţurI"�cfoc�
v.�-��trecerii. Uneo�i cumetriile se făceau şi cu lăutari, Ş i
atunci se şi dansa:··- --� ---- --·-Trebule�d �nat că, de _gp icei, ş_e dădea copiilor
nurllcleJ>anntîIOLiau al bunicilor,'iQ unele tocurt"nu111ţJ.�
naşilor. Erau însă şi nume pe care le dădea Bis�r�ca, după
numele sfintului sărbătorit în ziua în care s - a născut copilul
sau într-o zi apropiată şi sînt şi nume la modă, împrumutate
din mediile urbane. Cînd copilul trecea printr-o boală grea
.sau- printr-o primejdie, exista ob1ceml sa 1 se _ s9-!!m!?..�-
numele. În multe regi uni, în cazul acesta se dădea copilului
.numeJe de Ursu sau de Lupu. Schimbarea numeh.irse facea
printr-un riţ care implica, pe de--opirie·�- i�·ee�-·-Iiti9i. 1i şi a
i;enaşterii si. pe de _altă_ p_�rţ�L ţyţt_qrnfţ_ -�ţtjţm.H J�rţelor
răufăcătoare, prin derutarca-le>-r:-·-·----. ·
Apa din baie se scoate din casă cu o deosebită solemni
tate. Cumătra, naşa sau soţia naşului lua o lumînare aprinsă
într-o mînă şi în cealalată o ploscă sau o sticlă de vin sau de

fn--gene"fafcfiid
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rachiu şi mergeau în urma moaşei care ducea albia cu apă.
Ea era urmată de toate femeile prezente. Femeile se ţineau
de mînă, dansînd un dans· ceremonial. Apa se vărsa într-o
vale, într-un rîu, iar, dacă nu exista această posibilitate, în
apropiere, în grădină, pe straturi sau în livadă, la rădăcina
unui pom tînăr. În timpul dansului se strigau strigături adec
vate momentului.
După ce se vărsa apa la rădăcina pomului, urîndu-se să
crească �opilul mare şi sănătos ca pomul, moaşa răsturna
albia şi, aşezîndu-se pe ea, începea să strige: „ S-a răsturnat
covata, I Să trăiască nepoata [mama copilului, n.a.], I Şi s-a
răsturnat deodată, I S ă m a i fac ă înc- o fat ă . I S - a r ăstur
- nat pe-un picior I Să mai facă şi-un fecior" (ibid., p. 168).
Se ştie că nu era bine ca un vas gol sau cu apă să fie adus
în casă şi să rămînă neacoperit, pentru că puteau intra în el
forţele răufăcătoare. Aceasta era şi cre dinţa care făcea ca
moaşa să răstoarne covata şi să se aşeze pe ea. Femeile,
făcînd cerc în jurul ei, dansau înconjurînd pomul şi strigînd:
„Joacă moaşa pe covată, I Să mai aibă cîte-o fată. I Joacă
moaşa pe ştiubei, I Să mai aibă nepoţei. I Să trăiască nepotul, I
S ă m a i fa c ă şi a l t u l , I S ă t r ă i a s c ă n e p o a t a , I S ă
m a i f a c ă ş i alta. I Nepotul dac-a trăi, I Noi bine ne-om
veseli. I Cu fete şi cu feciori, I Că de-aceasta ne-o fost dor, I Să
j ucăm, s-ne-veselim, I Tot de acestea ne gătim I Şi nepotul să
trăiască, I De-acestea să ne gătească" (ibid., p.168). După ce
au înconjurat pomul de trei ori, strigau:
,,U, lu, lu, nanaşă mare I la şi suflă-n lumînare, I Doar-a
arde şi mai tare I Să azvîrlim cea scăldătoare, I În grădini el\
florile, I Să strîngem nurorile" (ibid., p. 1 69).
", Apoi jocul înceta, se stingea lumînarea şi începea un nou
act al ceremonialului: se mimau diferite munci, diferite pro
fesii, pentru ca nou-născutul . să' albă noroc de ele, se ara cu
nişte beţe, se cosea, se făceau căpiţe, se torcea, se cosea etc.
După ce şi acest ultim act al ritului propiţiatoric era termi
nat, moaşa invita femeile care doreau să aibă copii să sară
peste covată:
„Hai, săriţi peste covată, I S-aveţi şi voi cîte-o fată. I Săriţi
cam năltişor, I S-aveţi şi cîte-un fecior" (ibid., p. 1 69). Şi

'
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nevestele începeau să sară. Î n acest timp, s e făceau, natural,
numeroase glume.
�
D upă ce au terminat şi cu această parte a ceremonialului,
se cinsteau cu vinul sau cu rachiul din ploscă apoi, pline de
voie bună intrau în casă, unde îi regăseau pe bărbaţi şi petre
cerea cumetriei continua cu mîncare, băutură, cîntec şi
uneori şi joc.
Am spus că legăturile de cumetrie erau printre cele mai
trainice şi mai importante din sat. Între cumetri, pe de-o
parte, apoi între fin şi naş, pe de altă parte, se stabilea un
sistem de legături de familie şi de obligaţii. În cadrul acestor
obligaţii sociale, de întraj utorare sau chiar juridice, în cadrul
dreptului obişnuielnic vechi, exista una importantă şi pentru
cercetările de folclor: obiceiul ca, la o anumită dată a anului,
finii să ducă naşilor colaci. Şi acest Obicei se numea, în cele
mai multe regiuni, cumetrie. În Moldova de nord i se spunea
colăciune. De obicei, într-o anumită zi hotărîtă după voinţa
sau posibilităţile cumetrilor, naşul îşi aduna atît finii de la
nuntă, cît şi finii de la botez, însoţiţi de părinţii lor. Fiecare
fin aducea naşului unul sau doi colaci, în unele locuri şi vin,
şi ţuică şi alte daruri. Colacii erau anume pregătiţi şi frumos
împodobiţi.
La intrarea în casa naşilor, finii închinau întîi colacii şi
celelalte daruri aduse. Iată o astfel de închinare moldove
nească în care se enumeră darurile şi care la sfîrşit cuprinde
şi o urare indirectă de belşug în vite, ca şi în colinde. Urarea
de belşug se făcea prin indicarea elementelor decorative cu
valoare simbolică de pe colaci şi explica sensul acestor sim
boluri tradiţionale:
„Bună vremea, I Bună vremea, I Cumătre Ioane! I Iaca se
închină I Finii dumneavoastră I Cu nişte colaci de grîu
frumoşi I Ca faţa lui Cristos. I Şi c-o buticică de vin, I Să vă fie
cheful deplin; I Da-ţi primi şi de holercă, I Să nu vă fie rău
nemică, I Şi-o băsmăluţă de mătasă I Pentru faţa dumnea
voastră aleasă. I Colăceii îs cam mici, I Dar voia.li e mare I
Asupra feţei dumneavoastră I Se roagă să-i primiţi I Şi să nu
bănuiţi, I Că de vor trăi I Col acii vor mări. I În dosul cola-
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cilor I Este funia vacilor I Şi căpăstrul cailor. I E funicica
viţeilor I Şi coşăraşul mieilor. ! De nu credeţi, ! Puneţi mîna
şi vedeţi, ! Că eu drept nu spun ! Decît odată în an" (ibid.,
p. 191).
În alte variante ale acestei urări nu lipsea umorul care
are aproape acelaşi rol ca în Pluguşor. De pildă, într-o variantă
publicată în revista Şezătoarea (I, 36/1 892, p. 38) , după ce se
enumeră darurile şi se face urarea indirectă de belşug în vite,
se spune: „Vreme-a fost s-aducă! Acestea mai de mult,! Dar
nu s-a priceput. ! Că au trimis carele la Hîrlău ! Şi a fost drumu
rău. ! A fost drumu gropuros! Şi-au picat bucăţile din car jos. !
Şi-au umplut prondurile, ! Unghiurile ! Şi doagele, pîrloa
gele, ! Cercurile, bîlciurile, ! A rămas o buticică-oloagă !
Dintr-un fund şi-o doagă. ! Am întins mîna ! Şi -am luat şi eu
una ...
Şi aceste cumetrii se desfăşurau după rînduiala
tradiţion ală a manifestărilor folclorice din această categorie,
cu mîncare, băutură, cîntec şi uneori şi j oc.
Şi moaşa era sărbătorită, de obicei de Anul Nou sau într-o
altă zi convenită de toate nevestele pe care le-a aj utat să
nască, care îi aduceau plocoane şi care petreceau la ea tot
-după rînduiala _tradiţională, uneori pînă noaptea tîrziu.
Obiceiurile în legătură cu naşterea se încheiau cu tăierea
moţului, cu ruperea turtei, care se făcea în unele locuri la
şase luni, în alte locuri la un an după naştere, tot în cadru
sărbătoresc şi era un nou prilej de urări şi daruri.
".

'
Obiceiurile în legătură cu trecerea la starea de flăcău
de însurat sau fată de măritat

După obiceiurile în legătură cu naşterea, urmînd firul
Vieţi{ omulm, cele ma1 1mportante rituri sînt cele pnn care se
t
a starea de flacau de însurat şi fată de măritai·.
Momentele de trecere e a starea e ăiat la cea de flăcău�
de la starea de codană la cea de fată de m ăritat par a fi sta
bilite din cele mai vechi timpuri de însăşi natura dezvoltării
fizice şi morale a omului, pînă în momentul depăşirii stării de
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pubertate. La noi, trecerea la starea de flăcău de însurat şi de
fată de măntat avea un caracter social predomjn_(!_J)._!1.-ş!.fil2ilit
âe nndmala obisnuielnică _Lcolectivităţii. La momentul sta
bili t de �atinil_��iţ�-�male,_ copilul era scos dinmediul
�fn care a trăit în cadrul familiei, din rîndul copiilor
pnetem şi introdus într-un mediu nou, care nu era num_�u oe
virsta, Cl uneon ŞI oe profesie. Prin aceasta ·-ei dobîndea o
sene de drepturi, oe- preroga"tive:piile.� �erg�-ra Htîrg, la
hora,la bal, la cîrcmma, ·putea -sK facă parte din ceata de
eotindaton, pufeafuatetele-la]oc, p-utea sa-şCiasebarE-fln
radrntcefe momC!tulm cre-1rec_eie_;-�c()l� u _�-�fo-Şi-�imaî păslfal
formele tradiţionale de -desfăşurare, tînăruLtr.ehl!i� sa freacă
o "se riede pr�b�-de_ putere şi d� bărb-ăţie, p_�l}ţg1_ '! ���-�di că
esfe capabj1 sa fac_ă faţă îndatoririlor �are îl aşteaptă în noua
stare. Cei care au trecut În- noua st�re pµriau-uneori semne
Ciistincfi\re;Tâ-no{ mai cu ·seamă fetele-��Ele veneau la horă cu
c aputQ"es�<?P_edt, cu ··părul împletit îll- cunună sau· chiar cu
' cap:·
cunună de fior{ p e
-----La popoarele-primitive, riturile acestea,.. adevărate rituri
de iniţiere, în sensul prop1Tu-aî"<�UVfrît ului, au o deosebită
lmPortantă. mai cu seamă pentru bărbaţi. Cel care trece în
nOOa stare trebuie să fie capabil să ducă război cu triburile
vecine. să vîneze, să se căsătorească. In această trecere
tînăr"ul este ajutat de un om mai în vîrstă. Rolul acestuia pare
a -Co respunde rolului naşului în riturile noastre de trecere
Rit urile de iniţiere se desfăsoară sub îndrumarea şi
supravegherea bătrînilor tribului. Parteaj!1Jport<!_ntă a ritului
de iniţiere o constituie probele de bărbăţie şi îndemînare.
Unele din aceste robe sînt foarte grele, chiar smgeroase.
Cel care trece prin ritul de iniţiere renaşte a o noua via a.
De aceea, la unele triburi se practică uciderea şi înmor
mîntarea fictivă. S-ar putea ca şi înmormîntarea vătafului
junilor şi proba de leşin a căluşarilor să fie resturi din rituri
de iniţiere. La unele triburi, cel care trece printr-un astfel de
rit trebuie să uite, pentru moment, limba şi obiceiurile
poporului său. La popoarele primitive, riturile de inţiere sînt
însoţite de orgii. Ele se fac în secret. Cei inţiaţi sînt izolaţi.
Femeile nu au voie să-i vadă.
..

------

-----
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În evul mediu, în Europa apuseană, trecerea se făcea
printr-un ceremonial aparte în care proba principală era cea
de bărbăţie, pentru cei din popor, trasul cu arcul, pentru cei
nobili, mînuirea sabiei şi a lăncii. Biserica a căutat să lege
momentele în care se făceau aceste rituri de iniţiere de anu
mite sărbători. Mai tîrziu, Biserica apuseană catolică şi
protestantă şi-au însuşit complet acest moment de trecere
între două vîrste, stabilind ceremonialul confirmării , al
primei cuminecări.
Riturile de iniţiere nu se făceau însă numai pentru a
trece în starea de flăcău de însurat şi fată de măritat, ci şi în
momentul intrării într-o anumită profesie, la intrarea într-o
anumită breaslă.
'La noi singurele forme care amintesc de riturile de tre
cere din această categorie erau intrările în cetele de feciori şi
intrarea fetelor în horă. Cetele de feciori consfinţeau dreptul
tineretului la petreceri, la petreceri zgomotoase chiar, pe
care le-am prezentat cînd am vorbit despre cetele de Anul Nou
şi ceata de Căluş, dreptul de a pedepsi în felul lor, de obicei
prin batjocură, pe cei care contravin regulilor tradiţionale
ale colectivităţii. Mai nou, acest drept a fost răscumpărat
printr-o vadră de vin.
În Apus, cetelor de flăcăi le revenea şi dreptul de a orga
niza şarivari. Era, ca şi strigatul nostru de pe coastă, o formă
de protest a colectivităţii împotriva celor care se abat de la
rînduiala tradiţională, mai ales în ceea ce priveşte căsniciile
şi viaţa morală a tinerelor fete. Pedepsirea se făcea prin
manifestări deosebit de zgomotoase, printr-un fel de se1 e-.
nade cu ţipete, urlete şi miorlăituri, executate cu ajutorul
unor instrumente muzicale improvizate, într-o disonanţă
totală. Denumirea este foarte veche şi folcloriştii nu au căzut
încă de acord asupra originii ei. Unii o deduc din grecescul
Chalybarion, pe care îl derivă de la chalybos, vas de bronz
care se presupune a fi fost lovit pentru a produce zgomot,
alţii îl derivă din latinescul caribaria, durere de cap, în
legătură cu durerea de cap produsă de aceste serenade zgo
motoase ( cf. CI. Levi-Strauss, Le cru et le cuit, Paris, 1 964,
p. 306) .
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Despre cetele de flăcăi se pot găsi informaţii mai ample
în lucrarea lui Traian Gherman „Tovărăşiile de Crăciun ale
feciorilor români din Ardeal" · (Anuarul Arhivei de Folclor,
B ucureşti, II, 1 939) şi în amintita lucrare a lui Richard
Wolfram, Alterklassen und Mănnerbilnde in Rumănien
(Wien, 1 924) .
P e lîngă cetele care s e constituiau pentru colindat, pen
tru urările de Anul Nou ori pentru Căluş, în Făgăraş, la
Drăguş, ceata se constituia pentru un an întreg şi era formată
din flăcăii care au trecut de 18 ani. Ea se împărţea în două
subgrupe de vîrstă, cei care nu au făcut şi cei care au făcut
armata; se alegeau doi vătafi, un vătaf mare şi un vătaf mic.
Ceata avea şi un steag. Ea organiza hora şi pet_recerile
tineretului în tot timpul anului. Ea colinda şi ura de Anul
Nou. Ea organiza berea, petrecere de Anyl Nou la care se
făcea intrarea fetelor în joc. Fetele iritrauîn joc, erau băgate
în joc, de la vîrsta de 1 7 ani. Fiecare cetaş avea dreptul să
bage în joc două fete. Se socotea că fata a fost băgată în joc
numai după ce a trecut pe sub mîna flăcăului. Deci, această
figură atît de obişnuită la anumite j ocuri de perechi din
Ardeal, Haţegana, Ardeleana, are o semnificaţie rituală de
iniţiere. Totuşi, ceata de feciori din Făgăraş nu mai are nimic
din caracterele de iniţiere. Ea este doar o instituţie socială
obişnuită.
Obiceiurile în legătură cu nunta

' Următorul moment important din viaţa omului marcat

prin manifest� folclorice deosebite este _K�s_itoria.
Obiceiurile în legătură cu căs ătoria depăşeau, prin
amploarea lor, rin mulţimea -{ varletatealri�nlte_s_@oi
folc orice pe cele în legătură cu naşterea_şL �lLtr�c�_r��- în
categ�ria flăcăilor de însurat şi a fetelor de mărita!.
Ace�, din cele mai v_ţ_�hi timp11ri ,__poporu_l
acorda căsătoriei o mare importanţă. Acest interes era direct
legat de viaţa economică acoleCii\ri ţ _ă_ţi_l_��o_p�lare.
.
_

__
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Astăzi, în formele populare tradiţionale, căsătoria se
realizează prin manifestări complexe, în care se îmbină ele
mente cu caracter economic, juridic, ritual şi folcloric, pen
tru a forma un mare spectacol popular, o importantă mani
festare artistică populară.
Noua unitate econof!IÎC� care se întemeiază prin
căsătorie, noua familie menită să contrib_uie la perpetuarea_
biologică şi socială a neamului, este centrul interesulm
întregii colectivităţi tradiţional� Pentru ca ea s·ă�şT poaiă
îndeplini rolul care îi revine în viaţa economică şi socială a
colectivităţii, trebuie să se creeze condiţiile necesare şi aceste
condiţii se creează, înainte de toate, pe plan economic prin
înzestrarea tinerilor, iar pe plan juridic prin convenţia care
intervine între cele două neamuri care se încuscresc, prin
noile legături familiale pe care căsătoria tinerilor le sta
bileşte. Acest interes explică, de fapt, de ce în obiceiurile de
peste an şi, în general, în întregul sistem a_!_ o � iceiurilor
apăreau atîtea momente cu caracter P-f�.· Se vede
cum, prin complexe interrelaţii în cadrul sistemului obi
ceiurilor, diversele acte se corelau pentru a asigura buna rîn
duială a comunităţii, existenţa şi perpetuarea ei:fDar noua
familie nu se creează şi nu se consolidează în concepţia
tradiţională numai prin acte economice şi juridice. Ea tre
buie consfinţită şi apărată printr-o serie de acte rituale şi
ceremoniale, menite să o ferească de forţele răufăcătoare şi
să-i aducă fecunditate, prosperitate şi viaţă fericită, să o inte
greze în viaţa socială a comunităţii. ll
Cele trei categorii de acte care stăteau la baza căsător � i
în forma ei populară tradiţională îmbracă, din cele mai vechi
timpuri, forme rituale, ceremoniale şi se concretizează printr-o
serie de manifestări folclorice, din cuprinsul cărora făceau
parte poezii, cîntece, dansuri şi manifestări mimice şi dra
matice.
Marele complex al obiceiurilor de căsătorie folosea, prin
urmare, pentru a se realiza posibilităţile oferite de toate
domeniile creaţiei populare. Folclorul apare în obiceiurile
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legate de căsătorie sub formă de oraţii, de urări, de închinări
la daruri şi la pahar, de cîntece de j ale, de cîntece de bucurie,
de balade, de strigături, de dansuri şi marşuri, de cortegii
solemne şi de acte ceremoniale care se săvîrşesc cu mult fast
spectacular, în care intrau manifestări mimice şi dramatice.
Unele din faptele de folclor care intrau în componenţa
obiceiurilor de nuntă nu apăreau decît în cadrul acestor obi
ceiuri şi aveau un caracter ritual sau ceremonial. Altele erau
de circulaţie generală în folclorul colectivităţii respective şi
contribuiau doar la crearea atmosferei festive, a petrecerii şi
veseliei generale a colectivităţii.
Natural că tot ceea ce cunoaştem astăzi ca manifestare
folclorică în obiceiurile căsătoriei nu are aceeaşi vechime.
Elementele acestui complex obicei, nu numai cele folclorice,
ci şi cele economice, juridice şi magice etc. provin din epoci
istorice deosebite şi nu erau acel�aşi pe întreg teritoriul fol
cloric românesc.\ Obiceiurile în legătură cu căsătoria au
înglobat în desfăşurarea lor elemente de origine diferită,
semnificaţia elementelor s-a schimbat în timp, iar modurile
\fn care obiceiul se realiza erau diferite de la un ţinut la altul.
1 unitar în structura lui, în accentele pe care le pune pe
\ill omentele esenţiale, acest obicei complex apărea con
cretizat variat în diferite zone, prin succesiunea secvenţelor
sau prin prezenţa sau absenţa unor elemente, mai puţin prin
semnificaţia 2e care o acordă diferitelor acte rituale sau
ceremoniale. )0
Pr�it� deci sub acest aspect, obiceiurile în legătură cu
căsătoria constituie importante documente de istorie socială,
importante documente de dezvoltare a culturii noastre
·populare. Pivotul în jurul căruia se desfăşura întreaga
acţiune era unirea celor două neamuri şi trecerea tinerilor în
noua stare, în rîndul celor însuraţi , în rîndul gospodarilor
colectivităţii.
11 Ca ceremonial de trecere, întreag� _Qţ__şfăşurare a 9bi
_
_c�iu�ilor în legătură cu căsătoria cuprindea cele trei etape
princpiale: logodna, nunta şi obiceiurile de dup5 nuiiTâ;ln
unele locun, ş1 rast1mpul pînă la naşterea primului copil.
__

__
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Folcloriştii contemporani care au studiat acest obicei l-au
privit, în general, sub arI?-bele aspecte: cel de ceremonial de
trecere şi cel de spectacol popular şi au văzut în cele trei
etape, trei acte al dramei matrimoniale, iar în diferitele
momente şi acţiuni ceremoniale, scenele diferite ale acestei
drame .. "" /f)
Arnold Van Gennep, de pildă, spune: „Ca într-o piesă de
teatru, ca într-o prezentare scenică, de la plecare la sosire, de
la prolog la încheiere, îmbinările de acte şi de sentimente,
care stau la bază se succed în chip necesar într-o anumită
ordine, atît în timp, cît şi în spaţiu. Această concepţie dra
matică a ceremonialului logodnei şi nunţii care, de fapt, stă
la baza teoriei mele despre riturile de trecere, îngăduie să
clasificăm miile de fapte de amănunt pe care altădată fol
cloriştii le priveau izolat. Înţelegi astfel că toate ceremoniile
au un scop esenţial, că ele nu se fac întîmplător, episodic,
pentru a protej a pe cei doi eroi pricipali şi familiile lor de
pericolele care i-ar putea ameninţa din partea forţelor
supranaturale, printr-o serie de rituri şi de prescripţii magice,
ci că tind, înainte de toate, nu numai la apropierea celor doi
tineri ca indivizi, ci şi la apropierea «celulelor familiale» care
sînt totodată şi «celule sociale», căci sînt în legătură, prin
situaţia lor, prin vecinătăţi, prin cătune, cu întregul grup
16
social" �Manuel de folklore fram;ais contemporain, I, p. 228) .
Dacă privim mai atent obiceiurile de căsătorie, vedem
că, prin plecarea celor tineri di n rîndul categoriilor de tineret
cărora le aparţineau, prin plecarea din familiile lor şi , mai cu
seamă, prin plecarea miresei de-1.acasa părintească, în echilt
brul social se producea o bre şă, se produceau ciocniri de
interese şi sentimente, conflicte, uneori, buna rînduială exis
tentă se balansa. Tot ceea c e se făcea în cursul ceremo
nialelor ample şi atît de colorate' era menit să ducă la
rezolvarea acestor conflicte, la restabilirea echilibrului, la
rebalansarea rînduielii. Conflictul se rezolva prin intrarea
tinerilor în categoria maturilor, prin integrarea miresei în
familia mirelui, prin crearea unei noi celule sociale, a unei
noi familii şi prin stabilirea de noi legături, de încuscrire şi
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cumetrie, între cele două familii, pe de-o parte, şi între ele şi
familiile naşilor, pe de al ta.
Obiceiul căsătoriei era deci important pentru colectivi
tate şi această importanţă îi asigura ampla desfăşurare, colo
ritul folcloric viu şi numeroasa participare a oamenilor.
Nu putem intra în toate amănuntele acestor obiceiuri
complexe şi, din lipsă de spaţiu, nu putem insista nici asupra
diferitelor aspecte pe care ele le capătă în toate regiunile
ţării, pentru a da o expunere exhaustivă a ceremonialurilor
şi riturilor de nuntă. Este deci preferabil să avem o imagine
concretă deşi parţială a obiceiului, aşa cum se desfăşoară
într-o anumită regiune a ţării, şi am ales pentru aceasta
descrierea nunţii, nu însă a logodnei şi nici a obiceiurilor de
după nuntă, din Vîlcea, Oltenia. Întregind acest material
concret cu experienţa folclorică a fiecăruia dintre noi, avem
o imagine reală a obiceiurilm,,��untă. Descrierea este
extrasă din lucrarea lui G. Fira, Nunta în judeţul Vîlcea
(B ucureşti, 1928).
În Vîlcea, obiceiul nunţii dura şi durează şi astăzi de
multe ori trei sau patru zile ş1 are momentele culminante
durrnmca. Nunta începea de vmen sau sîmbătfn:lupă-masă şi
'se termina luni înainte de masă.
Actorii ceremonialului erau: mîrele, mireasa, socrii mari,
părinţii mirelui, socrii mici, părinţii miresei, naşul, naşa,
chemătorii, cei care fac invitaţiile la nuntă, brădarul, flăoăul
care duce bradul de la mire la mireasă, colăcerul, cel care
spune Colăcăria la sosirea al aiului mirelui la casa miresei,
sălbarul, flăcăul care poartă salba şi i-o pune miresei,
pocînzăreasa, femeia bătrînă care pregăteşte şi încarcă
zestrea miresei, vădrarul, un tînăr văr al miresei care o ajută
să ia apă cu vadra, chelarul, cel care se îngrij eşte de cămară,
bucătarul, priveghetorul, care supraveghează servitul la masă,
alergătorii, oamenii care servesc la masă, lăutarii, flăcăii pri
eteni ai mirelui, prietenele miresei şi nuntaşii.
Momentele principale ale ceremonialului de nuntă pro
priu-zis erau: chemarea, fedeleşul, aducerea
bradillu1 la casa
-� ���
tJarbieritul �inereiu-i,-adus �i-�peI� -{)un�i-ea- beiefei,
-

se_c
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venirea mirelui cu alai la c_afilL Ip�resei, colăceriile, jocul
--- . - ·încărcatul
---------·---braduluT:--plinereasalbei,
iertăciunea,
__ zţsJr�L
văârantul, plecarea la cunume, cununia, întoarcerea cu alai
-�_Ja cunume, masa mare, darunle, -hori miresei�- luarea
betele i,__�Q_rU.L-.
-----Chemarea
unul sau
la nuntă se făcea sîmbătă de către
mâi "mlliţi flăCăl,. rude sau prieteni ai �-f � � J_
ăcaţj_J.n
Mine de sărbătoare. Chemătorii aveau o ploscă de vin sau
de ţuică cu care închmau celor invitaţi. Ei colindau satul
însoţiţi de un taraf de lautan care cmta Cîntecul chemării.
Intrau în casele celor pe care doreau să-i invite, cinsteau cu
ei şi le făceau cuvenita poftire. Nu exista o oraţie pentru

--

-------· ----

----

r ) } iiii��r

�·
__llŢ!p_odobirea bradului se făcea la casa mirelui, vineri sau

sîmbătă seară. La împocfobirea bradului flăcăil -veneau
�Odata cu e1 veneau şi fetele �rnattîfzru�cei
căsătoriţi şi bătrînii. M ama mirelui aşeza în mijl�cul odăii o
masă joasă cu trei picioare pe care punea un �ola���u o pîine
2resarată cu sare în care înfigea o lumînare. Mirele--cmstea
flăcăii cu ţuică, ap01 Începea împodobirea bradului. Crăcile
se retează la tulpină astfel încît să formeze trei sfere, una mai
mare jos, una mijlocie şi una mai mică spre vîrf. Apoi bradul
era împodobit cu panglici multicolore, cu flori de hîitfi
Deteâla. în vîrfuCbî-aCiuîul se --p1.i"nea - o batistă _c._olarată.
Biadul astfel J!IlPQdq_bf�er-a Înfipt .în-pîi��a de pe masă, lîngă
lumînarea�insă. În jurul lui se încingea hora ... Nuntaşii
pettece.âi1- apOI CU -fnfficare-Ş{ iJ"ăutură pînă Îţ1_ zori.
-- �-=niăâăr_ul_y_1pţ_]i·c�sa mjrelui ..fălan1.
Calul era împodobit cu flori şi panglici la frîu . Brădarul ·e-ra
îmbrăcat în haine de sărbătoare şi avea bici cu pocnitori.
Sosit la casa mirelui, el descăleca şi primea de la mire o
ploscă cu vin pe care o atîrna pe umăr, lua bradul, încăleca
din nou şi, în trap iute, pe căi întortocheate , pornea spre casa
miresei. În drum se ferea să nu fie oprit de duşmani sau să nu
dea peste „prilejuri" . Cînd se apropia de casa miresei,
pocnea din bici pentru a-şi vesti sosirea. Tatăl miresei
deschidea poarta şi îi ura bun venit. Brădarul se apropia de
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casă, spunînd: „Tînăru nostru 'mpărat I D e dimineaţă s-a
sculat I Şi plecînd prin sat la noi I M-a găsit la o turmă de oi I
Şi tare m-a rugat, I Să fiu brădar I Ca mîndru arţar, I S ă-i iau
truda de-o noapte, I Stropită cu lacrămi de lapte, I Ş-aşa am
plecat I Cu murgu-nstrunat, I Cu paloşu-ntr-o mînă, I Cu
bradu-n-altă mînă, I Ş-am trecut văi, I Am ocolit pe după
clăi, I Pe drumuri nebătute, I Prin ape nescăzute, I Ca s-ajung
la Dumneavoastră" (G. Fira, op. cit., p. 17).
Mireasa cu mama ei şi cu fetele prietene ieşeau în
prisp ă. Cînd le vedea brădarul spunea: ,, Împ ărăteasă
mireasă, I De-mpăratul nostru aleasă, I Bine te-am găsit
sănătoasă!" (ibid.).
""
Mireasa şi femeile răspundeau: „B e-ai venit sănătos, I
Cu un brad frumos" (ibid.).
Brădarul continua: „La faţa dumneavoastră mă-nchin I Ca
la o ramură de măslin I Şi vă aduc acest brad înalt, I De-mpă
ratul nostru-mbrăcat, I Să-l stăpîneşti voioasă I Cu toată
casa, sănătoasă. I Şi mi-a zis împăratul nostru, I Să fie în
cinstea şi auzul vostru, I Ca să-l înălţaţi I Şi să-l împlîntaţi I
Sus pe vîrf de munte I Unde-s fete multe, I Ca ele să-l stro
pească, I S ă nu se-ofile ască. I D acă muntele e departe, I Şi
n-aveţi care ferecate, I Apoi tînăru nostru-mpărat I La faţă
s-a-nbujorat I Şi aşa mi-a cuvîntat: I Pe a Dumneavoastră
casă I Să-ntindeţi o masă I Ca la o împărăteasă, I D -acolo să
vă rotiţi, I Un locşor bun să chitiţi I Pentru cinstea mîndrului
nostru-mpărat I Şi acestui sfînt şi blagoslovit brad. I Să nu vă
uitaţi în vîrful patului, I C-a acolo e cuibul bărzoiului, I Nu pe
cele coşare I Pline cu cuiburi de cioare, I Nici în vîrful nucu
lui, I U nde-i cuibul cucului, I Să vă uitaţi la toarta cerului, I
Să aruncaţi inima fierului I Şi să atîrnaţi o scăricică I Pe
und-m-oi sui fără frică I Ş-acolo-n naltul cerului I Să facem
cinstea bradului. I Ei, acum nu vă zgîiţi I Şi ochii la mine
beliţi, I Şi acum în grabă I Să vă faceţi de treabă I Şi să faceţi
negîndit I Ce-mpăratul v-a porîncit. I Şi eu, drumeţ de sate I
Cu oalele sparte, I Mă-nchin cu sănătate I La Dumneata,
cinstită mireasă, I Cu faţă de mîndra crăiasă, I Şi să cotrobăieşti
prin cele unghere, I Să găseşti niscai uscate pere. I De n-or fi
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pere uscate, I Nu strică nici prune afumate, I S ă le arunc în
ăle guri căscate, I Că au rămas nemăritate. I Aşa zic şi eu I Ca
un paraleu. I Şi dacă vă-ţi potrivi, I Înapoi oi porni I Şi aici n-oi
mai veni. I Aşa vă zic cu sănătate, I La vară bucate, I La mulţi
ani· cu sănătate! I Să trăiţi!" (ibid., p. 18). Apoi brădarul
descăleca, scotea plosca şi închina. Ţinînd bradul în mînă
făcea o horă împreună cu tineretul . Tatăl miresei aducea o
prăjină lungă de 5-8 metri, lega bradul de prăjin ă şi îl aşeza
la colţul de răsărit al casei. Brădarul şi nuntaşii intrau în casă
unde erau ospătaţi . Mireasa dădea brădarului o batistă înflo
rată, salba de galbeni şi cămaşa mirelui. După ce petreceau
pînă spre amiază, brădarul se întorcea la mire căruia îi preda
salba şi cămaşa. Brădarul era un trimis al familiei mirelui, al
celuilalt neam, deci trebuia să se ferească de duşmani şi de
piedici. D acă mirii erau din sate deosebite, piedicile erau
mai mari şi se puneau în calea alaiului de nuntă cînd mireasa
pleca în satul mirelui. Pînă nu de mult ele erau reale: poduri
stricate, gropi acoperite cu frunze, mărăcini pe cale şi chiar
bătăi. Alteori, piedicile aveau un caracter de rit: făcături, mult
mai grave decît cele reale pentru cei care trăiau sub imperiului
credinţelor superstiţioase. Mai tîrziu, şi astăzi tot mai des, ele
sînt simbolice şi sînt privite cu umor.
Jn Oraţia brădarului, �irele apare ca tînăr împărat, iar
mireasa ca împărăteasă In general, în poezia nupţială în
care desfăşurarea este deplasată într-o lume fabuloasă,
mirele apare ca tînăr împărat. Oraţia are şi ea la bază, ca şi
multe colinde, cîntece de seceriş şi alte cîntece şi urări rituale,
descrierea obiceiului ca atare, presărată cu elemente fantast�e
inerente. Bradul apare ca simbol de tinereţţ şi_fertilit::ţţe_şi, ca
atare, tre6me aşezat la loc de cins_�-:�"Ef.ţ(a trimis ca un mesaj
solemn cu închinări şi urări de sănătate.
--- Omorul este ş1 el un element esenţial al oraţiei, mai cu
seamă în partea în care brădarul, potrivit datinei, îşi cere
răsplata. Flăcăul lua în rîs fetele care au rămas nemăritate.
Participarea acestor fete la ceremonialul căsătoriei nu era
indiferentă. Fetele socoteau această participare o propiţiere,
un bun augur pentru căsătoria lor. În ceremonialul n upţial
·-·-·-- -- -- -----
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existau anumite rituri în acest sens, de pildă cel în care
fiecare fată rupea o bucăţică din voalul miresei.
Fedeleşul era un ospăţ cu invitaţi puţini, care se făcea
mb
sî ătă seara atÎt la mire, CÎt ŞI fa mireasa. 'NU-- aveao
desfăşurare ceremomala aparte. Era, de fapt, despărţirea
....
mirelui şi a miresei de tineri, deci, în cadrul ritului de trecere,
u_nul din actele pnmeI secvenţe. fn unele locuri, la fedefoŞ; cu
participarea tinerefulm, mirele pregătea steagul , iar mireasa
cununa.
Bărbieritul i erelui era, de fa t ătire de nuntă a
mirelui ŞI avea oe ummică dimineaţa. Mirele era-aşezatpe
un scaun în mijlocul odăii, înconjuryit de flăcăi prieteni. Unul
gin. ei îl b ărbierea, pe cînd lăutarii cîntă dntecul ceremonial.
După ce era bărbierit, mirele se îmbrăca de nuntă, îŞiptfiîea
cămaşa trimis ă de mireasă şi în piept floare a de lămîiţă cu
beteală.
Poezia cîntecelor de despăr\ire ce se cîntau mirelui la
bărbierit era phnă de aluzii iromce şi avea o nota veselă, nu
era jalnică precum cea care se cînta în acelaşrmoment mirese1.
Poezia vorbea, pe un ton de laudă exagerata;mar-mult
despre isprăvile de flăcău ale mirelui, decît despre perspecti-
vele căsniciei care, în formele de viaţă tradiţională, nu s-a
prezentat niciodată pentru mire în culori atît de sumbre ca
pentru mireasă. Iată un astfel de cîntec din Muntenia, citat
de S. Fl. Marian (Nunta la români, Bucureşti, 1 995, p. 218),
de fapt, o contaminare a mai multor motive care vorbesc
despre dragostele din tinereţe ale mirelui:
„Foaie verde de bujor, I În luna lui cuptor, I Veni vremea
să mă-nsor, I Toate fetele mă vor. I O boaţă de preoteasă, I
Nu mă lasă să-mi fac casă. I D ă cu spuză pe fereastă I Să mă
frigă, să mă arză, I Să-mi arză luminile, I Să nu mai văd fetele I
Foaie verde de susai, I De mititel mă-nsurai, I Frumoasă
mîndră luai. I Aoleo! mîndruţa mea I Subţirică ca soba, I
Dreaptă ca cobiliţa".
Sau: „Cînd iubeam eu la copile, I Eram voinicel în fire, I
Iar acuşi m-am însurat, I Multă dragoste-am stricat. I N-am
stricat numai pe-a mea, I Ci-am stricat pe-a multora" (ibid.,
p. 219).
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Totuşi, nici poezia de despărţire a mirelui nu este întot
deauna lipsită de o notă de melancolie, de j ale după viaţa
liberă de flăcău:
„Foaie verde ş-un dudău, I Bine mai trăiam flăcău, I
Încălicam c�lul meu I Şi plecam unde vream eu; I D ar acum
m-am însurat; I Grija casei c-am luat. I Busuioc verde pe
masă, I Rămîi, maică sănătoasă, I Dacă n-ai fost bucuroasă I
Să fii cu fecior la masă" (ibid., p. 219).
Duminică dimineaţa, în casa miresei, se pregăteau batis
tele şi bucheţelele cu beteală pentru flăcăi, cămaşa soacrei şi
a socrului, darurile care se vor da la masa mare. După aceea,
mireasa se duce a la fîntînă sau la rîu să ia apă. În acest scop,
la capătul unui resteu de la jugul boilor se lega o batistă, apoi
resteul era trecut prin toartele unei vedre. De un capăt al
resteului ţinea mireasa, de celălalt, vădrarul. Ei porneau
spre apă în timp ce lăutarii cîntau cîntecul ceremonial
respectiv. După ce aduceau apa în mijlocul curţii, mireasa
stropea cu un mănunchi de busuioc spre cele patru zări. Cu
apa rămasă în vadră fetele se stropeau una pe alta pentru a
se mărita cît mai curînd. În jurul vedrei se încingea o horă, în
care mireasa juca alături de vădrar. La un chiot al lăutarilor,
vădrarul trebuia să apuce batista de la resteu pentru a nu i-o
lua alţii înainte şi a-l face de rîs. În obiceiurile de căsătorie
apa avea rosturi de propiţiere, dar şi rol profil actic. În acest
moment ea era menită să apere mireasa şi pe nuntaşi de
forţele răufăcătoare. Scosul apei din fîntînă era pentru
mireasă o probă, un act prin care dovedea că poate să se
căsătorească. În Macedonia, unde obiceiurile s-au păstraMn
forme mai vechi, mireasa trebuie să aducă apă şi să aprindă
focul.
După acest act ceremonial, mireasa, însoţită de fete,
intra în casă şi începea să se pregătească pentru nuntă. I se
punea rochia de mireasă, ghetele cumpărate de mire, era
încinsă cu bete frumoase, iar părul împletit i se aşeza în
formă de cunună pe cap. Apoi era aşezată pe un scaun în_
faţa oglinzii şi i se punea sovonul (voalul) , beteala şi lămîiţa.
În timpul acesta lăutarii cîntau:
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„Frunză verde, mătăcină, of, of, I Ia-ţi, mireasă, ziua
bună, of, of, of, I Ia-ţi , mireasă, ziua bună, of, of, I De la fraţi ,
de la surori, I De la grădina cu flori, I De la strat de busuioc, I
De la fetele din joc, I De la frunza cea de brad, I De la puiul
cel lăsat, I De la frunza cea de nuc. I Rămîi, maică, eu mă
duc. li Plîngi mireasă, te omoară, I Că n-ai mai pune peteală, I
Nici la coadă floricele, I Nici în degete inele, I Şi nici în urechi
cercei, I Nici n-ai şedea cu flăcăi. I Cununiţa ta cea verde, I
Cum te scoate dintre fete, I Şi te dă-ntre neveste! I Şi cununa
cea de flori I Te pune între nurori. I Cîntaţi, fete, şi horiţi I
Pînă sunteţi la părinţi, I Cîntaţi, fete, horile I Şi vă purtaţi flo
rile. I După ce v-aţi măritaJ Horile n-ăţi mai juca, I Florile
n-ăţi mai purta. I Copiliţă cu părinţi, I La ce focu te m ăriţi I
Că mila de la părinţi I Anevoie-ai s-o mai uiţi. I Că mila de la
străini I Ca gardul de mărăcini, I Şi mila de la bărbat I Ca
frunza de plop uscat, I Cînd gîndeşti că te umbreşti, I Tot mai
rău te dogoreşti, I Cînd gîndeşti că trăieşti bine, I Atuncia e
vai de tine! I Săriţi, flori, de-mbobociţi, I Că mie nu-mi tre
buiţi. I Pînă eri cu fetele, I Azi sunt cu nevestele . I Bate, vîn
tule, prin munţi, I Ado-mi dor de la părinţi; I Bate-mi, vîntule,
prin flori, I Ado-mi dor de la surori; I Bate-mi, vîntule, prin
brazi, I Şi-mi ado dor de la fraţi!" (G. Fira, op. cit., pp. 24-25).
După ce terminau, lăutarii începeau să cînte un joc. La
auzul melodiei de joc, flăcăii din curte răspundeau cu chiote.
Mireasa ieşea afară şi intra în horă. După aceasta se aşezau
cu toţii la masă. Cîntecul de la punerea betelei marca încă un
moment de despărţire al miresei de fete şi de casa părinţilor.
Despărţirea de părinti şi plecarea între străini, ca şi
despărţirea de fete era unul din momentele de culminare
lirică în desfăşurarea ceremonialului căsătoriei. La acest
moment, cum am văzut, flăcăii nu asistau. Ei răspundeau de
afară cu chiote atunci cînd despărţirea era efectuată, mar
cînd prin aceasta, în desfăşurarea dramei, o victorie.
Unul dintre momentele cele mai importante în ceremo
niaful propriu-zis al nunţii era şosirea alaiu[uUnjrelui la casa
miresei. Alaiul se forma astfel: în frunte colăcerul cu plosca;
b'iîdarul şi cîţiva flăcăi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare,
-
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călări pe cai împodobiţi cu flori şi panglici, în mîini cu bice cu
pocnitori. În prima trăsură stătea naşul cu ginerele, în a doua
naşa, fetele şi nevestele mai tinere, în celelalte neamurile şi
nuntaşii şi, în sfirşit, lăutarii. Printre flăcăii călări era şi cel
care purta salba miresei, cusută la căciulă sau la piept. Naşul
indica colăcerului drumul pe care trebuia să-l parcurgă
alaiul. Niciodată nunta nu se întorcea pe acelaşi drum pe
care a mers, pentru a înşela şi a preîntîmpina astfel acţiunea
forţelor potrivnice.
Cînd alaiul se apropia de casa miresei, flăcăii începeau să
chiule ş1 să pocnească din bice entru a Yesrr-sosirea.--Cei
a casa miresei închideau porţile �e înarmau cu�·
a
mege, parcă s-ar fi pregătit de lu
Tu
cio
,
_!y.....
poartă, nuntaşii mirelui începeau să bată ca să li se deschidă.
Se simula o ceartă, apoi tatăl miresei se apropia de poartă şi
întreba: „Oameni buni, ce căutaţi? I Ca nişte nebuni svîntu
raţi?". Colăcerul răspundea: „Ce umblăm , I Ce căutăm, I
Samă la nimeni nu dăm. I Dar ce aţi pus ăşti doi soldaţi I Aşa
de rău învăţaţi, I Aşa de pîrliţi I Şi de zgribuliţi? I De unde
sunt veniţi, I Din Deal de la Pîrliţi? I Noi căutăm o-mpără
teasă, I O mireasă aleasă I Care s-a adăpostit în casa
dumneavoastră" (ibid., p. 26).
Cei din curte răspundeau: „Nu-i aci mireasa, I Nici
împărăteasă, I O găsiţi voi mai la vale, I La răscruci de cale"
·

�

(ibid., p.26).

Colăcerul zicea: „Nu ne minţiţi, I Să nu fiţi b ănuiţi. I Că
dac-om porni I Şi-mpărăteasa n-om găsi, I Apoi atunci, I
Hacul şi dracul, I Numai al Dumneavoastră va fi. I Mai bi�,
cît cu-nchinăciune, I Şi cu plecăciune, I Mai bine ne pofteaţi I
Şi ne ospătaţi, I Că suntem trudiţi de goană I Şi de multă
osteneală" (ibid., pp. 26-27).
Tatăl miresei răspundea: „Dac-aşa vă e-nfăţişarea, I
Apoi atunci I Fiţi bine poftiţi I Şi la noi bine veniţi. I Băieţi,
deschideţi porţile largi, I Să intre cine-mi sunt dragi" (ibid.,
p. 27).
Alaiul mirelui intră în curte, colăcerul descalecă şi se
apropie de pragul casei unde se spunea Colăcăria: „- Bună
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dimineaţa, cinstiţi socri mari! I M ulţumim Dumneavoastră,
băeţi militari! I Dar pentru ce mare treabă I Aţi venit la noi
cu aşa mare grabă? I Ce-ntrebaţi Dumneavoastră I De
grabnica venire-a noastră? I Şi ăştia, ce stau grămezi ca
stupii, I Şi se uită par-că văd lupii? I Ce este astă tinerime I Şi
astă mare mulţime? I Şi aste fete urşi văzură? I Sgîiesc ochii
şi cască gură, I Mare, tată, cît o şură. I Ori n-au văzut oameni
încă I Şi-au frică că le mănîncă? I Noi am mai umblat şi
altădată, I Pe alocurea ca şi astă dată, I Şi aşa nu se mirară, I
Nici ce căutăm nu ne-ntrebară. I Iar aici v-aţi strîns grămadă, I
De par-că căutaţi sfadă. I Ori vreţi de frică şi teamă, I Să stăm
şi să vă dăm samă? I D�r nici prin gînd să vă treacă; I Veţi
avea părerea seacă, I Nu ne speriem de lume I Că suntem
voinici cu mare nume, I Nici nu ne-ngrijeşte multul I Că ştim
să vă dăm cuvîntul. I Iar de voiţi şi vă place, I Să vă răspun
dem cu pace, I Luaţi-o cu-ncetişorul, I S ă vorbim cu
binişorul, I Că orice, cu-ngăduială I Se face cu rînduială; I Iar
repede cînd se cere, I Nu se face cu plăcere. I De aceia lăsînd
gluma, I Ascultaţi la noi acuma. I Tinăr împăratul nostru, I
Care vrea binele vostru, I Într-o zi de dimineaţă I Cu firea
care-l răsfaţă I Pe la revărsat de soare, I Vrînd să plece-n
vînătoare, I S-a sculat, s-a gătat bine, I S-a-narmat cum se
cuvine I Şi luînd buciumul îndată I Buciumă cu el o dată, I Şi
strînse ostaşi mulţime, I Toţi voinici de călărime I Şi age ri de
meşterie I Şi buni la vînătorie, I Să vîneze dialurile, I Şi
munţii cu jghiaburile, I Pădurile cu umbrele, I Văile cu lun
cile. I Aşa umblînd ziua toată I Au ocolit locul roată I Pîn-la
amiazi către seară, I Fără a vîna vre-o fiară. I Şi atît se dez
gustase, I Cît pe-acia să se lase, I Să nu mai gonească vîntul I
Şi să spulbere pămîntul. I De parcă-i zicea nălucă, I Tot încă
să se mai ducă. I Şi-aşa peste un dial, I Mergînd în curătură de
cal I Cu puşca-ntr-o mînă I Ajunse la o fîntînă, I Şi văzînd urmă
de fiară, I Aci toţi descălecară, I Să se uite s-o privească, I Ce
urmă e, să ghicească. I Stînd dar astfel fiecare I Privind cu
mare mirare , I Unii au zis că-i urmă de zînă, I Aib-o-mpă
ratul de mînă; I Alţii că-i floare crăiasă, I Aib-o-mpăratul
mireasă. I Deci cu cîte cuvîntară, I Pe împărat 1-aţîţâră, I Şi-l
-

-
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făcură în gînd să-i vie I S ă scrie ca să se ştie, I Din ce parte
acea zînă I A venit pe la fintînă. I Şi cu inim a-nfocată I
Trecînd pe urmă-îndată, I După urmă se tot duse, I Pînă văzu
că-l aduse I Drept în casa Dumneavoastră, I Cu toată oştirea
noastră, I Unde a zărit o floare I Ca o stea strălucitoare, I
Care de crescut tot creşte, I De-nflorit tot înfloreşte, I Iar de
rodit nu rodeşte, I Că pămîntul nu-i prieşte. I De aceia
împăratul, I Făcu cu toţi ai săi sfatul, I Că acea frumoasă
floare I Şi dulce mirositoare I De aici să o strămute, I Să o ia
şi să o mute I La curtea împ ărătească, I Unde locul să-i
pri ască , I Odraslele să-ncolţească, I Să-i dea rodul la iveală I
Şi tuturor l a priveală. I Asta împăratul pune I În gînd, după
ce le spune. I Se uită, locu-nsemnează, I După a stelelor rază I
Şi se întoarce îndată I Cu inima ne-mpăcată I Şi cu gînduri
doritoare I Pen tru iubita lui floare. I A doua zi dimineaţă I Pe
a zorilor roşeaţă I Se scoală-ndat-mpăratul I Ca să-şi împli
nească sfatul. I Se îmbracă, se încalţă, I Pe scări de argint
se-naltă, I Şi pe cal alb voiniceşte I Încălecînd, se opreşte I Şi
peste oştirea toată I Întorcîndu-şi ochii roată, I Pe noi ăşti
toţi ne alese, I Cu mustăţile sumese, I Şi pe ăşti cai iuţi ca
smeii, I Cu capetele ca leii, I Cu coarnele poleite, I Cu unghiile
zugrăvite, I Care cînd încep să saie I Din nări aruncă văpaie, I
Deci după ce ne alese, I Cu poruncă ne trimese, I După iubita
lui floare, I Cea foarte mirositoare, I S-o ducă să strălucească I
La curtea împărătească. I Şi plecînd noi toţi îndată I După
porunca cea dată, I Nu ştiurăm sama bine I Să venim pe
drumuri bune. I Şi ne-au îndreptat pe stele I Şi am venit după
ele. I Peste munţi, peste jghi aburi, I Şi peste sute de dialuri , �
Mîncînd şi bînd împreună, I Cu cîntări, cu voie bună, I Şi-ntre
bînd în calea noastră I De curţile Dumneavoastră. I Şi-aşa
steaua strălucită I Cea de noi foarte dorită I Aici s-a ascuns
văzurăm I Şi-aici din ochi o pierdurăm. I Să ne daţi dar acea
floare, I Acea stea strălucitoare. I Cu răspunsul dinpreună, I
Vă poftim cu voie bună, I Nu aşteptaţi vorbe rele, I Că veţi
avea zile grele, I Că nu suntem trimişi doară I Să-ndrugăm ca
la moară I Vorbe d-ale satului , I D-ale pîrcălabului, I Ci cu
zisa împăratului I Că uite şi firmanul lui" (ibid., pp. 27-31) .
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Colăcerul arată plosca, apoi continuă: „De ştiţi carte
românească, I Puneţi ca să vi-l citească, I Iar de nu, ca de
cărbune I Vă feriţi mîna a pune. I Chemaţi un popă să vie, I
Dacă româneşte ştie, I Dar nu unul cu barba rară, I Să ne ţie
pînă-n sară, I Nici unul cu barba deasă I S-o citească ne-nţe
leasă, I Nici vr-unul cu barba lungă I Trei zile să nu-i ajungă; I
Unul ce ştie să sugă I Ca să-l citească pe fugă, I Că nu-i carte
românească, I Şi, cum vedeţi, e o ploscă I Cu vinul de Dea
lu-Mare, I Cînd beţi, căciula v ă sare, I Iar nu e din Valea-Lun
gă I Să vă facă gura pungă. I Poftiţi, închinaţi odată, I C-aţi
uitat gura căscată, I Luaţi--0 toţi, din mînă-n mînă, I Să ne daţi
cea mîndră zînă, I S-o ducem la-mpăratul I Ca să contenim
tot sfatul. I Nu gîndiţi că vorbim glume, I Ori niscai basme de
lume, I Ci gîndiţi cît de tare I La cele de ospătare, I Aduceţi
orz, fin în care, I S-aibă caii de mîncare, I Tăiaţi junci cu
carne grasă I Să daţi ostaşilor masă, I Aduceţi buţi cu vin
tare, I Să fie de ospătare I Strîngeţi fete frumuşele, I Ca să
dănţuim cu ele, I Apoi vă gătiţi şi case I Îmbrăcate cu mătase, I
Şi pentru oşteni umbrare I Cu loc de-ncăpere mare, I
Întindeţi mai multe mese, I Puneţi bucate-alese I Şi cofeturi
lîng-aceste, I C-aşa obiceiul este. I Iar cumva de nu se poate I
Să împliniţi astea toate, I Nici să staţi să mai răspundeţi, I
Căutaţi loc şi v-ascundeţi, I Că ostaşii nu ştiu glumă I Ş-o să
fie vai de mumă. I V-am spus astea, să ştiţi bine I Că şi
împăratul vine, I Cu căpitani cu ipolete, I Cu trăsuri şi cu
carete I Zugrăvite, poleite I Şi-n ele doamne gătite. I Aduce
ş-o caretă mare I Cu lăutari şi zdrancanale, I În ea stînd
mărita nună I Şi-n mîini ţinînd o cunună I Strălucită, lumi
nată, I Cu pietre scumpe lucrată I Pentru cinstita mireasă I
Cea de-mpăratu-aleasă. I Poftiţi pîn-la cele zise I Aceste
daruri trimise I Prin noi de-mpăratul nostru I Şi de ginerile
vostru, I Că ne zise: «Mergeţi cu ele I Şi le daţi miresei mele». I
Acum dacă cu tot placul I Scoateţi şi ne daţi colacul. I Ce e-al
nostru să se ştie: I În mîini cîte-o sangulie I Sau gevrea cu fir
cusută, I Din in subţire ţesută; I Puteţi da şi de matasă I Dacă
inima vă lasă, I Iar de nu, şi d-arnici fie, I Cum veţi avea ome
nie, I Că noi primim şi de toate, I Numai grijiţi a le scoate, I
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Ca să ne ştergem la gură, I Că-i udă de b ăutură, I Iar astor
fete venite, I Ca ciorile grămădite, I Ce vă stau cap pe la
spate I Tot cu gurile căscate, I Muiaţi cîte o cojiţă I Şi daţi-le
să le înghită, I Să nu stea cu gura sacă I Şi de dor să le mai
treacă, I Să-şi mai potolească jindul, I Pîn-le-o veni şi lor rîn
dul" (ibid., pp. 31-33).
Colăcerul închina şi dădea plosca socrului. Trăsurile
trăgeau la scară, nuntaşii descălecau şi intrau cu toţii în casă.
Unii folclorişti înclină să socotească acest moment de
simulată luptă între cele două părţi o amintire a vremurilor
cînd mireasa era răpită cu forţa. În folclorul celor mai multe
dintre popoarele Europei s-au păstrat momente similare.
Dar continuitatea unor sensuri într-un răstimp atît de lung
fiind problematică, voi menţiona doar că la noi, în unele
regiuni, de pildă în Muntenia, şi astăzi se mai fură mireasa.
Aici însă mireasa este furată doar cînd părintii nu se
învoiesc. De fapt, fata pleacă cu iubitul ei şi părinţii îşi dau
ulterior asentimentul. Se întîmplă însă ca fata să fugă fără
învoirea părinţilor şi părinţii să-şi dea cu· greutate asenti
mentul. Multe dintre cîntecele noastre lirice vorbesc despre
astfel de căsătorii realizate sau proiectate în momentul cînd
opunerea părinţilor pare a fi de neînvins. U neori, căsătoria
prin răpire simulată avea cauze economice. Familiile nu erau
în stare să facă nuntă şi flăcăul fura fata şi se cununa cu ea
mai tîrziu. În cazul acesta, se făcea o nuntă mică, numărul
invitaţilor fiind foarte redus.
Pînă la primul război mondial, aproape peste tot, şi
astăzi, poate, în unele locuri, se rostea o oraţie şi la logodni,
în momentul cînd flăcăul sosea cu peţitorii în casa miresei.
După cum s-a văzut, poezia oraţiei începe prin
expunerea conflictului celor două tabere. Ca la orice luptă,
adversarii încearcă să se intimideze prin vorbe batjocori
toare, se ocărăsc în stil popular. Ocările pline de umor
stîrneau hazul ascultătorilor. Urmează apoi prezentarea
alaiului nupţial în formă fabuloasă, de alai de vînătoare sau
de oştire. Desfăşurarea alaiului este descrisă în culori vii,
sugestive, pentru a da amploare poeziei. Mireasa apare ca o
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căprioară, alteori ca o zînă şi, în orice caz, ca o floare care
trebuie sădită în altă parte, în altă grădină, imagine care sim
bolizează însăşi căsătoria. Simbolul acesta este aşezat com
poziţional în mijlocul oraţiei, făcînd ca accentul să cadă
asupra lui ca element esenţial. De la atmosfera fabuloasă a
al aiului de nuntă se trece, pe nesimţite, la prezentarea plină
de umor a tratativelor. M esajul împ ăratului , „ carte a
latinească", este, de fapt, plosca cu vin de Dealu-Mare. Ca şi
în toate cîntecele ceremoniale, şi aici încheierea o constituie
urarea şi cererea de daruri din partea colăcerului. D acă în
cîntecele de despărţire,,;ile mirelui şi miresei predomină ele
mentul liric. în oraţie predominant este elementul dram atic.
Oraţia de nuntă este un exemplu clar de îmbinare a
lu �ruri!or serio ate, grave, cu expr�a lor hazlie, de aq a
îmbinare între Spiel und Erns, j oc şi serios, proprie culturii
fu._ţdievale si folclornlui.
Moment ul următor al desfăşurării ceremonialului era

;or:_ul bradului. Brădarul cobora bradu( de pe prăj ină Şiî�
�ul lui s� întjQ_�-�? horamare. Flăcăilor care jucau în horă
li se dădea o batistă întloraiăŞi-li se punea beteală în piept.
Flăcăul care purta salba căuta mireasa şi o ducea în faţa
oglinzii. El încerca să o păcălească de trei ori, apoi îi punea
salba la gît. Mireasa îi dădea şi lui o batistă. Lumea se aşeza
apoi la masă şi se ospăta, ascultînd cîntecul lăutarilor. După
masă urma despărţirea miresei de casa părintească, iertă
ciunile miresei. În odaia curată se aşternea jos un__co�
gire se aseza o pernă Mirele şi mireasa îng�q._u!J.cheau pe
pernă cu faţa spre răsărit Naşii şi părinţii stăte.au_Jp_._5-p-afole
!Qrseilalti nuntaşi în părti I ăutarii cîntauie_r_ t ăciunile. Unul
-----din textele iertăciunilor era următorul:
„Frunză verde, mărăcine, I la-ţi, copilă, iertăciune I De la
fraţi, de la surori, I De la grădina cu flori. I Frunză verde
mărăcine, I Ia-ţi copilă, iertăciune I De la mamă, de la vere, I
De la strat cu garofele. I Foaie verde siminoc, I Cere-ţi
iertare pe loc I De la fete, de la joc, I De la strat cu busuioc"
(ibid., p. 35) .
·
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Gnd lăutarii au terminat iertăciunile, tinerii sărutau
mîna părinţilor şi a naşilor, iar aceştia îi sărutau pe frunte.
În modelul ceremonialului de trecere, iertăciunile
reprezintă sfirşitul secvenţei întîi, al despărţirii. Mireasa se
despărţea de familia ei, se rupea pentru a trece, în secvenţa
t;rrrtY�ţOare. pnntre d���ceremoiîfale fo noua famllie.
În unele locuri, după ce mireasa � erea iertare părinţilor sau,
în numele ei, lăutarii sau un grup de femei făceau acest act,
părinţii o binecuvîntau, îi dădeau dezlegare pentru marea
trecere şi îi făceau urări pentru noua stare.
Era îndătinat, aproape în toată ţara, ca în timpul iertăciu
nii mireasa să plîngă. Momentul era, fără în doială,
emoţionant şi plînsul apare ca un act natural. Totuşi, exami
nat mai de aproape, în ansamblul desfăşurării obiceiului,
plînsul miresei era un fapt ceremonial care, în formele nunţii
tradiţionale, nu putea lipsi nici chiar atunci cînd lipsea
emoţia reală. Buna rînduială şi buna-cuviinţă tradiţională
cereau ca mireasa să plîngă. Astăzi mireasa plînge mai rar, şi
chiar cîntecul de despărţire de casa părintească a început să
se schimbe. Acolo unde iertăciunile se cîntau de femei în
grup, toate femeile din casă plîngeau împreună cu mireasa.
În vechile obiceiuri de nuntă ale ruşilor, mireasa trebuia să
bocească îndelung în faţa fiecărui membru al familiei, chiar
şi în faţa unchilor şi a mătuşilor. Folclorul rus cunoaşte deci
bocete de nuntă. Şi la noi, în nordul Transilvaniei, fata care
era măritată împotriva voinţei ei avea dreptul „să se cînte",
să-şi spună toate durerea.
La plecarea miresei din casa părintească, de altfel ca şi l•
plecarea mirelui la cununie , în Moldova se juca „De trei ori
pe după m asă", dans pe care folcloriştii îl socotesc menit să
marcheze despărţirea de vatra părintească. În formele
străvechi, jocul se făcea în jurul vetrei care era în mijlocul
casei. În Moldova, acelaşi dans se juca şi cînd soseşte alaiul
după cununie cu mireasa la casa mirelui, marcînd, de data
aceasta, intrarea în noua familie.
Tot în acelaşi moment, în Moldova, vornicul, care avea
acelaşi rol ca şi colăcerul din Vîlcea, spunea o închinăciune,
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o mulţumire pentru părinţii miresei şi o urare pentru tinerii
căsătoriţi şi pentru cei care participă la nuntă. Una dintre
variantele acestei urări, publicată în Convorbiri literare
(Iaşi, XIV, 8/1880, pp. 293-297) are cîteva versuri cu caracter
de satiră socială:
„ Cum nu se satură iadul I De boierii de divan, I De vor
nici şi de vătăman I [ ] Pace între fraţi I Şi-n tre împăraţi. I
Boierii cei mari I Să rămînă jitari, I Boierii cei mici I Să
rămînă calici. I Şi noi ţăranii I Să-nflorim ca şofranul, I Iar
mazilii I Să-i tragă cîinii. I Încă şi mîţele I Să le roadă opin
cile."
În timp ce mireasa se despărţea de casa părinţilor,
pocînzăre asa pregătea zestrea. O căruţă trăgea la scară şi
începea să fie încărcată Flăcăii făceau tot felul de glume cu
pocîn�jireasa. În j urul căruţei se încingea o horă, pocînză
reasa era urcată deasupra zestrei şi căruţa intra în alaiul de
nuntă.
La ieşirea din curte, naşul era obligat să plătească
flăcăilor de la casa miresei o vadră de vin pentru ca aceştia
să deschidă porţile şi să permită alaiului să iasă din curte.
Acest moment, numit vădrăritul, marcat prin tr-o
răscumpărare, se realiza altădată prin întrecere şi poate
chiar prin luptă. Oraţii de nuntă mai vechi ne dovedesc
aceasta.
Dup ă iertăciune, mire asa ieşea din casa pări nţilor
însoţita de naşa; un covor era lntms pină la trăsură. În faţa
trăsum - un scăunel şi o pernă. Mireasa călca cu piciorul
drept pe pernă şi se urca în trăsură. Alături de ea se aşeza
naşa. În trăsura următoare luau loc mirele şi n aşul, iar în
celelalte, nuntaşii şi lăutarii. Şi de data aceasta în fruntea
alaiului mergeau călări colăcerul cu plosca, brădarul cu
bradul şi flăcăii.
L
semn al na ului alaiul pornea cu chiote şi pocnialt
t�ri spre cununie. După rnounie, a am �� _I_!!._O_!�ţ__
drum spre casa .mirn lui. De data aceasta, în prima trăsură
luau loc mirele şi mireasa, iar naşii în a doua. La casa mire
lui tinerii erau întîmpinaţi cu boabe de grîu pe care soacra le
. . .

_
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arunca asupra lor în semn de rodire. Trăsura trăgea şi aici la
scară şi erau pregătite covorul, scăunelul şi perna. D atina
cerea ca mireasa să fie coborîtă din trăsură de soacră. Apoi
mirele o trecea în braţe peste pragul casei. Î n casă, mireasa
săruta mîna soacrei şi a socrului, apoi se aducea şi zestrea. În
curte flăcăii j ucau bradul, care era aşezat în căpriorul de la
răsăritul casei.
În. marele spectacol al nuntii, alai ul, prin culoarea şi
voioşia lui , avea un rol aparte . În satele în care sentimentul
solidarităţii sociale există, nunta era un everiiment la care,
chiar dacă nu direct, cel puţin indirect, participa tot satul,
deci, în trecerea prin sat, alaiul stîrneşte interesul tuturor. Pe
tot parcursul, mai cu seamă fetele şi femeile ieşeau să vadă
nunta. Aceasta explică de ce se cerea ca alaiul să aibă un
caracter solemn şi o bună rînduială, să exteriorizeze, prin
cîntec, joc şi strigături, veselia, să demonstreze tuturor bucu
ria evenimentului.
La cununie trebuie să remarcăm cîteva elemente popu
lare: naşii, care îşi păstrează străvechiul rol din ceremonialul
de trecere, cel de a însoţi pe tineri în acest important
moment al vieţii lor, de a-i îndruma atunci cînd trec în noua
stare, înconjurau masa în timp ce se cînta Isaia dănţuieşte,
străvechi act ceremonial popular. Chiar melodia acestui
cîntec pare a fi populară. În multe locuri, la ieşirea de la
cununie se face o horă în care intră mirii şi naşii . În nordul
Transilvaniei, tineretul nu participa la cununie, ci j uca în
stradă în tot timpul ceremonialului. În unele regiuni, cînd
alaiul de nuntă se întorcea de la cununie, sătenii aruncau în,
faţa lui vedre cu apă în semn de belşug.
Primirea miresei în noua familie era un act solemn,
însoţit de o serie de rituri profilactice şi de propiţiere. La
sosirea în curtea mirelui, tinerii se spălau pe mîini şi, înainte
de a intra în casă, întindeau o horă. În alte locuri, la casa
mirelui nuntaşii erau întîmpinati cu pîine şi sare. În fata casei
mirelui tinerii erau întîmpinati cu boabe de grîu sau de orez
care se aruncau asupra lor în semn de belşug. În casă se stro-
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pea cu apă în cele patru zări , pentru a feri nunta de forţele
răufăcătoare.
După sosirea alaiului, la casa mirelui se punea masa.
mare de nunta. Acolo unde casa era încăpătoare, masa se
servea în casa. D acă însă casa nu era încăpătoare, se făcea un
cort, un umbrar, împodobit cu covoare, verdeaţă şi flori. În
fruntea mesei stăteau mi rii şi naşii. Nuntaşii erau aşezaţi după
rang. Chelarul distribuia mîncărurile şi băuturile pe care le
serveau alergătorii îndrumaţi de un priveghetor. Acesta
băga de seamă ca fiecare nuntaş să fie bine ospătat. Se
mînca, se închina şi se bea. În timpul mesei lăutarii cînta u
cîntece epice şi cîntece cu h az. Uneori se făceau şi jocuri cu
măşti. Înainte de a se servi friptura se pregăteau darurile. Cu
braţele încărcate, soacra se apropia de masă. Ea dădea
naşului o cămaşă împodobită şi un prosop de borangic, iar
naşei o maramă de borangic aleasă. D arurile se puneau
naşilor după gît. Celorlalţi bărbaţi capi de familie li se
dăruiau prosoape sau marame . Urmau apoi d arurile
nuntaşilor pentru miri. În faţa naşului se aşeza un colac
presărat cu sare. Pe acesta naşul punea darul în bani. Apoi
colacul trecea din mînă în mînă şi fiecare dăruia ceva. Se
puteau dărui şi bucate, şi vite. Astăzi se dăruiesc mai mult
bani. Fiecare dar era anunţat de către şeful tarafului de
lăutari, după care taraful cînta .��vivat". Masa mare dura
patru pînă la şase ore. Nunta cu dar practicată astăzi pe scară
largă este şi ea bazată pe principiul reciprocităţii, al întraju
torării, fiind ştiut că cel care a făcut nunta şi a primit
darurile, are obligaţia să se ducă şi să dăruiască la nunţile
celor care au venit la nunta lui.
Folcloriştii sînt în general de acord în a considera masa
mare ca actul de mfintir��Fdlrîiie ceT�aorlmeri şi
dintre cele două neamuri. În întreaga--e"l desfăşuraie, mas-a
-cuprindea mai multe acte ceremoniale. Se serveau anumite
mîncăruri. Mirele şi mireasa m ănîncă din acelaşi colac sau
din aceeaşi prăjitură şi beau din acelaşi pahar. Ritul marca
unirea celor doi tineri. El era străvechi şi cunosc1:1t la toate
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popoarele europene. În toate regiunile ţării se acorda o mare
importanţă opulenţei acestei mese.
La nun ţile tradiţionale din Hunedoara, darurile se
anunţau colectivităţii în versuri, spuse uneori într-un fel de
antifonie. Versurile erau pitoreşti şi pline de haz: „Bună
masă, bună masă, I Meseni de la masă, I Şi oameni de prin
casă, I Uitaţi-vă bine I Şi ascultaţi că vine binele I Ca albinele. I
Da nu vine nici de la munte, I Nici din puncte, I Ci vine de la
oameni, I De omenie, I Spunem noi, I Pe unu domnu
cumătru I Şi doamna cumătra I Văzînd bine I Că la fini I S-au
adunat I Atîtea lăcuste I De pe la puste I Şi la aste a treabă I
Mîncare şi băutură, I Aşadar I Au socotit, I S-au bosocănit. I
Haide babă, I Haide dragă, I Să aj utăm I Pe finii noştri, I Şi
cinstesc I Un colac I Frumos, împletit, I De la cumătru mare I
Gătit. I Să fie I La tineri I Cu îndemînă I Şi să-l prind în mînă I
Să fie de voie bună".
După ce se termina masa mare, naşul dădea dezlegare
pentru dans şi se întindea în curte hora mare. a miresei, la
ii. După un răstimp, mirele şi
mireasa ieseau din horă şi i0tnm în casă. Tineretul însă con
tinua să danseze pînă în zori .
În casă se adunau nasii şi neamurile mai apropiate şi
scăfeălîmiresei beteala, lămîiţa şi sougnul , o�_?_goveau", o
:;îmbrobodeau", îi ,,puneau conc�." etc. Lăut�ii�întau
cîntecul ceremonial care în Vîlcea avea următorul text:
,, Înfloriţi, flori, înfloriţi, I Că mie nu-mi trebuiţi, I Că, voi,
cînd îmi trebuiaţi, of, I Voi atunci îmbobociaţi // Tot în pismă
îmi făceaţi. I Înfloriţi de staţi părete, I Că eu mi-am ieşit d�
fete, I Mîine intru-ntre neveste. I Pînă azi cu fetele, I Mîine cu
nevestele. I Cînd eram la maica fată, I Ştiam floarea cum se
poartă, I Iar acum mă măritai , I După uşe-o lepădai" ( G. Fira,
op. cit., pp. 47-48) .
Altădată, la acest moment solemn, mireasa plîngea, naşa
punea beteala, sovonul şi lămîiţa pe capul altei fete care
dorea să se mărite mai curînd. După aceea le aşeza la
oglindă.
În casă se servea apoi o a doua masă, pentru toţi cei care
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au avut diferite funcţii în realizarea ceremonialului. Între
timp, naşii plecau acasă, însoţiţi de un grup de prieteni şi de
lăutari. La plecarea naşului, ca şi la aducerea lui, se cîntau
cîntece ceremoniale.
Folclorul nostru nu are dans uri ceremoniale de nuntă. În
momentele ceremoniale se dansau dansuri din repertoriul
satului, cărora li se dădea doar o interpretare mai solemnă.
Chiar Jocul miresei din Maramureş sau Mireseasca din Ţara
Oaşului nu sînt decît jocuri locale obişnuite .
._Prin scoaterea cununii, pri n Jmbrobodirea miresei, se
încheia o notili secvenţă a obiceiulm ae nuntă: secvenţa care
pregătea, pnntr-o serle de rituri, integrarea tineri J or În--�_9�-�
stare . Şi acest moment era marcat printr-un cîntec.
Luni dimine ată, J ăutarii cîn tau la fereastra mirilor
Zorile. Urma ap������ţj:t;Umuă.lihe.rtatea, menit::r să
marcheze eliberarea _Qţ_riţ_,__d�-f-�rem_gnialşi.Ji� permită rein
frarea în cotidian. După acest act cu veche semnificaţie cere
inomală, cu rosttiri de bună-cuviinţă sătească, nunta nu se
termina brusc. Ca şi toate ceremonialurile de trecere, nunta
era urmată de o serie de acte menite să restabilească echili
brul social. Printre acestea era vizita pe care mirii o făceau
naşilor şi părinţilor miresei, „calea primară" etc. Toate aces
tea făceau trecerea de la marea sărbătoare familială la viaţa
normală şi contribuiau la introducerea noii familii în rîn
durile gospodarilor, în ierarhia satului.
Ca şi la unele din obiceiurile de peste an, şi a obiceiurile
de nuntă, cea mai veche şi mai amplă descriere aparţine lui
Dimitrie Cantemir. Ea este făcută în capitolul al XVIII-lea
din Descrierea Moldovei. Despre obiceiurile de nuntă mai
avem în literatura noastră folcloristică două lucrări de
mari proporţii, lucrarea mai veche a Elenei Sevastos Nunta
la Români (Iaşi, 1 888) , care aduce unele interesante infor
maţii pentru vremea în care a fost scrisă, dar care este astăzi
cu totul depăşită; mult mai importantă, mai sistematic
alcătuită, mai exactă ca date şi mai cuprinzătoare este
lucrarea lui S. Fl. Marian, Nunta la Români (Bucureşti, 1890).
Descriind în trei capitole (I. Înainte de nuntă; II. Nunta şi
_
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ospăţul; III. După nuntă) cele trei mari etape ale obiceiului
căsătoriei, lucrarea aduce un bogat material, adunat cu grij ă
sau primit de la corespondenţi de pe aproape întreg teritoriul
nostru folcloric. Pentru compararea şi pentru interpretarea
obiceiului, S. Fl. Marian, în spiritul vremii sale, face dese
referiri la obiceiurile similare ale romanilor. Alături de
referirile la obiceiurile romanilor, el aduce interesante date
şi asupra obiceiurilor popo arelor vecine. În anexă dă
numeroase texte ale cîntecelor şi oraţiilor de nuntă. Printre
lucrările mai vechi în legătură cu obiceiurile de nuntă, tre
buie citată şi lucrarea lui A. Gorovei, Datinele noastre la
nuntă (Bucureşti, 1 909).
Obiceiurile în legătură cu moartea

În folclorul nostru obiceiurile în legătură cu moartea au
păstrat, mai mult decît celelalte obiceiuri în legătură cu
momente importante din viaţa omului, credinţ�__şi__practici
străvechi, antenoare creştinismului . Poporul credea că prin
gesturi, cuvinte şi melodii se putea acţiona ş1 m acest
�t asupra forţelor binevoitoare sau potrjvpjce şi se
ifotea pregăti marea trece re Jn ansamblul practicilor
stravechi, B1serlci" a introdus puţine rituri şi practici proprii,
dar a căutat să dea celor populare sensuri potrivite dogmelor
creştine.
Şi în obiceiurile în legătură cu moarte�JpJîlnim cele_Jr�L
etăPelJnnc1pale, proprn oncărm ceremonial de trecere:
despărţirea de categor�_selor vii, pregătirea_ J_r�ce.� �îii
lumea cealaltă şi inte rarea în .lwnea..mor.tilru:r.re.s.tabil!fea-.
ec 1 1 ru ui social rupt prin plecarea celui morţ_._j
Obicei unie în legătură cu moartea începe_au î� tim
,pul agoniei. Existau practici menite să �-�1:1re��--mgartea.
Chiar de la începutul ceremonialului, înmormîntarea se
desfăşura pe plan social şi pe plan ritual. Testamentul este
un act social-juridic, uneori scris, alteori doar verbal, „se lasă
cu limbă de moarte". Ultimele dorinţe ale celui care moare
trebuie îndeplinite întocmai, atît din respect pentru cel mort,
___

[
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cît şi de teama urmărilor nefaste pe care le-ar putea avea
neîndeplinirea lor. Îndată după moarte urmau o serie de acte
cu caracter social. Moartea era anunţată nu numai neamu
· i comunităţi, prin -�1
rilor
tradiţionale: se trăgeau clopotele sau se trăgea clopotu într-un
anumit fel. în regiunile de munte se suna din bucium, în alte
locuri se punea la poarta celui mort o năframă sau o „corpă"
neagră, on bărbaţii dm familia mortuluiumblau - în semn de
doliu cu capul descoperit. Şi faptul de a umbla nebărbierit
era un semn de dol iu. Îndată după moarte, mortul este
scăldat şi gătit. Se practicau aici, alături de curăţire-ŞT
pregătire pentru trecerea în noua stare, ş1 alte acte-ae„ptofi.:
laxie pentru cei rămaşi în viaţă. Odaia fn care„se afla mortul
-era gătită în chip specmf:--s-e -iicopereaii-"ogliziî ifo. " în unele
regiuni şi astaz1, alîădată, peste tot, morfiîTeta mai întîi
aşezat pe pămînt. Mortul era apoi pus pe laviţă sau pe masă,
în sicriu deschis, pentru ca lumea să poată veni să-şi ia ră
mas-bun de la el. Despărţirea constituia partea esenţială a
secventei medii şi dura, de obicei, trei zile. De famTHeŞf<le.
zasă," de os odărie, mortul se - (fe-spărţea însă numai la
s uş1tul celor trei zile. Secvenţa a treia începea cu înmor
mîntarea propriu-zisă, care mche1e totodată şi secvenţa a
c[Q!m. Ansamblul practicilor rp.eni_t�- -S.� }-esfao!!e_a���- ��_h ili
brul social rupt prin moarte depăşea cu mult cele trei zile ale"
ceremonial ulm de înmormmtare -·propriii=Zis:·· E1e se făceau,
ş1 se mai fac -mea, . -tlrripâe -p-afruz-ecTde zile sau· de şase
Saj)iămîni. Abia după trecerea acestui răstimp, familia reintra-

-

_

�a normală

-- --

1
S-a spus, în general în studiile mai vechi de folclor, că
ceremonialul funerar face parte din cultul morţilor. Arnold
Van Gennep a arătat însă că, în folclorul de azi al popoarelor
europene, nu se poate vorbi de un cult al morţilor în sensul
celui cunoscut popoarelor antice şi popoarelor orientale.
Putem considera totuşi cult al morţilor ansamblul de practici
şi rituri menite să asigure mortului călătoria spre lumea de
dincolo şi să ferească pe cei vii de revenirea lui într-o formă
care ar putea să le fie păgubitoare. În conştiinţa tradiţională
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şi în exprimările ei folclorice nu exista totuşi, la noi, o teamă
predominantă de mort şi nici o teamă de toţi morţii. Multe
obiceiuri arătau, dimpotrivă, că, în concepţia populară
tradiţională, între lumea celor vii şi lumea celor morţi existau
legături şi că poporul se temea numai de acei morţi care se
puteau face strigoi. Se socotea că se fac strigoi cei însemnaţi,
cei răi, sinucigaşii, cei morţi de moarte năprasnică, vrăjitorii
şi vrăjitoarele . Împotriva revenirii lor se acţiona printr-o.
serie de practici profilactice menite să apere -pe cei vii de
contagiunea morţii.
J)( �morţilor, cultul strămoşilor, legătura cu ei, se con
cretizează într-o serie de acte comemorative, în afara cere
monialelor funebre.
Dincolo de aceste practici, izvorîte dintr-o îndelungată
experienţă şi din credinţele străvechi legate de moarte,
.!!!a�ea despărţire este un_moment de jale.L de Q.U.r�n!r.!!_
familie şi comumtâfe. Jelirea, plîngerea morţilor, o întîlnim
sub o formă sau alta la toate popoarele lumii.J Despre ea ne
vorbesc atît documentele vechi, cît şi cercetările folclorice şi
etnografice contemporane. Manifestările de j ale nu erau
însă, în colectivitătile cu viaţă folclorică tradiţională, numai
expfesia spontană a durerii, ci aveau şi un caracter îndătinat,
presupuneau îndeplinirea unei obligaţii sociale.
. În colectivităţile tradiţionale folclorice moartea cuiva era
un evemment care îi privea pe toţi. De aceea, la -�nmor
]E_întare participa, într-un fel sau altul, întreaga colectivitate.
Participarea era dictată de criterii de bună-cuviinţă stabilite
prin tradiţie . Legăturile de familie şi situaţia socială a celui
mort erau şi ele factori care determinau participarea. �i vîrsta
j uca un rol. Comunitatea participa mai puţin la înmor
mîntarea unui copil decît la înmormîntarea unui m atur. În
unele cazuri, avea un rol determinant natura morţii. De obi
cei, la înmormîntarea celor morţi de moarte năprasnică lua
parte întreaga colectivitate. Cînd murea un flăcău sau o fată
9.e măritat. înmormîntarea Ş�J!_c_�a S_!.!Q Jgrml! _9e J].ll:nt_ă:..
-Înmormîn tare;;nuiliTa.-ire-ocupat mult pe folclorişti, atît la
noi, cît şi în străinătate . I. Muşlea a consacrat un studiu
__

_

_
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acestei forme de înmormîntare la popoarele balcanice (La
inort-mariage, une particularite du folklore balcanique.
Melanges de l 'Ecole roumaine en France, Paris, I, 1925).

Dacă un membru al colectivităţii murea de_p_�Jte de satul lui
ş1 nu putea fi adus şi înmo�p;iînt_g_tîn_tre__ ai _săi, j se făcea totuşi
şi în-satceremollialufd�nmormîntare. Acest lucru se făcea
_îndeosebi pentru cei morţi pe front.
Era îndătinat ca, în caz de moarte, nu numai familia, ci şi
vecinătatea şi uneori întreaga colectivitate să sară în aj utorul
celor loviţi, să participe la pregătirea înmormîntării. Unii
membri ai colectivităţii aveau un rol bine stab ilit în ceremo
nialul de înmormîntare. De pildă, groparii, bocitoarele sau
cei care făceau jocurile de priveghi.
Nu ne putem opri asupra tuturor credinţelor şi practi
cilor în legătură cu moartea. În folclorul nostru ele erau
numeroase şi aveau /ariate forme regionale . Vom insista .
numai asupra acelor(momente ale obiceiurilor în care mani
festările folclorice erau precise. Totuşi, menţionarea unor
elemente şi acţiuni străvechi este absolut necesară pentru a
înţelege sensul manifestărilor folclorice.
� În formele de viaţă tradiţională, poporul credea că
1hoartea este prevestită prin semne. Semnele prevestitoare
de moarte erau: căderea unei oglinzi sau a icoanei, cîntecul
cucuvelei , urletul cîinilor, găina care cîntă cocoşeşte, căderea
stelelor, anumite vise etc.
În clipa cînd omul murea se aprindea o lumînare . Dar, pe
lîngă aceasta, după moarte, i se punea la cap „toiagul",
„lumina de stat" sau „statul", o lumînare de ceară lungă cît
omul. Această lumînare se învîrtea în mai multe spirale şi
trebuia să ardă pînă ce mortul era îngropat.Un loc important
în obiceiurile de înmormîn tare îl ocupau pomenmTe:
Ace_sJ.i;i-erau de mai multe feluri, de la simpla colivă sau
colac, pînă la dăruirea hamelor celui mort sau�f anumitor
h.lcrur°Cdfo -casă. Altădată sedădeau pe-Sfe ..gro.apă -chiar vite
din t��eie-celul mort. Şi !!l_qQike.i!1ril� sI.�ormîntare, ca
şi în toate obiceiurile în legătură cu viaţa omului, existao·
masă numită în unele locuri „comînd" sau „comÎn-dare " .
---- --·L•

__

..
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Van Gennep (op. cit., p. 652) arată că această masă, ca şi
toate mesele din riturile de trecere, reprezenta un moment al
solidarităţii sociale a întregii colectivităţii şi era semnul unei
încheieri a secvenţei din ceremonial. Sensul ei era unirea _
supravieţuitorilor în faţa durerii resimţite prin moartea unui
membru al colectivităţii şi semnul continuării vieţii individuale
şi colect�e. { Acest } ucru p are evident cînd observăm
desfăşurarea mesei. Incepută într-o atmosferă de tristeţe
solemnă, masa se termina cu veselie şi chiar cu dans. Mai de
mult, „comîndarea" se făcea chiar în cimitir. Există dovezi
documentare că se dansa în cimitir cu acest prilej .
În obiceiurile noastre de înmormîntare, elementele fol
clorice mai imp�_s.în.t.�moJ!i?1-�-=--Bradul,
ZOrile, Cîntecul cel mare - bocetele şi jocu@_� cţe priveghi.

_

Cîntecul bradului. În regiunile de munte ale Olteniei , în
unele părţi din Banat Siîn sudul Ardealului, mai cu seamă în
Hunedoara, există si astăzi obiceiul ca, la . c_�p�tîiul-C elor
morţi de tineri , al flăcăilor si fetel.QI. şi chiar al .tinerilor
c:l°sător_iţ_i1 _Şă ş�_ _p_.una.LULbracJ _Obiceiul pare să fi fost răspîn
dit altădată aproape în toată ţara, dar, după datele de astăzi,
este greu să stabilim limitele lui de altădată.
Cînd murea un om, în unele locuri numai u_Q _tînăr, o
ceata de flăcăi, de obicei şapte sau nouijC pl�c;� în pădure.
V€� tăia &rildill. Se îăîaun--bracttîrrăr; · lung de patru pînă
Taciiicîrnetl,
f career�_gu:ăţ-a-Hie crăci pîijif""âpr-oap�_ � e vîrf,
unde i sE fasadoar o inică coroană. Flă�_�ii luau bradul pe
umar ·şq5otn�au -cueT� sat. La sosirea în-sat;" un-grup de
temerîi întîmpinau cu CînteciiT l)ra aului. Dacă }'tldurea era·
departe, flăcăii plecaîi„călare: Marde mult, era obiceiul ca ei
să plece cîntînd din fluier cîntece de jale. La casa mortului
J?radul era împodobit cu flori, panglici şi lopoţ�i. In unele
locuri se puneau în brad obiecte ale ce m mort, de pildă
inele. Astfel împodobit, bradul era aşezat lîngă casă pîn ă în
ziua înmormîntării. În convoiul cÎe înmormîntare", orâdul era
'pttrtat� şi însoţit de femeile care cîntau cîntecul.
ln cimitir, el era aşezat la capul mortului, lîngă stîlp şi lăsat

(
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acolo ani de zile, pînă se usca, pţttrezea şi cădea. Aceşti brazi
uscaţi , numeroşi în cimitirele din Oltenia, 1-Iimedoara şi
Banat, dădeau un aspect cu totul particular cimitirelor.
CTntecul bradului are o tematică unitară pe întreg terito
.r.iul lui de răspîndire. Formele deosebite sub care.apare sînt
doar variante puţin nuanţate. Iată o variantă din Gorj :
„Bradule, bradule, I Cin ' ţi-a poruncit I De mi-ai coborît I
De la loc pietros I La loc mlăştinos; I De la loc cu piatră I
Aicea la apă? I - Mi' mi-a poruncit I Cine-a pribegit, I Că i-am
trebuit, I Vara de umbrit, I Iarna de scutit I La mine-a mînat I
Doi voinici din sat I Cu părul lăsat, I Cu capu legat, I Cu roua
pe faţă, I Cu ceaţa pe braţe, I Cu berde la brîu, I Cu colaci de
grîu, I Cu securi pe mînă, I M erinde de-o lună. I Eu, dacă
ştiam, I Nu mai răsăream; I Eu, de-aş fi ştiut, I N-aş mai fi
crescut. I Şi ei au plecat I Din vărsat de zori, I De la cîntători; I
Şi ei au umblat, I Văile cu fagii I Şi munţii cu brazii, I Pînă
m-au găsit, I Bra ul cel pocit. I Pe min ' m-au ales I Pe izvoare
reci, I Pe ierburi n tregi, I Pe cracă uscată, I De moarte lăsată. I
Ei, cînd au venit, Jos au hodinit, I Au îngenunchiat I De-amîn
doi genunchi I Şi s-au închinat; I Iară s-au sculat, I Cu securi-au
dat, I Jos m-au doborît, I M-au pus la pămînt. I Şi ei că m-au
luat I Tot din munţi în munţi, I Prin brădui mărunţi; I Tot din
văi în văi, I Prin brazi mărunţei. I Dar ei nu m-au luat I Ca pe
al te lemne I Şi ei că m-au luat I Tot din vale-n vale, I Cu ce
tina- n vale, I Să le fiu de j ale; I Cu poale lăsate I A jale de
moarte. I Eu, dacă ştiam, I Nu mai răsăream; I Eu, de-aş fi
ştiut, I N-aş mai fi crescut. I Cînd m-au doborît, I Pe min' m-au
minţit, I C-au zis că m-or pune I Zînă la fintînă, I Călători să-mi
vină; I Ş-au zis că m-or pune I Tălpoaie de casă, I Să mă
şindilească I Cu şindilă trasă. I Dar ei că m-au pus, I La mijloc
de cîmp, I La cap de voinic, I Cîinii să-i aud I A lătra pustiu I
Şi-a urla muţiu; I Şi să mai aud I Cocoşii cîntînd, I Muieri
mimăind I Şi preoţi cetind. I Ploaia să mă ploaie, I Cetina să-mi
moaie; I Vîntul să mă bată, I Cetina să-mi cadă; I Ninsoarea
să ningă, I Cetina să-mi frîngă. I Eu, dacă ştiam, I Nu mai
răsăream; I Eu, de-aş fi ştiut, I N-aş mai fi crescut. I Ei, cînd
m-au tăiat, I Ei m-au îmbunat I Că ei mă s�desc, I Nu mă

�

1 84

Mihai Pop

secuiesc. I Şi ei m-au minţit, I Că m-au secuit, I Jos la
rădăcină I Cu fum de tămîie; I Mai pe la mijloc, I Chiţi de
busuioc, I Tot milă şi foc; I Sus la crîngurele I Chiţi de
ocheşele, I Tot milă şi jele. I Eu, dacă ştiam, I Nu mai
răsăream; I Eu, de-aş fi ştiut, I N-aş mai fi crescut" .
Această variantă a fost publicată d e C . Brăiloiu î n pla
cheta „Ale mortului" din Gorj (Bucureşti, 1936) alături de
alte cîntece ceremoniale de înmormîntare.
Cîntecul, una dintre cele mai desărvîrşite creaţii ale fol
clorului nostru, se cîntă pe o melodie solemnă plină de
sonorităţi străvechi. Poezia este o minunată exprimare, prin
simboluri legate de tăierea bradului, a -�1!�_eTii p�-care o
ţrezeşfe moartea. Bradul este pom.ul___yj�_ţii. El apare şi în obi
ceiurile de naştere, şi în cele de nuntă. Cîntecul începe prin
întrebarea pe care grupul de femei, care-l cîntă la unison, o
pune bradului pe care-l întîmpină la intrarea în sat. Este, ca
şi în toate cîntecele legate de obiceiuri, o situare în realitatea
imediată, o întreb are ret orică. Versurile care cuprind
această întrebare răsună la început ca un semnal menit să
atragă atenţia asupra actului solemn pe care îl reprezintă
cîntecul. În continuare, cîntecul prezintă, ca într-un monolog
al bradului, descrierea �remonialului cu care el este tăiat,
adus în sat şi us la căpătîml celui mort. ��LC:��e a p�:f!-mcit
��d4lui-sa-Goboare_ „de a oc_p1� ta loc mlăştinos" este
mortul, „dalbul de pribeag"...:... Această metaforă. folosită în_
maj ontatea cîntecelor ceremoniale, aminteşte vechile
metafore care au la bază interdictuî-vefbafă, uii.-tâbli.- in con
Cela tradiţiOnara , ea 1zvoraşte-aiii1deea-că-nioarfea- este o
mare călătorie m urnea ce or vttîn-· -lumea celor morţi.
„Pribeag" , în hmba1ulpopular, este cel care şi-a ărăsit casa
şi pe ai săi şi rătăceşte prin lume. „Dalbe" sînt florile din
refrenul colindelor, „dalbă" este şi fata de măritat din colin
dul: ,, Poruncit-a fată dalbă, I Lui, mirelui, tinerel" , „dalbe"
sînt şi visele, „dalb" este mîndrul. Epitetul, cu o sonoritate
particulară dată de vechimea şi raritatea cuvîntului este de o
deosebită gingăşie.
Între brad şi voinic există, pe planul vieţii cotidiene,
legături trainice. Pentru voinic, bradul este „Vara loc de
__
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umbrit, I Iarna loc de scutit ".
Descrierea ritualului tăierii bradului se face prin imagini
de o mare frumuseţe, datorită sobrietăţii şi profunzimii lor,
realizate cu mijloace simple. Imagini făurite, într-adevăr,
prin şlefuirea de veacuri a unui întreg popor. Voinicii vin
într-o ţinută ceremonială solemnă, „Cu părul lăsat, I Cu capu
legat". Ei pornesc de acasă într-un moment cu semnificaţie
particulară pentru cei care cred în stihii, la „Revărsat de zori, I
Pe la cîntători" şi sosesc, ca şi vînătorii cerbului din colinde
sau ca Iovan Iorgovan, „Cu roua pe faţă, I Cu ceaţa pe
braţă". Această metaforă a începutului zilei este una dintre
cele mai frumoase imagini ale poeziei noastre tradi ţionale.
Voinicii vin ca nişte soli, „ Cu berde la brîu", barda fiind
insigna misiunii lor � cu daruri, cu colaci de grîu. Drumul lor
aminteşte uneori căut<ţrea fabuloasă din oraţiile de nuntă.
Descrierea naturii, a locurilor străbătute, este nu numai de o
mare frumuseţe, ci şi de o semnificaţie deosebită. Ea suge
rează solemnitatea actului hotărîtor pe care-l îndeplinesc
voinicii. Ei vin: „Prin văi cu fagi , I Şi munţi cu brazi" şi
nimeresc: „La izvoare reci, I Pe ierburi întregi", nepăscute,
necosite. Bradul este predestinat, însemnat de soartă, pocit,
„Cu cracă uscată I De moarte lăsată'' . Tăierea începe printr-un
act ceremonial. Voinicii îngenunche şi se închină. Bradul
cade ca un om. D escrierea este simplă, halucinantă, ca a unui
omor: „Cu secure-au dat, I Jos m-au doborît, I M-au pus la
pămînt". Propoziţiile simple, juxtapuse, mijloacele de expresie
elementare, dau o mare vigoare imaginii.
Cîntecul redă apoi, în cadrul ceremonial, transmutarea
bradului din natură în funcţia lui rituală. Bradul este coborît
din munte într-un chip neobişnuit pentru „celelalte lemne" ,
într-un chip care indică an ticipat rolul nou care i se
pregăteşte: „Cu cetina-n vale, I Să le fiu de j ale, I Cu poale
lăsate, I Să le fiu de moarte" . Opoziţia viaţă-moarte expri
mată în invocaţia de la început apare din nou cînd rosturile
bradului în viaţa de toate zilele a oamenilor sînt puse faţă-n
faţă cu rosturile lui în ceremonialul de înmormîntare . Aceste
versuri descriu, de fapt, ceremonialul în momentele în care
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bradul devine elementul lui esenţial. Imaginile sînt evoca
toare de moarte: „Ploaia să mă ploaie, I Cetina să-mi moaie, I
Vîntul să mă bată, I Cetina să-mi cadă, I Ninsoarea să ningă, I
Cetina să-mi frîngă". Întîlnim aici aceleaşi mijloace ele
mentare de expresie ca şi în momentul tăierii.
Podoabele care se pun bradului, amintite în cîntec şi
existente şi în ceremonialul real, sînt astăzi simple elemente
decorative: „chiţi de busuioc" şi „chiţi de ocheşele". Altădată
ele au putut, probabil, să aibă valenţe simbolice.
Cîntecul are mai multe părţi, fiecare prezentînd un anu
mit moment al desfăşurării ceremonialului. Aceste părţi sînt
marcate, ca printr-un refren, prin versurile: „Eu dacă ştiam, I
Nu mai răsăream. I Eu, de-aş fi ştiut, I N-aş mai fi crescut " ,
menite, probabil, prin repetarea lor, unor străvechi rosturi
rituale şi potenţării durerii la moartea acelui tînăr.
Atunci cînd se aşază bradul la căpătîiul mortului, se
cîntă: „Sus bradule, sus, I Sus către apus, I Că la răsărit I
Greu nour s-a pus. I Nu-i nour de vînt, I Ci-i de pămînt, I De
ţărînă nouă I Neatinsă de rouă. I Pe unde-am umblat I Rea
jale-am lăsat. I Pe unde-am bătut I Rea jale-am făcut" (ibid.).

Cîntecul zorilor. În zorii zilelor cînd mortul este în casă
se cîntă un alt cîntec ceremonial, Zorile. Ca şi Cîn te cul
bradUJm, Cîntecul zonlor este răsPfnCiii.. numai în Oltenia,
Banatşi sudul Ardealului. Ş1 el este cîntat tot de un gniic! e
feme.! la unison şi uneori antifonic. Femeile se aşază în colţul
casei, cu faţa spre rasant. Atunci cînd cîntă în două grupuri,
antifonic, se aşază la cele două colţuri ale casei şi îşi răspund
reciproc. După ce „mLcînJat afară prill}_'!._Part� gL9n_ţ��.?lui,
care descrie ceremonia de înmo.!!!JÎD tare reală�emeile intr·ă
!D.��c-�isl:�·şe·-�ză lingă sicriu şi se adresează mortului, cîn-=
tîn_illll.s u b formă de sfaturi, marea călătorie pînă în lumea
v in tegra în neaml!Li:el ill:__!!lo rţl.
��alaltă,
1
Zorile păstrează în o c orul nostru, sub formă de cîntec,
mitul marii treceri (v. M. Pop, Mitul marii treceri, Folclor
literar, Timişoara, 1 968, II, pp. 79-90) .
__

Qînă_\'.J.@S; �

�j zori./.QL�.a-Gî11-tecului bradului,
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este dintre cele mai vechi _ale_ _folclor11lui nostru. Impresio
nantă prin sonorităţile ei, în
form(! _ �l!t�ntică este cîntată în
_ _
sa(Jri - zC>iT"ăe-zT, " flincf"Cie o iftiiiiu seţe plină de o mare forţă
evocatoare.
CTntecul zorilor, în varianta din Gorj , este din aceeaşi
plachetă publicată de C. Brăiloiu:
„Zorilor, zorilor, I Voi surorilor, I Voi să nu pripiţi I Să
ne năvăliţi, I Pînă şi-o găti I D albul de pribeag I Un cuptor de
pîine, I Altul de mălai, I Nouă buţi de vin, I Nouă de rachiu, I
Şi-o văcuţă grasă, I Din ciread-aleasă, I Să fie de masă. I
Zorilor, zorilor, I Voi surorilor, I Voi să nu pripiţi I Să ne
năvăliţi I Pînă şi-o găti I Dalbul de pribeag I Turtiţă de ceară, I
Fie-i de vedeală, I Văluşel de pînză, I Altul de peşchire, I Fie-i
de gătire. I Zorilor, zorilor, I Voi surorilor, I Voi să nu grăbiţi I
Să ne năvăliţi, I Pînă şi-o găti I Dalbul de pribeag I Un car
cărător, I Doi boi t11ăgători, I Că e călător, I Dintr-o lume-ntr-al
ta, I Dintr-o ţară trA-alta, I D in ţara cu dor I În cea fără dor; I
Din ţara cu milă, I In cea fără milă. I Zorilor, zorilor, I Voi
surorilor, I Voi să nu grăbiţi, I Să ne năvăliţi, I Pînă şi-o găti I
Dalbul de pribeag I Nouă răvăşele I Arse-n cornurele, I Ca să
le trimeată I Pe la nemurele, I Să vină şi ele, I Să vadă, ce
jele" .
Cîntecul cere Zorilor să vină mai tîrziu pentru a s e putea
face pregătirile de înmormîntare. Tematic, el descrie aceste
pregătiri. Zorile apar ca întruchipări străvechi ale unor
strămoaşe binefăcătoare. Într-o formă mai veche a cîntecu
lui, culeasă în Banat de Simon Mangiuca, Zorile sînt nişte
zîne: „Zorilor, surorilor, I Mîndrelor, voi zîn elor"
( Calendarul pe anul 1 883, pp. 129-1 31), deci tot reprezentări
mitologice.
Invocaţia adresată zorilor la începutul cîntecului se
repetă pentru fiecare dintre cele patru părţi care-l compun.
Părţile nu sînt egale ca număr de versuri, deci nu putem
vorbi de o simetrie în compoziţia întregului. Lungimea lor
pare a fi dictată de conţinutul care se cere exprimat, ca de
obicei în creaţia populară, unde nu există o construcţie
strofică simetrică.
-- - ··

�

-

-
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După invocaţie începe descrierea pregătirilor de înmor
mîntare. Ne aflăm în faţa aceluiaşi procedeu pe care l-am
întîlnit şi în celelealte cîntece ale obiceiurilor. Prin fidelitatea
descrierii, cîntecul este aproape un document etnografic. În
prima parte sînt prezentate mîncărurile care se pregătesc
mortului sub formă de pomană. Turtita de ceară din partea
a doua este „toiagul" menit, în credinţele populare
tradi ţionale, să lumineze calea mortului pe lumea cealaltă.
Valul de peşchire şi de pînză acoperă ·sicriul şi se întinde
peste drum , la „poduri", apoi se dă de pomană. Pentru
marea călătorie a dalbului de pribeag se pregăteşte un car cu
boi. Lumea spre care călătoreşte dalbul de pribeag este, în
această reprezentare populară, o altă ţară, în care nu este
dor, durere în sens etimologic, dar nici milă. Este o lume
dezumanizată. Această reprezentare a lumii de dincolo are
la bază înţelepciunea populară tradiţională.
Pentru ca înmormîntarea să poată avea loc, trebuie ves
tite neamurile. D albul de pribeag tri mite: „Nouă răvăşele I
Arse-n cornurele", adică sigilate cu ceară ca şi vechile răvaşe
domneşti.
Trecerea pe alt plan decît cel al vieţii săteşti contribuie la
întărirea caracterului solemn al actului. Încheierea cîntecu
lui este simplă, fără patetism, dar cu atît mai impresionantă.
Este chemarea familiei mari, a întregii colectivităţi să ia
parte la marea j ale a morţii. Varianta bănăţeană a Cîntecului
zorilor (S. FI. Marian , Înmormîntarea la români. Studiu
etnografic, Bucureşti, 1 995, p. 1 5 1 ) dă şi alte amănunte în
legătură cu pregătirile de înmormîntare. Explică, de pildă,
rostul tradiţional al banului care se pune în mîna celui mort:
„Scoală şi te roagă, I Şi la sîntu soare I Şi la vînt de boare I Să
nu prea grăbească I Zorile de să-şi ivească, I Pîn-'T'e vom griji, I
Pîn-te vom găti. I Prînzişor ţi-om pune, I Pîne şi legume. I C-ai
să mergi departe I Pe căi neumbl ate. I Pe căi vei vedea I Şi
te-ai spăimînta I Cete de tîlhari I Şi de vameşi mari I La vămi
cînd vei trece, I Frică vei petrece, I Dar tu vei lua I Din sîn şi
vei da I Te-i răscumpăra I Cu nouă criţari, I La vameşi tîl
hari''.
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Cu tot caracterul ceremonial, cîn tecul strecoară o
promptă observaţie cu caracter social.
Printre cîntecele ceremoniale, în anumite locuri ale zonei
amintite, există şi un cîntec în care se mulţumeşte în numele
mortului celor care l-au privegheat sau au venit să-şi ia
rămas b un de la el:
„- Ridică, ridică, I Gene la sprîncene, I Buze subţirele, I
Să grăbeşti cu ele. I Cearcă, dragă, cearcă, I Cearcă şi
grăieşte. I De le mulţumeşte. I La străini, la vecini, I Cui a
făcut bine I De-a venit la tine. I Că ei şi-au lăsat I Odihna de
noapte I Şi lucrul de i;iuă. I Eu nu pot, nu pot, I Nu pot să
grăiesc, I Să le mulţumesc. I Mulţ umi-le-ar Domnul, I Că eu
nu li-s omul. I Ieri de dimineaţă I Mi s-a pus o ceaţă, I Ceaţă
la fereastră, I Ş-o corboaică neagră I Pe sus învolbînd, I Din
aripi pleznind I Pe min' m-a pleznit I Ochi-a-mpăienjenit, I
Faţa mi-a zmoli t, I Buze mi-a lipit. I Nu pot să grăie sc, I Să
le mulţumesc\ I Mulţumile-ar Domnul, I Că el mi-a dat
,
somnul , I Mul t umi-lc-ar sfîntul, I Că el mi-a l uat gîndul"
( C. Brăiloiu, oft. cit., p. 1 3 ) .
Cîntecul, o dovadă a bunei-cuviinţe ţărăneşti tradi
ţionale, are forma unui dialog între familie şi mort. Imaginile
sînt simple şi sobre. Efortul care se cere mortului în această
ultimă clipă a despărţirii şi fe lul cum îşi arată el neputinţa
este impresionant. Merită, de asemenea, să fie relevată
imaginea poetică a trecerii de la viaţă la moarte. Corboaica
neagră, simbolul morţii, nu zboară, ci „învoalbă", învăluieşte
pe cel menit să treacă pe lumea cealaltă. D ar, dincolo de
această reprezentare simbolică, apare descrierea fenomenu
lui biologic al morţii. Ochii împăienjeniţi, faţa smolită,
buzele lipite care nu mai pot să grăiască, gîndul ce i-a fost
luat, omul care nu inai este om. Foarte frumoasă este
metafora deschiderii ochilor: „- Ridică, ridică, I Gene la
sprîncene" şi imaginea solidarităţii colective în momentul
morţii: .,Străini şi vecini, I Ce au făcut bine," şi-au venit,
lăsîndu-şi „ Odihna de noapte I Şi lucrul de ziuă" . În rîndul
cîntecelor din secvenţa care pregăteşte despărţirea defini-
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tivă, înmormîntarea, este, în Banat, CTntecul cel mare. De
aceeaşi valoare poetică, acest cîntec ne redă alte momente
din ceremonialul de înmormîntare şi alte descrieri ale marii
călătorii, aşa cum şi-o reprezintă concepţia populară
tradiţională.
În secvenţa următoare a cîntecului, neamurile şi vecinii
se adresează celui mort, dîndu-i sfaturi pen tru marea
călătorie:
„Scoală, Ioane, scoală, I Cu ochii priveşte, I Cu mîna
primeşte, I Că noi am venit, I Că am auzi t I Că eşti călător,
Cu roua-n picioare, I Cu ceaţa-n spinare I Pe cea lungă cale, I
Lungă, fără umbră. I Şi noi te rugăm, I Cu rugare mare, I Cu
strigare tare: I Seamă tu să-ţi iei, I Seama drumului. I Şi să
nu-mi apuci I Către mîna stîngă, I Că-i calea nătîngă, I Cu
bivoli arată, I Cu spini semănată, I Şi-s tot mese strînse, I Cu
făclii stinse. I Dar tu să-mi apuci, I Către mîna dreaptă, I Că-i
calea curată, I Cu boi albi arată, I Cu grîu semănată. I Şi-s tot
mese-n tinse, I Cu făclii aprinse" (ibid., p. 13).
Despărţirea exprimată în versurile: ,, Că noi am venit I Că
am auzit I Că eşti călător" este parcă ruptă din viaţa coti
diană a satului. Versurile par o reproducere a unei convor
biri cotidiene. Doar „rugarea mare" şi „strigarea tare" arată
că este vorba de ceva deosebit. Metafora morţii este, de data
aceasta, alta: calea lungă, „lungă, fără umbră". Cele două
drumuri puse faţă-n faţă, drumul răului şi drumul binelui,
sînt prezentate printr-un minunat joc de imagini populare în
spatele cărora se ascund, poate, şi unele vechi simboluri
magice.
•
Pe lumea cealaltă, ca şi pe lumea aceasta, ziua este
urmată de noapte. Şi la venirea nopţii „dalbul de pribeag" se
găseşte singur. Atunci, ca şi în basme, este sfătuit să ceară
aj utorul animalelor prietene cu care trebuie . să se
înfrăţească. Dar numai apariţia animalelor prietene ne duce
spre basm. Atmosfera generală rămîne în viaţa şi limitele
satului. Chiar şi raiul pare doar un vîrf de munte pe care se
întîlnesc tinerii pentru o nedeie: „Seara va-nsera, I Gazdă n-ai
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avea. I Şi-ţi v a mai ieşi I Vidra înainte, I C a s ă te-nspăimînte. I
Să nu te spăimînţi, I De soră s-o prinzi, I Că vidra mai ştie I
Seama apelor I Şi a vadurilor. I Şi ea mi te-a trece I Ca să nu
te-nece; I Şi mi te-a purta I La izvoare reci, I Să te răcoreşti I
Pe mîni, pînă-11 coate , I De fiori de moarte. I Şi-ţi va mai ieşi I
Lupul în ainte, I Ca să te-spăimînte. I Să nu te spăimînţi I
Frate bun să-l prinzi, I Că lupul mai ştie I Seama codrilor I Şi-a
potecilor. I Şi el te va scoate I La drumul de plai, I La-un
fecior de crai, I Să te ducă-n rai. I C-acolo-i de trai; I În dealul
cu jocul, I Că-acolo ţi-e locul, I 'N cîmpul cu bujorul, I C-acolo
ţi-e dorul" (ibid., p. 13).
Despărţirea de cel mort nu se face însă numai prin aceste
gritece de ceremonial, ci şi prin �
��Acolo unde cele
două categorii coexistă , bocetul este o lament aţie
im_provizată pe o melodie j alnică . De multe ori;
improvizarea e e cl.iiar neversificată. îll locurile unde nu
există alte cînte e de înmormîntare decît bocetele, unele
motive ale vechil r cîntece de înmormîntare se păstrează în
bocet, care capătă o mai mare stabilitate, un caracter cere
monial. Aici bocetele se cîntă pe melodii anume, au forme
de versificaţie precise şi folosesc chiar, în versificarea lor,
anumite şabloane. În aceste locuri bocirea este deci mai mult
un act tradiţional obligatoriu, decît o expresie spontană a
dureri i. În satele cu forme de viaţă tradiţională, nu se poate
concepe o înmormîntare fără bocet. În Transilvania, bocetul
se numeşte „cîntare de mort" sau „cîntare la mort" . Femeile
n u se bocesc, ci „se cîntă" , iar în Moldova „se j elesc".
Fără să fie legat de momente precise ale ceremonialului
de înrnormîntare, bocetul este mereu prezent. Se poate b_o ci
tot timpul, din momentul morţii pînă la întoarcerea de la
cimitir. Se obiŞm.ne te, m general, ca femeile care vin să\,-ăda
E_e ce ·mort să bocească e
ata ce au �tra!_lE�asă. Nu�esc decît femeile şi, în general, nu se boceşte d�ciiCfer a
răsăritul pînă la apusul soarelui. În muite -locuri, "fe-rnetet 
bocesc şi du pam mormîntare. In Făgăraş, de pildă, se bocesc

*
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opt dimineţi după înmormîntare, în Oltenia şi Muntenia se
boceşte în fiecare duminică şi mai cu seamă în zilele cînd se
comemorează morţii. Adesea, femeile care participă la o
înmormîntare rămîn în cimitir şi bocesc la mormintele copii
lor, părinţilor, soţilor lor.
Folclorul nostru nu cunoştea bocitoare profesioniste ,
dar, ca şi pentru celelalte obiceiuri, există în anumite regiuni
femei mai pricepute care sînt chem ate sau vin din proprie
iniţiativă şi îndeplinesc această practică îndătinată. Ele
bocesc mai cu seamă în momentul înmormîntării, acasă, pe
drum şi la cimitir, fie singure, fie împreună cu femeile din
familia mortului. Se întîmplă astfel să bocească mai multe
femei deodată. Acolo unde bocetul este o lamentaţie
improvizată, fiecare îşi cîntă bocetul ei, chiar dacă îl cîntă
concomiten t cu altele.
Datorită caracterului lor improvizat şi duratei lor,
bocetele aj ung nişte lungi poeme în care elementele din
viaţa celui mort se împletesc cu sentimentele celor părăsiţi şi
cu consideraţii asupra ceremonialului sau a <latinelor satului.
Iată un fragment de bocet cîntat în Făgăraş unui bătrîn:
„Cuscre dragă şi mai dragă, I Da mai zi cuscre ceva, I Că
nu-ţi era seama aşa, I Ca să nu zici nimica. I Scoală cuscre,
hai la noi, I Că neamurile umple casa, I Cuscre dragă şi mai
dragă. I Te roagă de sfîntu soare I Să fie ziua mai m are, I
C-asta-i zi de despărţire I De copiii dumitale. I Şi te roagă de
tişa, I De tişa şi de nenea, I Să te jeluia şi ei, I Că nimica nu
le-ai luat, I Numa-o scîndură de brad I Şi o perină la cap. I Ţi-o
da locu măsurat, I Măsurat cu braţele, I Să-ţi încapă oasele, I
Măsurat cu piciorul, I Să-ţi încapă trupuşorul. I Q.iscru nost
şi bunu nost, I Că de-aicea pîn-la vale I E tot heiul dumnitale. I
Că cuscre, cît ai trăit, I Nici un bine n-ai avut, I Că cuscre ai
tot bolit, I Cuscru nost, harnicu nost. I Ţişa faci bine s-o ierţi I
Că cuscre nu te-o îngrijit, I Cuscre, te-o şi necăj it, I Că cuscre,
nu o putut, I Că-o avut lucru prea mult, I Cuscru nost, har
nicu nost. I Te roagă de sfintu soare I Să-i facă ziua mai
mare, I Cuscru nost, vrednicu nost. I Da cuscre unde-ai
plecat I De-aşa frumos te-ai gătat? I Ai plecat la tîrg departe I
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Ca să cumperi sănătate. I Tîrgu s-o fost încheiat, I Cu sănă
tatea ai gătat, I Cuscru nost şi bunu nost. I Da cuscre, unde-ai
plecat I De-aşa frumos te-ai gătat? I Doar în tîrg la Ţarigrad. I
În Ţarigrad cînd vei intra, I Să te uiţi la direapta. I Este-un
pom mare-nflorit I Ş-un scaun de hodinit. I Ş-o fîntîniţă lină I
Ş-un scaun de hodină I Şi puţin să zăboveşti, I Cu măicuţa să
vorbeşti. I Şi de noi te va-ntreba I Că ce facem pe-aicea. I Da
să-i spui cuscre aşa I Că de făcut facem bine I D a plîngem în
toate zile. I Nu e zi şi nu e ceas I Să n-am lacrimi pe obraz, I
Cuscru nost şi bunul nost. I D a cuscre, unde-ai plecat? I La
căsuţa ta cea nouă. I Nu te ninge, nu te plouă, I Nu te-atinge
pic de rouă. I Nice vîntu nu te bate, I Nice soare nu te arde, I
Cuscre dragă şi mai dragă. I Te roagă de săpători I Să lese
răsuflători, I Să lase patru fereşti, I Pe una să vie luna, I Şi pe
una soarele, I Şi pe una j alele. I Şi pe una să mai vie I Cîte-o
zi de liturghie, I Cuscre dragă şi mai dragă" .
Fragmentul arată cum s e îmbină elementele tradiţionale,
motive şi imagini în'tîlnite şi în cîntecele de zori, de pildă, cu
fapte reale din viaţa \ ţamiliei, a celui mort şi a celor rămaşi ,
cu imagini care amin�esc cîntecele epice şi cu acel mesaj pen
tru cei din lumea cealaltă, pe care bocitoarea o vede aidoma
lumii satului ei.
Maxim Gorki spune că, datorită caracterului lor
improvizat şi elementelor din viaţa reală, bocetele sînt
preţioase documente sociale în care ţăranii puteau să-şi
exprime, în momentele tragice ale înmormîntării, toată
durerea şi suferinţa lor, cu raportări mai largi, nu numai la
viaţa de familie, ci la întreaga viaţă a satului, la munca şi
traiul lor. lată un fragment dintr-un astfel de bocet, cîntat
unei tinere fete care a slujit printre străini:
„Draga mea şi sărmănuţă, I Scumpa mamii Măricuţă, I Pe
străini că i-ai slujit, I Multe cămăşi le-ai cusut, I Da ei rău te-au
miluit, I Borşu cald nu l-ai găsit, I Nici mămăliga pe blid, I Pe
la străini te-ai hrănit, I Pînă ce te-ai bolnăvit, I Şi de zile te-ai
gătit. I Draga mea şi Măricuţă, I Pînă ce te-ai bolnăvit I Şi de
zile te-ai gătit. I Draga mea şi Măricuţă I Cînd vei coase foi
şi-altiţă? I Dragile mele mînuţe, I De-amu n-or mai coase
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altiţe, I Dragile mele degeţele, I N-or mai face găurele. I
Dragile mele picioare, I N-or mai face urmăşoare, I Ci-or
rămîne oase goale. I Dragii mei de ochişori, I Creşte-or
mîndri pomişori. I Înapoi de-i mai veni I Numa pustiu vei
găsi".
Bocetele de acest fel formează o parte importantă a
liricii noastre de protest social.
Alături de cîntecele de ceremonial şi de bocete, la înmor
mîntări în Transilvania se cîntă verşuri. Verşurile sînt creaţii
cărturăreşti făcute de cantori sau de învăţători şi au în gene
ral o tematică moralizatoare. Uneori textul verşurilor este
împrumutat din poezi a funerară cultă.

Priveghiul. Priveghiul durează, de obicei. două no_p__ţj_ş i se
face pentru an!!.lăsa-mtul singur :...Există, în mediile fgJ
clorice trad· ionale, credinţa că mortul trebme păzit ca să nu
treacă prin faţa lui, pe sub el sau pest��l vreun anima . cnpţ-,
p1s1ca, gama etc., căci se E�!goi. În general, se
�ste bme ca mortul să fie lăsat singur pentru ca
nu cumva să se întîmple vreun accident, să cadă lumînările,
să ia foc etc.
Atunci cînd priveghiul se face după rînduiala
tradiţională, cei veniţi să privegheze mortul dansează, fac
jocuri cu măşti, joacă jocuri distractive, cîntă din fluier, spun
basme, joacă jocuri de cărţi, mănîncă, beau şi discută despre
treburile curente ale oamenilor şi ale comunităţii. La priveghi
se petrece deci într-un anumit fel şi rostul petrecerii este nu
numai să alunge somnul celor veniţi să privegheze, ci şi să
marcheze, în cadrul ceremonialului de trecere, momentul
despărţirii de cel mort. Este ultima petrecere a celor vii
împreună cu cel mort. În general, nu există dansuri sp�iale
de priveghi. Numai în Vrancea se dansează în timpul
priveghiului „chiperul" şi se fac jocuri cu măşti. „ Chiperul"
se joacă în curte în jurul focului de priveghi. Dansatorii se
aşază în coloană, unul după altul, ţinîndu-se de brîu. Cel care
conduce jocul ţine în mînă un toiag, un ciomag sau chiar o
bucată de lemn aprins. La sunet de fluier, dansul începe în
jurul focului. Dansatorii sînt obligaţi uneori să sară peste foc.
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Cel care conduce jocul urmăreşte să arunce, pe rînd,
dansatorii în foc. Pentru aceasta foloseşte două procedee:
sau coloana dansează din ce în ce mai repede, cu multe
unduiri, pentru a arunca pe rînd în foc pe cei care joacă la
coadă„ sau coloana, formînd un semicerc în j urul focului,
caută să se îndrepte brusc, conducătorul pornind vijelios
în ainte, iar cel din coadă trăgînd cu putere îndărăt. În cazul
acesta, cad în foc cei din mijloc. Dansul are azi un rol pur
distractiv, dar probabil că altădată focul a avut, ca în alte obi
ceiuri străvechi, un rol de purificare.
fu jocurile cu măşti de la priveghi apar uncheşi, babe,
urşi, capre etc. In general, se spune că „măştile fac scama
torii " . Ele reprezintă diferite scene comice cu text
improvizat pe o canava tradiţională, c multe actualizări şi
referiri la situaţii locale precise. Măştile participă la dansul
general şi interpretează dansuri groteşti Uneori, din aceste
dansuri nu lipsesc nici figurile obscene. Şi jocurile cu măşti
au astăzi rolul de a distra pe cei care iau parte la priveghi, de
a mări veselia acestei ultime petreceri a celor vii cu cel mort.
În obiceiurile funerare de altădată, priveghiul, secvenţa
în care neamul celor vii se desparte de cel mort, care pleacă
pe calea cea lungă, a fost, fără îndoială, general răspîndit pe
întreg teritoriul românesc. El a avut, probabil, şi o desfăşurare
mai amplă şi, poate, şi alte elemente în scenariul ritual.
Aceasta explică de ce primul nostru etnograf, dr. Vasilie Popp,
care în 1 81 4 şi-a trecut doctoratul în medicină la Viena cu o
lucrare despre obiceiurile noastre de înmormîntare,

�

Disertatio inauguralis historico medica de funeribus plebeiis
daco-roman6rum sive hodiern6rum valah6rum, se pregătea

să scrie o lucrare aparte despre priveghi (I. Mulşlea, „Viaţa
şi ·opera D octorului Vasilie Popp", în Cercetări de etno
grafie şi folclor, I, Bucureşti, 1 971).
Alături de cîntecele ceremoniale funebre şi de cultul
strămoşilor, priveghiul atestă o foarte mare vechime. Este,
fără îndoială, încă un rit precreştin, care s-a păstrat în multe
zone ale teritoriului nostru folcloric, cu sensul lui primar, de
separare a neamului celor vii de cel mort, înainte de inte
grarea lui în neamul celor morţi.

DE LA OBICEIURILE STRĂVECHI
LA SPECTACOLELE CONTEMPORANE
Interesul pentru obiceiurile populare, evident la spe
cialişti, s-a accentuat în ultimul deceniu la cei care se ocupă
cu organizarea spectacolelor folclorice. El a început să se
potenţeze şi la publicul din mediile urbane unde, alături de
obiceiurile spontane cu funcţii sociale complexe, apar obi
ceiurile organizate sub formă de spectacol.
Spre explicarea acestui interes converg mai multe fapte.
În primul rînd, prezenta perseverentă a obiceiurilor
tradiţion ale în folclorul contemporan. Apoi , caracterul spec
taculos, plin de pitoresc al acestora. În sfirşit, necesitatea de
a îmbogăţi paleta a ceea ce numim spectacole, programe
folclorice. Transpunerea obiceiurilor populare în spectacole
folclorice pune celor care realizează aceste spectacole un
număr de probleme. În primul rînd, necesitatea de a înţelege
sensul obiceiurilor tradiţionale. Această necesitate derivă
direct din faptul că, pentru ca spectacolele folclorice să vor
bească spectatorilor, sensurile străvechi trebuie să capete
valente contemporane.
Pentru a descifra aceste sensuri, situaţia contemporană a
obiceiurilor nu poate fi tratată în afara situaţiei folclorului în
ansamblu, deşi în realitate obiceiurile, sistem bine închegat,
prezintă astăzi diferenţe funcţionale clare faţă de cîntece,
povestiri şi dansuri, de pildă.
Se povesteşte tot mai puţin şi se cîntă tot mai puţin la
sate. În orice caz, se creează tot mai puţin variante noi de
basme şi cîntece. Î n schimb, se ascultă tot mai mult cîntecele
transmise prin mijloace moderne de comunicare în masă şi
chiar şi basmele au început să fie transmise la radio, impri
mate pe discuri sau prezentate pe ecranele televiziunii.
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Cîntecele şi dansurile pe care le vedem în spectacole, pe
ecranele televiziunii sau le auzim la radio ori în concerte, nu
sînt produse, ca altădată, numai pentru necesităţile celor
care le dansează sau le cîntă, ci, mai cu seamă, pentru spec
tatorii sau auditorii din afară. Ele sînt deci, tot mai mult,
rezultatul unei activităţi artizanale sau profesionale. Această
schimbare în statutul cîntecelor şi al jocurilor se datorează,
fireşte, schimbărilor socio-culturale prin care trec nu numai
mediile urbane, ci şi cele cu vi aţă folclorică tradiţională.
Depăşind ultimele etape ale economiei şi culturii
tradiţionale, societatea rurală românească începe să devină
şi ea o societate de consum. Aşa cum, pe plan economic,
sătenii trec la producţii specializate şi consumă tot mai multe
bunuri produse la oraş, tot aşa ei consumă literatura pe care
le-o oferă oraşul prin cărţi, spectacolele pe care le oferă
filmul şi televiziunea, cîntecele pe care le oferă discurile sau
radioul.
Dar schimbările care au intervenit în structura economică
şi demografică a ţării s-au repercutat şi asupra situaţiei
folclorului în mediile urbane. Am arătat, de mai multe ori, că
dansul şi cîntecul popular se mută treptat de la sat la oraş,
atît în starea lui de fapt cultural spontan, cît, mai cu seamă,
sub formă de piesă de concert sau spectacol.
Transformarea societăţii rurale într-o societate de con
sum asemănătoare celei urbane şi schimbările demografice
intervenite în societatea urbană schimbă deci coordonatele
problemei de care ne ocupăm. Opoziţia rural-urban nu mai
este caracterizantă pentru statutul cîntecului şi al dansului
popular. Ceea ce caracterizează statutul lor actual este că, în
noile contexte socio-culturale, ele sînt performate profesional
de către marile ansambluri şi de către cîntăreţi profesionişti
sau artizanal de către artiştii amatori şi sînt consumate în
spectacole şi concerte atît de orăşeni, cît şi de săteni. În acest
caz, pentru clarificarea categoriilor, este necesar să ţinem
seama de opoziţia dintre creaţia spontană şi cea profesională
sau artizanală, dintre modurile de receptare tradiţională a
acestei creaţii şi modurile de receptare contemporană. D ar,
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dacă pentru cîntece şi dansuri aceste opoziţii operează din ce
în ce mai mult, situaţia nu este aceeaşi pentru obiceiuri.
Obiceiurile, fiind parte integrantă permanentă şi
neeliminabilă a modului de trai al oamenilor, făcînd parte
dintr-un sistem de viaţă care nu a fost pînă acum schimbat,
continuă să-şi păstreze, în mare parte, funcţiile şi formele
vechi. Realităţi culturale complexe, în care modul de expresie
artistic este doar o parte a întregului lor sincretic, ele nu sînt
atît de expuse procesului de trecere spre bunuri de consum,
pe care l-am constatat la cîntece şi dansuri în special.
Momente hotărîtoare ale vieţii omului, naşterea, căsătoria,
moartea, se cer marcate şi astăzi prin obiceiuri, după cum se
cer marcate şi zilele însemnate ale anului, cele legate de
solstiţiu şi echinox, de trecerea de la un anotimp la altul, şi,
în legătură directă cu aceasta, cele legate de anumite practici
gospodăreşti, de anumite munci.
Astăzi, cînd cîntecele şi dansurile se creează tot mai
puţin în mediile rurale, dar se performează tot mai mult în
spectacole şi concerte, devenind bunuri de consum cultural,
obiceiurile, dînd dovadă de o mare tenacitate, continuă să
trăiască cu rosturi şi cu forme tradiţionale. Mai mult chiar, în
unele locuri şi în anumite situaţii trec printr-o etapă de
înflorire deosebită, explicabilă prin noile conotaţii pe care le
capătă şi prin potenţarea caracterului lor ceremonial.
Apoi, alături de obiceiurile tradiţionale apar obiceiuri
noi, care răspund noilor condiţii de viaţă, necesităţii socio
culturale a societăţii contemporane.
Faţă de obiceiurile tradiţioale, noile obiceiuri, pe cale să
devină şi ele tradiţionale, transformă lexicul oiceiurilor
vechi, plasîndu-1 în noi scenarii şi, ca atare, schimbîndu-i
funcţia. Prin schimbarea de funcţie ele răspund viziunii omu
lui de azi despre lume şi viaţă, necesităţii convieţuririi con
temporane între diferitele grupuri sociale.
Aş menţiona printre acestea, înainte de toate ,
schimbările fundamentale prin care au trecut unele vechi
obiceiuri, vechi deprinderi, unele pe cale de dispariţie, altele
reduse, ca zonă de circulaţie, la simple datini locale. D e
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pildă, Sîmbra Oilor din Oaş, Tînjaua din Maramureş şi
Plugarul din Făgăraş. Din obiceiuri cu răspîndire locală ele
au devenit m ari sărbători populare de care se bucură nu
numai cei care le practicau altădată, ci şi, sau mai cu seamă,
cei care caută în astfel de obiceiuri spectaculosul. Aceste
obiceiuri au devenit insigne ale mîndriei locale, dovezi ale
puterii de creaţie şi de permanentă înnoire artistică, dar şi
semne ale solidarităţii culturale cu·� oamenii de pe întregul
pămînt românesc.
Faţă de acestea, alte obiceiuri noi se situează în alte cate
gorii. Ele sînt obiceiuri pe care le-am instaurat noi astăzi. De
pildă, Hora de la Prislop unde, în toiul verii, se întîlnesc pe
acea minunată culme a Carpaţilor pe unde au trecut, pentru
a descăleca în Moldova, Dragoş şi Bogdan, oamenii din trei
judeţe limitrofe: Maramureş, Suceava şi Bistriţa-Năsăud. Se
întrunesc pentru a petrece împreună ca la nedeile de
altădată. Şi aici vin iubitori de datini din toată ţara şi
numeroşi străini, pentru a admira minunatele cîntece şi
jocuri locale pitoreşti şi portul variat din aceste locuri.
Printre obiceiurile noi, create pe bază tradiţională, şi cu
lexic folcloric tradiţional, se pot aminti încă: Festivalul
Cîntecului şi Jocului din Ţara Zarandului, Zilele Culturii
Bihorene, Alaiul Nunţilor de la Bîrgău, Festivalul Toamnei
de la Buzău, Alaiul Primăverii de la Reşiţa, Festivalul
Căluşului de la Slatina, Zilele Teatrului folcloric de la
Piatra- Neamţ, Cîntecele Oltului de la Vîlcea, Sus pe
Muntele din Jina, Nedeia Mocanilor din Voineşti - Covasna
etc. Am citat doar cîteva şi la acestea trebuie adăugate, fără
îndoială, şi formele noi în care se sărbătoreşte Anul Nou în
Hunedoara, la Sighetu! Marmaţiei, la Suceava, Botoşani sau
Slănic-Moldova. Şi nu trebuie uitat nici faptul că la
Sărbătoarea Recoltei, în numeroase cooperative agricole din
ţară elementele vechilor obiceiuri de seceriş au intrat în
repertoriul festivităţii.
Oricum ar fi denumite şi la orice dată s-ar realiza, nota
dominantă a acestor sărbători noi este caracterul lor
naţional. Izvorîte din vechi tradiţii populare, reînviate sau
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organizate în forme noi ori create din nou cu elemente ale
vechilor tradiţii, ele nu sînt numai ale locului, ale satului sau
văii unde au loc, cum au fost cele de altădată, ci ale neamu
lui, ale ţării întregi. Sînt naţionale şi prin ceea ce subliniază,
prin momentele deosebite pe care le marchează şi prin
modul specific naţional, românesc, în care realizează această
marcă. Sînt naţionale prin esenţa lor, dar şi prin rezonanţa
pe care au căpătat-o în viaţa culturală de azi a ţării, prin locul
pe care-l ocupă în cultura contemporană românească.
Pentru aceasta, atît obiceiurile tradiţionale puse în va
loare cu funcţii şi forme noi în spectacol, cît şi obiceiurile noi
merită o atenţie deosebită. Ele deschid perspectiva spre
înţelegerea valenţelor pe care obiceiurile populare pot să le
aibă, pot să le trezească în sufletul omului contemporan, prin
această readucere la suprafaţă a valorilor permanente ale
tradiţiei noastre folclorice.
Obiceiurile, ca parte care păstrează cel mai bine viaţa
folclorică tradiţională, oferă deci formaţiilor profesioniste şi
de amatori posibilităţi continue de a îmbogăţi repertoriul
spectacolelor. Procesul de transpunere a formelor
tradiţionale în forme noi de spectacol ridică însă o serie de
probleme, pînă acum insuficient dezbătute şi, de cele mai
multe ori, insuficient rezolvate practic. Printre acestea, cel
mai mare interes a fost acordat fidelită tii faţă de tradiţie,
autenticului. Mai puţin dezbătute au fost sensurile obi
ceiurilor străvechi, cu toată devenirea lor în timp şi cu ambi
guităţile pe care le încifrează. Şi mai puţin, poate, conotaţiile
naţionale pe care le-au căpătat şi valorile permanent umane
pe care le exprimă şi care, descifrate, pot fi pline de interes
pentru omul contemproan. Şi acestora deci trebuie să li se
acorde atenţie atunci cînd este vorba de valorificarea obi
ceiurilor în programele culturale contemproane.
Venind din vremuri străvechi, avînd deci o istorie foarte
lungă, şi căpătînd în cercetările folclorice de pînă acum
interpretări diverse, este firesc ca, atunci cînd sînt integrate
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în manifestările culturale contemporane, ele să pună mai
multe probleme decît cîntecul şi dansul. Aceste probleme se
cer lămurite din perspecivă ştiinţifică, în interesul orientării
strategiei culturale în raport cu obiceiurile.
Folcloriştii au privit întotdeauna obiceiurile doar ca
fapte de cultură tradiţională şi nu au acordat decît rareori
atenţie elementelor de spectacol şi sensurilor pe care, sub
această formă, le-ar putea avea pentru omul de astăzi. D ar,
în contextul nou în care ele intere sează mişcarea artistică de
amatori şi ansamblurile profesioniste, tocmai aceste ele
mente se cer scoase în relief. Aici, în cercetarea ştiinţifică, o
colaborare între specialiştii folclorişti şi specialiştii în arta
teatrală se impune .
. JA şţµgjik de pînă acum ale obiceiurilor, folcloriştii, atunci
cîndăude păşifsimpla consemnare a faptelor, au fost mai cu
seamă interesaţi de originea lor, de evoluţia lor în timp. Ei
au căutat adesea să reducă obiceiurile, atît din perspectiva
istoriei religiilor, cît şi din cea psihanalitică, la arhetipuri. Au
căutat deci să găsească şi germenele obiceiurilor noastre în
diferite concepţii şi rituri primare pentru care au găsit
puncte de referinţă în culturile primitive. Să ducă, aşadar,
lucrurile înapoi pînă la acea epocă a dezvoltării omenirii în
care, cum presupunea Levy Brtihl, gîndirea era prelogică. În
căutare de comparaţii, ei au ajuns să atribuie obiceiurilor
noastre o încărcătură de multiple sensuri mitice. Cercetările
moderne de antropologie culturală au arătat însă că nu se
poate vorbi de o gîndire prelogică în dezvoltarea culturii
omenirii. Ele au arătat, de asemenea, cu cîtă grijă trebuie să
operăm atunci cînd este vorba să comparăm fapte care vin
din diferite epoci, din spaţii şi contexte culturale diferite .
Pentru spiritul uman, lumea apărea, la început, ca un
conglomerat de calităţi pe care le percepea empiric şi pe care
era nevoit să le sistematizeze pentru a nu se pierde între ele,
pentru a putea stăpîni natura. Faţă de acest conglomerat, el
se vedea în imposibilitatea de a • ordona datele cunoaşterii
sale empirice. Sistematizarea derivă deci din nevoia de
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ordine a lumii. Ea este primară şi premerge orice reflecţie
metodică ori ştiinţifică. Este chiar sensul existenţei omului
ca om. Această necesitate de a ordona este, cum arată
Claude Levi-Strauss, ceea ce antropologia culturală de azi
numeşte „ logica sensibilului". Logica sensibilului este prima
treaptă a gîndirii logice, fără de care nu s-ar fi putut dezvolta
cultura, nu ar fi putut exista ca mijloc de comunicare limba,
sistem coerent, logic, cu cod şi lexic propriu. Prezenţa
aproape biologică a logicii sensibilului nu necesi tă o rupere
a omului de natură, ci, dimpotrivă, presupune integrarea lui
în natură. Acest mod de a privi primele etape ale dezvoltării
culturii restabileşte coexistenţa între natură şi cultură, cei
doi termeni ai ecuaţiei întregii existenţe umane (v. Gîndirea
sălbatică, Bucureşti , 1 970) .
Cl aude Levi-Strauss arată că acest mod de a gîndi pe
c are îl regăsim pînă astăzi în culturile populare are la bază o
logică foarte riguroasă, deşi această logică nu funcţionează la
fel ca logica noastră. Păstrînd un termen mai vechi, el
denumeşte această logică „ inconştientă", dar pentru el
inconştientul nu este neconştient, ca la etnologii anteriori şi
nici subconştient, ca la psihanalişti, ci doar acea calitate a
logicii sensibile de a nu aj unge la nivel metalingval, la
cunoaşterea propriei sale cunoaşteri. Într-adevăr, oamenii
culturilor populare au o temeinică şi coerentă cunoaştere a
lumii, dar nu au teoretizat-o. Ei se comportă faţă de toate
domeniile cunoaşterii cum se comportă faţă de limb a
maternă, pe care o cunosc perfect fără să-i cunoască teoretic
gramatica. Incoştientul, în sensul lui Levi-Strauss, corespunde
deci termenului de „neexplicitat" pe care îl foloseşte lingvis
tica modernă atunci cînd vorbeşte de cunoaşterea unei limbi
fără a-i cunoaşte şti inţific gramatica. Faţă de ace astă
cunoaştere, cunoaşterea teoretică a unei limbi este
cunoaştere explicitată. În acest sens deci şi a cunoaşte obi
ceiurile înseamnă, înainte de toate, a le elabora gramatica.
Înseamnă a degăşi, prin analiză şi sistematizare, ceea ce ni se
oferă empiric, înseamnă a le determina structura şi a le
dezvălui sensurile. O astfel de cunoaştere poate servi valori-
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ficarea contemporană a obiceiurilor mai mult decît
ipotezele, de cele mai multe ori contestabile, asupra originii
lor sau datele care aseamănă obiceiurile noastre cu rituri ce
duc spre fazele primare ale culturii omenirii.
Obiceiurile sînt, cum am mai arătat, fapte culturale com
plexe, menite, înainte de toate, să organizeze viata oame
nilor, să marcheze momentele importante ale trecerii lor
prin lume, să le modeleze comportarea. Caracterul lor poli
valent este evident după orice operaţie de sistematizare.
Valenţele lor multiple, ca şi evoluţia în timp a funcţiei sem
nelor complică descifrarea sensurilor. Incită la lecturi
diferite, în raport cu contextul temporal şi spaţial în care obi
ceiurile se plasează.
Privit în lumina teoriei comunicaţiilor, fiecare obicei este
un act de comunicare, un mesaj , care se realizează cu aju
torul unui cod, presupus a fi cunoscut celor dinlăuntrul unei
culturi. Acest cod, ca şi lexicul cu care operează se cere a fi
cunoscut de cei care, din afara culturilor populare, din afara
fiecărei culturi în parte, tind la cunoaşterea obiceiurilor. În
sistemul general al vieţii socio-culturale tradiţionale, obi
ceiurile sînt structurate după o logică proprie. Ele formează
un sistem în cadrul căruia fiecare obicei este un semn a cărui
semnificaţie nu se poate descifra decît prin corelarea lui cu
celelalte semne şi cu sistemul în general, prin analiza struc
turală.
Dar în folclorul nostru trebuie să ţinem seama de fondul
cultural-istoric pe care aceste obiceiuri s-au dezvoltat din
momentul în care le putem numi obiceiuri româneşti.
Departe de a se fi dezvoltat pe un fond de cultură primitivă,
cultura populară românească se naşte din simbioza a două
culturi, cultura dacă şi cultura romană. În momentul cînd
aceasta se zămisleşte, cele două culturi se găseau la un înalt
stadiu de dezvoltare.
Din această perspectivă istorică trebuie deci apreciată
funcţia socială şi importanţa psihologică a riturilor, cere-
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maniilor şi jocurilor în contextul culturii noastre populare .
Relaţiile dintre ele şi teama oamenilor de forţele naturii , de
întruchipările mitologice, pe de o parte, dintre ele şi struc
tura unei societăţi cu organizare de obşte avansată, pe de
altă parte, sînt altele decît cele din cultura comunei primitive
şi a epocilor care au urmat pînă în antichitate.
Riturile, pe care le mai găsim în folclorul nostru în forme
bine conturate doar în vrăji şi descîntece, nu erau numai acte
de comunicare cu reprezentările mitologice, cu întruchi
pările răului şi ale binelui, cu stihiile. Erau şi acte cu impor
tanţă psihologică asupra celui în favo area căruia se
săvîrşeau. Acte de sugestie, atunci cînd se realizau printr-un
mediator, vrăjitor, descîntător, sau de autosugestie, atunci
cînd cel interesat credea că intră direct în contact cu
reprezentările mitologice. Ca acte de comunicare, descînte
cele erau tranzitive, aveau o dublă tranzitivitate, dar şi
reflexive. Şi, în orice caz, erau privite cu rel ativă luciditate şi
considerate acţiuni tehnice menite să-l ajute pe om . În cul
tura noastră populară, ca şi în cultura lumii antice, ele făceau
parte din domeniul praxisului. Prin potrivirea cuvintelor,
pentru a le potenţa valenţele magice, textele lor au ajuns să
atingă înalte culmi ale poesisului.
Unul din termenii acestui act de comunicare din dome
niul praxisului, mitul, este, aşa cum arată Mircea Eliade, o
realitate culturală extrem de complexă, care poate fi abor
dată şi interpretată din perspective multiple şi comple
mentare (Aspects du mythe, Paris, 1 963). În general, se
poate spune că miturile primare vorbesc despre actele
reprezentărilor totemice, ale întruchipărilor forţelor
supranaturale, că cei care le trăiesc consideră că narează
lucruri adevărate şi că acţiunea lor se plasează pe plan sacral.
Pe acest plan, la acest nivel ideologic, prin rituri omul caută
să se apere de nocivitatea reprezentărilor mitologice, să le
obţină bunăvoinţa, ajutorul chiar, în anumite acţiuni ale sale.
'în cultura tradiţională omul creează un întreg sistem de
relaţii cu reprezentările mitologice, sistematizează
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cunoştinţele sale din domeniul mitului ca fundamentare
ideologică a majorităţii actelor sale rituale. 11
Dar, în procesul evoluţiei culturale, om� l nu rămîne la
nivelul miturilor primare. Sensul, funcţia socială a miturilor
se schimbă. În cultura europeană, un moment important în
istoria miturilor îl constituie întîlnirea dintre mitologia
străveche a anumitor popoare şi mitologia creştin ă.
„Adevărate dificultăţi au apărut, spune Mircea Eliade, cînd
misionarii creştini au fost confruntaţi, mai cu seamă în
Europa Centrală şi Occidentală, cu credinţele populare vii.
Ei au aj uns cu greu să creştineze întruchipările străvechi şi
miturile păgîne, dar acestea nu s-au lăsat extirpate. Un
număr mare de zei şi de eroi ucigători de balauri au devenit
Sfintul Gheorghe, zeii furtunilor au devenit Sfîntul Ilie,
necunoscute zeităţi ale rodirii au fost asimilate Sfintei
Fecioare şi altor sfinte. Dar se poate spune, cu toate acestea, că
o parte din credinţele populare precreştine au supravieţuit,
travestite sau transformate în sărbătorile de peste an,
precum şi în cultura sfinţilor. Biserica a trebuit să lupte mai
bine de zece veacuri împotriva afluxului continuu de ele
mente de credinţă şi practici populare în practicile şi legen
dele creştine. Şi rezultatul acestei lupte este mai degrabă
modest, în special în sudul şi sud-estul Europei, unde folclorul
şi practicile religioase ale populaţiilor rurale păstrează încă
reprezentări, mi turi şi rituri de mare vechime" (idem,
pp. 207-208) .
Această situaţie apare foarte frecvent în cultura popu
lară română. Într-adevăr, folclorul nostru a păstrat foarte
bine numeroase mituri şi practici străvechi. Omul satelor
tradiţionale a trăit, pînă de curînd, în lumea miturilor cu
origini străvechi . Dar această lume a miturilor a căpătat pen
tru el un sens nou. Trăirea în ea este semnul distinctiv al
oamenilor din aceste locuri, unul din caracterele esenţiale
ale culturii lor. Sătenii noştri au reuşit să facă din cultura
populară locală, în care se integrează organic vechile mituri,
semnul distinctiv al caracterului lor local, de care sînt mîndri
şi pe care vor să-l păstreze cu tenacitate. Este b formă remar-
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cabilă a modului de a-şi păstra fiinţa etnică proprie, o formă
care vorbeşte despre o conştiinţă puternică a eului naţional.
Faţă de încărcătura rituală din trecut, miturile au căpătat
astăzi o încărcătură nouă, naţională şi valenţele lor laice s-au
conturat prin aceasta mai puternic, au devenit domin ante.
În evoluţia culturii populare, în general , s-a produs, cum
am arătat, un proces de mutaţie funcţională treptată. Acest
proces, reflex al evoluţiei socio-economice şi al schimbărilor
intervenite în domeniul ideologiei, se manifestă clar şi în obi
ceiuri. În ansamblul lor, obiceiurile şi-au pierdut tot mai
mult valenţele rituale, le-au accentuat pe cele ceremoniale
şi, în ultimă instanţă, pe cele artistice. Prin aceasta, au trecut
treptat de pe planul cu dominantă rituală, sacrală, pe planul
cu dominantă ceremonială şi trec astăzi pe planul de spectacol.
Demagizarea, deritualizarea, este, cum observă Mircea
Eliade, unul din aspectele esenţiale ele evoluţiei obiceiurilor
populare . În acest proces, în lunga evoluţie istorică, obi
ceiurile străvechi sînt antamate de mitologia creştină şi de
riturile bisericeşti, care însă, după cum arată tot Mircea
Eliade, nu izbutesc peste tot să cîştige dominanţă asupra
fondului popular. În folclorul nostru, în acest impact, fondul
popular se dovedeşte a fi foarte puternic. Un exemplu
elocvent pentru cele arătate ni-l oferă obiceiurile de Anul Nou.
Acestea sînt, în general, obiceiuri cu funcţie de propiţiere,
acte de bun augur. După cum am arătat, Anul Nou este un
festum incipium, un început de nou răstimp, chiar dacă
fiecare nou răstimp calendaristic este recurent. Caracterul
augural apare clar în ideea că tot ceea ce se va întîmpla în
prima zi a anului nou prefigurează tot ce se va întîmpla în
anul care vine. Din această cauză, oamenii acordă o
deosebită atenţie actelor lor şi caută, prin rituri de divinaţie,
să prevadă viitorul, şi prin actele de propiţiere, să-l conj ure.
Acesta este sensul tuturor urărilor, al celor cu Sorcova, cu
Pluguşorul, cu Buhaiul, al aruncatului cu boabe de grîu, ca şi
al colindelor.
Colindele ale căror texte, în folclorul nostru, sînt, în cea
mai mare parte, laice constituie, prin aceasta, unul din capi-
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tolele importante ale folclorului românesc, capitol care, prin
bogăţia şi frumuseţea lui, diferenţiază folclorul nostru de
folclorul multor popoare europene. Repertoriul colindelor
este o enciclopedie poetică de mare frumuseţe a vieţii socie
tăţii noastre tradiţionale, nu numai rurale, ci şi urbane.
Colindele reprezintă, fără îndoială, gradul cel mai înalt de
desăvîrşire artistică la care a aj uns poezia românească
în ainte de a fi scrisă. Măiestria melodiilor şi ritmurilor lor, de
aceeaşi desăvîrşire, a inspirat compoziţii de valoare în muzica
noastră contemporană.
Jocurile de Anul Nou, jocurile cu măşti în ainte de toate,
elemente rudimentare de teatru, sînt şi el e acte ceremoniale,
dar în desfăşurarea lor elementul spectacular are o mult mai
mare pondere. Dacă, aşa cum arată antropologii, la început
omul s- a travestit, s-a mascat pentru a comunica cu
strămoşii, cu reprezentările mitologice, mai tîrziu, traves
tirea şi mascarea au devenit procedee în organizarea
jocurilor. La noi masca a ajuns un obiect de recuzită al
jocurilor de Anul Nou. Dintr-o recuzită cu valori simbolice
rituale, a devenit una a spectacolelor. A primit astfel variate
funcţii şi valenţe noi.
Caracterul spectacular al jocurilor cu măşti din obi
ceiurile de Anul Nou este întărit de ipoteza folcloristului
suedez Waldemar Liungmann care stabileşte o legătură între
măşti, j ocurile de Anul Nou şi j ocurile mimilor bizantini
( Traditions-wandlung Euphrat-Rhin, Helsinki, I-II,
1 937-1 938) . El a arătat, în lucrarea care cercetează răspîndi
rea obiceiurilor la popoarele dintre Eufrat şi Rin, deci în
zona mediteraneană, că între jocurile noastre cu măşti şi
jocurile mimilor bizantini există incontestabile legături. Or,
este cunoscut că, în perioada în care Biserica începe să-şi
impună dominaţia şi să ' controleze comportările oamenilor,
ea condamnă cu vehemenţă aceste jocuri ca fiind păgîne.
Totuşi, mimii le păstrează, le practică şi le duc mai departe,
în pofida tuturor interdicţiilor religioase. Ei fac să biruie
dorinţa omului de spectacol, de joc, dorinţa de a-şi pune în
valoare aptitudinile mimice şi dramatice. Jocurile mimilor
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bizantini au devenit astfel stimulul prin care rituri străvechi
s-au transformat în spectacole. Ele se situează la începuturile
commediei dell'arte şi deci la începuturile teatrului euro
pean cult.
Ca şi jocurile mimilor bizantini, jocurile noastre de Anul
Nou, pline de pitoresc, dau culoare sărbătorii, potenţează
veselia care trebuie să fie de bun augur şi dau omului senti
mentul că se poate elibera de con tingent. Îi satisfac nu numai
dorin ţa lui de spectacol, ci şi eterna lui dorinţă de a fi liber.
Orice joc, spune Roger Caillois (Le jeu et Ies hommes, Paris,
1 958) presupune acceptarea temporară, dacă nu a unei iluzii ,
cel puţin a unui univers închis, sub un anumit aspect, a unei
ficţiuni. Jocul poate să însemne nu numai desfăşurarea unei
acţiuni lucide sau acceptarea unui destin într-un mediu
imaginar, ci şi transpunerea într-un personaj iluzoriu şi com
portarea ca atare: „Ne găsim astfel în faţa unei serii variate
de manifestări care au drept caracter comun faptul că cel
care a acceptat jocul se crede şi face şi pe altul să creadă că
el este altcineva. Deghizat, el uită de personalitatea sa, se
leapădă temporar de ea pentru a se transpune în alta" .
Ca şi urările, jocurile au un larg sens de propiţiere. Ele
contribuie la crearea acelei ambianţe de optimism şi de
încredere de care are omul nevoie în pragul unui an nou. Cu
toate încărcăturile mai vechi, magice sau rituale, sensul lor
major de astăzi este acesta şi cu acest sens trebuie puse în
valoare cînd le prezentăm în spectacole. Numai aşa ele nu-şi
vor pierde autenticitatea şi vor da formelor noi pe care le
capătă înţelesuri tot atît de adînci ca şi cele pe care le au
formele populare tradiţion ale.
Prezentarea scenică a obiceiurilor nu poate să fie o
simplă demonstraţie etnografică. Cu atît mai puţin trebuie să
fie o demonstraţie care să pună cu părtinire accentul asupra
acelor momente al căror sens magic este problematic şi pe
care, de cele mai multe ori, cei care-l practică astăzi în
formele tradiţionale nu-l mai bagă în seamă.
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Faţă de modurile tradiţionale în care se manifestă obi
ceiurile ca fapte de cultură spontană, negramaticalizată, obi
ceiurile în formele lor noi trebuie să se bazeze pe o perfectă
cunoaştere a codului şi a lexicului prin care se realizează
mesajul pentru a putea transmite sensurile dorite. Ceea ce se
prezintă pe scenă în cadrul mişcării culturale este menit să
contribuie la formarea personalităţii omului contemporan.
De aceea, fiecare spectacol este un act de convingere, o ple
doarie pentru unul sau altul dintre aspectele pozitive ale
vieţii contemporane, contra uneia sau alteia din excrescenţe}e
negative ale vieţii noastre de astăzi. O pledoarie pentru ati
tudine omenească, pentru comportare demnă, pentru om6nie.
Pentru a fi pledoarie, cei care realizează spectacolul ttebuie
să stăpînească toate valenţele obiceiurilor, să ştie să
folosească cu maximă eficienţă toate limbajele, vorbire,
muzică, dans, mimică, gestică, toate modurile de expresie, de
la discurs la an tidiscurs şi la p_arodie, pentru a organiza în aşa
fel sistemul de argumentare al spectacolului, încît să fie cu
adevărat convingător.
Pentru a realiza astfel de spectacole, cunoaşterea pro
fundă a obiceiurilor tradiţionale este neapărat necesară, dar
nu şi suficientă. Un spectacol nu poate fi alcătuit numai din
citate folclorice. Obiceiul în totalitatea lui este un semn cu o
anumită semnificaţie. Iar fiecare parte a lui, fiecare element
este un simbol cu înţeles propriu. Descifrarea simbolurilor,
pentru a le valorifica sau a le da valenţe noi, face parte din
actul de conştientizare a spectacolului folcloric. Face parte,
în egală măsură, din cunoaşterea modalităţilor tehnice de a
.realiza un spectacol. Alături de cunoaşterea materialului fol
cloric, se impune deci o cunoaştere a artei spectacolului.
Între modurile de desfăşurare a obiceiurilor tradiţionale
şi modurile de prezentare a lor în spectacol există, fără
îndoială, diferenţe esenţiale. Printre acestea aş vrea să sem
nalez diferenţele care apar în coordonatele temporale şi
spaţiale.
În cultura satelor tradiţion ale, fiecare obicei marca un
moment din viaţa omului şi a comunităţii. Era un moment-li-
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mită între trecut şi viitor, ca în cazul obiceiurilor de Anul Nou,
între o situaţie statutară în siste,-rml neamului şi o alta, ca în
cazul obiceiurilor de familie . Fiind marcă între două
secvenţe temporale, obiceiul se plasa la o anumită dată, la o
dată calendaristică, dacă era vorba de obiceiurile de peste
an, la un soroc, la o dată în cursul vieţii omului, cînd sosea
momentul schimbării de statut, dacă era vorba de obiceiurile
vieţii de familie. În forma lor tradiţională, multe obiceiuri
păstrează pînă astăzi o legătură nezdruncinată cu anumite
date. În schimb, pentru altele, legătura aceasta a devenit
labilă, în sensul că marcarea datelor prin ceremonii făcute
după modelele tradiţionale nu mai este considerată absolut
obligatorie. În anumite împrej urări, obiceiurile pot fi perfor
mate ad-hoc, fără relaţie intrinsecă cu datele tradiţionale.
Sînt aşa-zi sele performări fictive, care reprezintă o trecere
de la obiceiurile tradiţionale la obiceiurile spectacol.
Cînd am început, între cele două războaie, cercetările de
folclor, era foarte greu să-i faci pe oameni să colinde în afara
obiceiuril_or de Anul Nou, deci să-i faci să performeze obi
ceiuri de peste an în afara datelor lor calendaristice
îndătinate . Socote au aceasta o abatere de la buna rînduială
a vieţii tradiţionale, de la regulile de conduită pe care fiecare
membru al comunităţii era obligat să le respecte. Şi era şi
mai greu să culegi bocete sau cîn tece ceremoniale funebre,
în afara riturilor funerare sau postfunerare reale. Aici
normele comportărilor tradiţionale erau atît de puternice,
încît orice abatere de la ele era considerată o profanare.
Raportul dintre coordonatele temporale şi obicei s-a
schimbat însă. De îndată ce poziţia lui în comunitatea
tradiţională a devenit alta, obiceiul a căpătat altă funcţie, a
devenit spectacol. Lucrul acesta se petrece sub ochii noştri
cînd, indiferent de dată, putem vedea obiceiuri sau frag
mente de obiceiuri prezentate pe scenă sau la televiziune .
Dar, pentru anumite obiceiuri, începutul acestor schimbări
pare a fi foarte departe în timp de începutul mişcării artistice
de amatori şi al activităţii marilor ansambluri.
Din datele pe care le-am cules asupra Căluşului din
O ltenia, care în forma lui tradiţională este un obicei de
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Rusalii, reiese c ă d e multă vreme, încă dinainte d e primul
război mondial, căluşarii din valea Dunării, după ce prezen
tau jocul în formă tradiţională în sate, obişnuiau să se ducă
prin oraşe şi tîrguri, să prezinte jocul ca spectacol şi ca mijloc
de cîştig. Fireşte că acest joc spectacol prezentat la oraş nu
mai era legat de coordonatele temporale ale obiceiului. Şi,
mergînd şi mai în urmă pe firul timpului, aflăm din li teratură
că, la festivităţile pe care la 1 9 octombrie 1599, principele
Transilvaniei, Sigismund Bathory, le-·a dat la Alba Iulia în
cinstea lui Mihai Viteazul , jocul căluşarilor a constituit
momentul culminant al spectacolului (vezi T. Burada, Istoria
teatrului în Moldova, laşi, 1 915). Menţiunea este impor
tantă, pentru că atestă vechimea trecerii unui obicei in spec
tacol, deşi credem că astfel de treceri au fost sporadice mai
de mult. Este importantă, pentru că arată că, ori de cîte ori
obiceiul devine spectacol, legătura lui cu data tradiţion ală se
rupe.
Un alt element al schimbării raportul ui dintre obicei şi
timp în cadrul obiceiului spectacol este cel al duratei.
Obicei urile tradiţionale sînt acte cu desfăşurare l ungă. Cele
de Anul Nou şi chiar cele căluşăreşti se reiterează în timpul
sărbătorilor de atîtea ori cîte gospodării cuprinde colectivi
tatea, fiindcă la baza lor stă obligativitatea de a colinda toate
gospodăriile. Scenariul ceremonial al obiceiurilor de nuntă
se desfăşoară încă şi astăzi , în satele cu viaţă tradiţională,
timp de trei zile. Este însă de la sine înţeles că nici durata
reală a obiceiurilor şi nici principiul reiterării nu pot fi
păstrate în cadrul spectacolelor. Spectacolele au cri terii tem
porale proprii, durată limitată şi nu se reiterează , ci se reiau
după necesităţi motivate de alte rînduieli decît cele ale vieţii
satelor tradiţionale . Prezentarea obiceiurilor sub formă de
spectacol necesită deci adaptarea lor la noi coordonate tem
porale. Ele pot fi prezentate ori de cîte ori spectacolul este
dorit sau necesar, fără să se tină seamă de datele reale în
care s-au performat sau se mai performează în mediile
păstrăto are de tradiţie. Ele se cer reduse la timpul adecvat
spectacolelor. Pentru aceasta, este necesar să se opereze

212

Mihai Pop

schimbări în desfăşurarea lor, în scenariul lor ritual sau cere
monial. Aceste schimbări presupun însă o justă selecţionare
a momentelor. Selecţionare a oferă posibilitatea de a nu
prezenta obiceiul în totalitatea lui, ci numai în anumite părţi.
În orice caz, în acele părţi care pot fi semnificative pentru
spectacol. Selecţionarea pre supune însă o transcriere a
scenariului tradiţional într-un scenariu de spectacol. Această
transcriere depinde, ca orice transcriere, pe de o parte de
lectura pe care cei care transcriu au făcut-o scenariului
tradiţional , pe de altă parte de intenţia cu care este făcut
spectacolul.
Între lectura spectacolelor tradiţionale şi rescrierea lor se
stabileşte un raport în care cei care operează această lectură
trebuie să cunoască atît codul şi lexicul tradiţional, cît şi
codul şi lexicul spectacolelor. Cunoaşterea codului şi a lexi
cului înseamnă cunoaşterea logicii interne de îmbinare a
elementelor pertinente, cuno aşterea semnificaţiei pe care
aceste elemente cu valoare simbolică le încifrează. Această
cunoaştere depăşeşte nivelul impresiilor pur estetice. De
aceea, selecţia a ceea ce reţinem dintr-un obicei tradiţional
într-un spectacol nu se poate face numai pe baza criteriilor
estetice. Reducerea selecţiei la aceste criterii goleşte de sens
obiceiurile şi împiedică justa preluare a moştenirii culturale,
valorificarea a ceea ce tradiţia poate spune omului contem
poran. Artisticul fiind doar un mod de exprimare, de comu
nicare de idei şi sentimente, alegerea elementelor artistice
spectaculoase duce la formalizare , la ceea ce, în general, se
numeşte astăzi stilizare.
Alături de diferenţele de coordonate temporale, între
obiceiuri şi spectacole se cer avute în vedere şi diferenţele
dintre coordonatele spaţiale . Aceasta îndeosebi pentru
raporturile diferite care se stabilesc între cei care per
formează şi cei care receptează obiceiurile şi spectacolele.
Obiceiurile tradiţionale se performează întotdeauna
înăuntrul comunităţilor, în locurile în care oamenii trăiesc în
mod curent: în case, în curţi, pe uliţe etc., la locurile de
muncă şi, în cazul riturilor, în locuri marcate aparte , la
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răscruce, între hotare. Aceste locuri pe care doar figurativ le
putem numi scena obiceiurilor, nu au nici limitele, nici orga
nizarea scenică cu care se performează în mod obişnuit spec
tacolele . Dar dincolo de aceasta, fiindcă oamenii trăiesc în
mod permanent în ele, le frecventează în chip firesc, nu au
conotaţiile speciale pe care le au scenele teatrelor. Peisajul
în care se desfăşoară obiceiurile este şi el cel obişnuit, fără
decorurile pe care le poate oferi scena, fără recuzită, dincolo
de arsenalul costumaţiei rituale sau ceremoniale. În cazul
reiterării, peisajul se schimbă cu fiecare loc în care ceremo
nialul se performează, cu fiecare casă sau gospodărie care
este colindată sau în care au loc obiceiurile de familie.
Coordon atele spaţiale ale obiceiurilor oferă acestora mult
mai mare variabilitate decît cea pe care scena o oferă spec
tacolelor.
Ceea ce este însă deosebit de important în raport cu
coordonatele spaţiak este contactul dintre cei care per
formează obiceiurile şi cei care le receptează. În cazul obi
ceiurilor, acest contact este foarte strîns, în aşa fel încît se
poate spune că cei pentru care se face obiceiul participă
efectiv la acesta. Nu numai distanţa este alta decît cea dintre
scenă şi staluri, dintre locurile din care privim şi ecranele
cinematografului sau ale televizorului, ci şi calitatea par
ticipării . Oamenii comunităţilor tradiţionale trăiesc altfel
obiceiurile lor decît trăiesc spectacolele oamenii societăţii
contemporane. Acest lucru a fost sesizat în secolul din urmă
de către marii regizori care au căutat, şi în cazul specta
colelor, să micşoreze distanţa dintre actor şi spectator prin
găsirea de noi modalit ăţi de realizare a spectacolului.
Această încercare a marilor regizori trebuie să preocupe pe
toţi cei care transpun obiceiurile în spectacole, pentru a nu le
răpi legătura nemijlocită cu cei pentru care aceste spectacole
se realizează şi a nu le reduce, prin aceasta, puterea de a
impresiona, de a convinge.
Una dintre caracteristicile obiceiurilor populare este
ambiguitatea lor, pendularea între ceea ce am putea numi
grav, serios, şi ceea ce am putea numi şăgalnic şi chiar
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grotesc. Această ambiguitate oferă chiar de la început posi
bilitatea de a citi în mai multe feluri ritul, ceremonialul şi
jocul. Deci şi de a-l rescrie în mai multe feluri . Şi întrucît în
obiceiuri unele elemente apar nu numai în · forma lor
dreaptă, ci şi în forma lor răsturnată, posibilitatea de a pune
în valoare în spectacol nuanţa de joc şi de glumă şi chiar
parodia este oferită de însuşi caracterul ambiguu al obi
ceiurilor.
Ambiguităţii obiceiurilor i se adaugă, ca un alt element
important, pluralitatea de limbaje prin care ele se realize ază.
La realizarea scenariului unui obicei contribuie limbajul
verbal, muzical, coregrafic, gestic, mimic etc. Dar şi sub acest
aspect, diferenţe esenţiale apar între posibilităţile de expresie
ale obiceiurilor şi cele ale spectacolului . Scena oferă prin
decoruri, lumină etc. noi elemente expresive obiceiului
popular devenit spectacol. Pînă acum, prea puţine dintre
acestea au fost folosite, din frica de a nu tulbura „ autenticul".
Transpunerea obiceiurilor în spectacole pune o serie de
probleme care ţin de sensul obiceiurilor tradiţionale şi de
intenţionalitatea spectacolelor, de diferenţa de context
cultural şi de poziţie ideologică, de rescrierea scenariului, de
valorificarea modalităţilor de expresie, de diferenţele de
coordon ate temporale şi spaţiale, de raportul dintre actori şi
spectatori etc.
Aceste probleme sînt dezbătute cu perseverenţă, dar
poate nu cu suficient grad de tehnicitate, atît în ceea ce
priveşte aspectele lor folclorice, cît şi în ceea ce priveşte
aspectele care ţin de teoria spectacolului. Dezbătute în
cadrul general al valorificării moştenirii folclorice în cultura
contemporană, lor li s-a acordat o atenţie deosebită, mai cu
seamă sub aspectul păstrării autenticului .
Sub acest aspect trebuie remarcat faptul că mişcarea
artistică de amatori îndeosebi a adus o contribuţie deosebită
la păstrarea bunurilor noastre folclorice tradiţionale . D acă
nu ar fi existat în ţara noastră o mişcare artistică de amatori
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atît de amplă, dacă această mişcare nu s-ar fi situat în con
tinuarea organică a folclorului nostru, pe poziţia fermă a
punerii în valoare a acestor bunuri preţioase ale culturii
naţionale, poate că nu am avea astăzi atîtea obiceiuri bine
păstrate în atîtea forme variate regional. Deci, atîtea posi
bilităţi de a îmbogăţi prin ele paleta spectacolelor. Sub acest
aspect, trebuie consemnat faptul că simpla cerce tare
ştiinţifică n eîmbinată cu p unerea în valoare prin mişc:Jrea
artistică de ama tori a rezulta telor ei n u ar fi p utut a vea decît
cu gre u aceeaşi p utere de con vingere pe care a a vu t-o conlu
crarea cu mişcarea artistică de ama tori. Comparînd situaţia

din ţara noastră, sub acest aspect, cu situaţia din alte ţări, ne
dăm seama că nu este acelaşi lucru să pui în scenă un obicei
reconstituindu-l, pe baza unor cercetări ştiinţifice mai vechi
şi să pui în scenă un obicei transpunîndu-1 direct din re ali
tatea folclorică vie , cu aj utorul unei temeinice cercetări
ştiinţifice.
Realitatea folclorică vie , îmbinată cu cercetarea
ştiinţifică temeinică poate oferi obiceiurilor transpJise pe
scenă sau realizate ca manifestări culturale organizate nu
numai autenticitate, ci şi valoare artistică.

CARTEA OBICEIURILOR

Cartea şi autorul

� Publicarea,

în 1 976, a c ărţii Obiceiuri tradiţion ale
consacra şi instala o mutaţie în cerc etarea culturii
populare din planul etnografiei în cel al antropologiei.
Cartea însemna pentru profesorul Mihai Pop, la cei 69 de ani
de atunci, o sinteză a activităţii sale de cerce tare , prin care
punea în relaţie orizontul teoretic lingvi stic cu care
antropologia îşi susţinea, la acel moment, demersul, cu o
muncă de teren de cîteva decenii. Apariţia acestei cărţi a
reprezentat nu numai o probăt\ esenţială a unei cariere
ştiinţifice, ci şi promovarea unei alte direcţii, in tegrato are, în
studiul culturii traditionale româneşt�xistenţa unei cărţi
însă poate fi evaluată şi dintr-o perspectivă mai largă, aceea
a contextului cultural şi politic în care a evoluat; din acest
punct de vedere, ea poate angaj a semnificaţii şi dincolo de
conţinutul ei. Cartea lui Mihai Pop este semnul un�
tăţi de „rezistenţă" intelectuală pentru că, într- o perioadă în
care activismul, comenzile ideologice, amatorismul acţionau
şi intimidau, încercînd să se infiltreze şi să controleze şi
spatiul academic, o astfel de carte apăra academismul, un
academism sincronizat, conectat la pulsul exterior. Pe de altă
parte, este o carte care vorbeşte în alţi term eni decît cei
tradiţionali despre identitate, atrăgînd atenţia asupra alteri
tăţii, chiar în interiorul aceleiaşi culturi, nu anţînd-o, căci
demersul lui Mihai Pop vizează înţelegerea diferenţei cul
turale subtile şi a dinamismului cultural în con diţiile în care
satul este altceva decît oraşul , datina altceva decît specta
colul etc.
În cercetarea românească Mihai Pop ilustrează cariera
ştiinţifică de anvergură, care depăşeşte limitele regionale,
român eşti

�

(�.

Postfaţă

217

cucerind noi teritorii. N u este vorba atît de teritoriile canti
tative, cît de cele calitative . Mihai Pop este protagonistul
unei cariere „deschise", o adevărată platformă cu cel puţin
două puncte de ieşire: unul spre interior, celălalt spre exterior.
Punctul de plecare al acestei cariere este o specializare
temeinică, riguroasă, în domeniul filologiei. La începutul
secolului, în 1 909, în deschiderea cursului de literatură de la
Fa�ultatea de Li tere, Ovid Densusianu susţinea introduce
rea cercetării folclorului în cîmpul de competenţe al filo
logului: „Folcloriştilor de mîne sîntem în drept să le cerem
altă pregătire. Pentru a şi-o însuşi , vor trebui să se formeze
la şcoala vreunei ştiinte care să-i deprindă cu metode rigu
roase. Şi care poate fi această ştiinţă, dacă nu filologia, cu
care folclorul are atîtea puncte de contact şi care-i poate
arăta mai mult decît oricare alta calea sănătoasă pe care să
se îndrumeze . Spre a asigura o mai bună pregătire celor care
vor voi să se consacre folclorului va trebui chiar să se dea
acestuia un loc în învăţămîntul universitar - şi să sperăm că
nu va întîrzia prea mult pîn ă ce catedre special e de folclor
vor figura alături de cele de filologie. " 1
Coordonatele carierei lui Mihai Pop sunt, pe de o parte,
studiile specializate, la Facultatea de Litere şi Filozofie a
Universităţii din Bucureşti , apoi la Universităţile din Praga,
Varşovia, Cracovia şi Bonn, di alogul cu personalit ăţi
emblematice în cercetarea etnologică şi lingvistică euro
peană (M. Murko, P. Bogatyrev, I. Horak, R. Jakobson), dar
şi în cea a culturii populare româneşti ( Ovid Densusianu,
Dumitru Caracostea) şi, pe de altă parte, intrarea în alt
spaţiu de comunicare decît cel al formării, posibilitatea şi
şansa accesului la un spaţiu de întîlnire „la vîrf" în care este
posibilă perceperea celorlalţi şi, în felul acesta, o mai bună
percepere a ta însuţi. Reperele carierei lui Mihai Pop se pot
identifica şi în „rolurile" pe care le-a deţinut în viaţa etno
logică internaţională: preşedinte al Societăţii lnternationale
de Etnologie şi Folclor, membru în International Society for
Folk-Narrative Research şi Center for Advanced Study in
1

O. Densusianu, Vieaţa păstorească în poezia noastră populară, Bucureşti,

Editura pentru Literatură,

1 966 , pp. 54-55.
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Behavioural Science (Standford), în Comisia de Folclor a
Comitetului Internaţion al de Slavistică, în Consiliul
Internaţional de Folclor de pe lîngă UNESCO, în Comitetul
Executiv al Asociaţiei Internaţionale de Studii Semiotice şi
lista este parţială, rostul ei nefiind acela de a fixa în memo
rie titluri şi funcţii, ci de a permite reprezentarea anvergurii
pe care a avut-o cariera profesorului Pop. Accentul special
pus aici are în vedere un efect de insistenţă necesar pentru
înţelegerea unui anumi t tip de mobilitate şi chiar de
deplasare pe care îl presupune o carieră modernă, într-un
sens mult mai apropiat de semnificaţia originară a termenu
lui.
Aceste calităţi sînt direct proportionale �u altă condiţie a
carierei moderne: comunicare a nu atît în sfera informaţiei ,
cît în sfera schimbului „reflexiv" p e care ea î l presupune, în
sfera relaţiilor interpersonale stabilite şi exersate într-un
context de excelenţă. Studii recente aduc în prim plan acest
aspect „comunitar" 2 al comunicării.
Prin Mihai Pop cercetarea folclorică şi etnologică
românească a cîştigat drept de reprezentabilitate şi, în
acelaşi timp, s-a sincronizat cu cea europeană şi americană,
putînd ieşi în lume cu dublul cîştig de a se exprima, dar, în
acelaşi timp, de a fi prezentă la procesul devenirii unei
ştiinţe.
Profesorul Mihai Pop a j ucat şi rolul unui coagulator al
folcloristicii şi etnologiei româneşti prin modelarea
cercetării în două din dimensiunile ei: cea instituţională,
prin iniţiativele în organizarea Institutul ui de Cercetări
Folclorice şi Etnologice3, şi în substanţa ei, profesorul fiind
prezent printr-o laborioasă ubicuitate în toate zonele de
interes ale cercetării de specialitate.
pp.

2 Ives Winkin în La nouvelle communication, Paris, Editions de Seuil, 1981 ,
22-26 se referă la înţelesul special pe care îl are comunicarea, de fenomen

social şi cultural, pe care „primul sens al cuvîntului îl redă foarte precis, atît în
franceză, cît şi în engleză: punerea în comun, participarea, com uniunea" .

3 V.

articolul lui Dumitru Pop, „Profesorul Mihai Pop şi rolul său în evoluţia

cercetării instituţionalizate a folclorului românesc", în Şcoala Mihai Pop, ediţie
îngrijită de Gheorghe Deaconu şi Ioan St. Lazăr, Rîmnicu Vîlcea, Centrul J ude

3

ţean de Conservare şi valorificare a tradiţiei creaţiei popul are, 1 9 97, pp . 7 -4

2

.
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Despre Mihai Pop se poate spune că nu a avut timpul şi
egoismul de a-şi organiza şi edita opera. Evenimentul
împlinirii vîrstei de 90 de ani (în 1 997) i-a mobilizat pe cei
care i-au fost studenţi şi colaboratori pentru a aduna şi pu
blica opera profesorului, ca o necesară recuperare . S-au
strîns două volume substanţiale care cuprind apariţiile în
periodice4. De fapt, între cantitatea scrieri lor lui Mihai Pop
şi amprenta remarcabilă a personalităţii sale de-a lungul a
cel puţin o jumătate de secol se instalează o disproporţie.
Profesorul nu a scris puţin, d ar prezenţa sa în viaţa etno
logică şi folcloristică, copleşitoare, modelatoare, probînd o
impresionantă vocaţie şi energie de comunicare, pune într-o
ierarhie specială opera scrisă şi acţiunea prin care s-a expri
mat cercetătorul. Acţiunea este impresionantă şi domină,
pentru că ea a recurs în mod consecvent şi eficient la limba
jul actelor. Dovezile ei sunt de două tipuri: unele în ordine
obiectivă, putînd fi enumerate şi analizate, altele în ordine
subiectivă, cu efect inefabil, m ai greu de măsurat, şi aici este
vorba despre „cercul" pe care Mihai Pop l-a creat în j urul
său, constant, durabil, continuînd să existe chiar după ce pro
fesorul s-a retras în spaţiul casei sale din strada Caragea
Vodă. Acest cerc continuă să existe pentru că centrul lui nu
a fost doar unul de autoritate formală, ci unul alimentat de o
substanţă umană deosebită. Despre toate acestea au depus
mărturie cei care l-au cunoscu t, au colaborat sau au învăţat
cu profesorul5, fiecare glas spunînd altceva, dar toate punctînd
explicaţi a „cercului", exprimată cel mai plastic de Silviu
Angelescu: J n cultura noastră, şcoala etnologică, sau efec
tul Mihai Pop, este principala mărturie în legătură cu forţa
4

Mihai Pop, Folclor românesc, ediţie îngrijită de Nicolae Constantinescu şi

Alexandru Dobre, Bucureşti, Editura „Grai şi suflet - Cultura Naţional ă", 1998.

5 În Re vista de Etnografie şi Folclor, 42, 1 -2/1995, sub genericul „Mihai Pop la
90 de ani " , semnează articole Sabina Ispas, Dumitru Pop, Ilie Moise, Sanda
Larionescu, Ion Şeuleanu, Olga Felea-Aravantinou, Kiki Skagen Munshi, Nicolae
Constantinescu, Al. Dobre, Irina Nicolau.
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unei personalităţi. Recunoaştem aici , nu mai este nevoie să o
spun, «gheara leului» " 6 .
Din m ărturiile celor care l-au întîlnit, imaginea profe
sorului se desenează în linii ferme, pe cîteva constante: unele
se referă la statura cercetătorului (modernitatea demersului
de gîndire şi a discursului, informaţi a bine actualizată,
vocaţia novatoare şi începătoare), altele privesc personali
tatea (dinamismul şi disponibiltatea sufletească, generozi
tate, toleranţa seniorială). Şi astăzi prezenţa profesorului
este activă, numai că puţini dintre studenţii care au în anul I
surpriza disciplinei cultură populară sau folclor literar ştiu că
felul în care le studiază datorează mult lui Mihai Pop. Deşi
poziţia de centru al cercetării etnologice româneşti i-ar fi
permis profesorului să-şi concentreze activitatea asupra pro
priei opere, acţiunea sa a mizat pe efectele comunicării
orale, circularea ideilor şi difuzarea lor prin dialog i11 actu
instalînd un spaţiu comunitar care continuă să lucreze şi
după ce maestrul a obosit puţin, cum însuşi m ărturiseşte,
acum, cînd competiţia are alt obiectiv, acela de a atinge suta,
bineînţeles, a anilor.
Cuvîntul şcoală a fost invocat deseori în legătură cu
numele profesorului Pop în mai multe sensuri. Mih ai Pop
este cel care a modelat o şcoală de etnologie românească,
oferindu-i repere, surse de informaţie , me tode,
instituţionalizînd-o. Dar este vorba şi de o şcoală Mihai Pop,
o instituţie neoficială încă, dar recunoscută, pe care cei care
au stat în preajma profesorului şi-au propus s-o consacre
printr-un program de „pedagogie culturală"?.
O teorie a obiceiurilor

Într-o bibliografie a obiceiurilor româneşti cartea lui
Mihai Pop reprezintă un reper din mai multe motive. În
6

Silviu Angelescu, „Mihai Pop ş i cercetarea etnologică românească", în

revista Da tini, nr. 3-4/1997, pp. 17-18.

7 V. capitolul „Argument" în Şcoala Mihai Pop, ediţie îngrijită de Gheorghe
Deaconu şi Ioan St. Lazăr, Rîmnicu Vîlcea, 1997.
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primul rînd, abordarea materialului se face dintr-o perspec
tivă culturală modernă, cu accent pe valoarea soci ală pe care
o au actele îndătinate în c om unitatea tradiţional ă: ,, Î n cul
tura noastră tradiţională, obiceiurile în totalitatea lor, cele
pe care folcloriştii le-au numit calendaristice sau de peste an
împreună cu cele pe care le-au numit ale vieţii de familie,
formează un sistem de complexe interrelaţii, un sistem core
lat cu viaţa omului, cu viaţa neamului ca celulă fundamen
tală a societăţii noastre tradiţion ale, cu viaţa comunităţilor
mai mici sau mai m ari, locale sau regi onale/ Sistemul es t e
corelat la normele care organizează această viaţă, la regulile
de convieţuire socială, la regulile după care omul îşi orga
nizează, prin muncă, raporturile lui cu natura" 8 . Experienţa
„sociologică" a profesorului Pop, în echipa lui D. Gusti care
a avut iniţiativa de a cerceta multidisciplinar realitatea
socială românească - a participat la anchetele sociologice
din Drăguş (Făgăraş) , Runcu (Gorj), Comova (B asarabia),
Dîmbovnic (Argeş) - i-a permis o înţelegere şi o extindere
profitabilă a conceptului d1e context din cîmpul operatorilor
li terari în cîmpul opera t orilor culturali: actele culturii
tradiţionale sunt „texte" care nu pot fi înţelese corect decît
raportate la context, atît la cel în care au fost încifrate, cît şi
la cel în care sunt performate şi receptate.
Mihai Pop identifică la nivel social funcţia de balansare a
obiceiurilor, rolul lor de fixatori ai rînduielii, dar şi misiunea
de a o recupera în situaţii liminale, fiind „un mecanism activ
al vieţii sociale, un mecanism creator şi păstrător de ordine".
Spre deosebire de celelalte componente ale folclorului, care
„relatează ca texte în sensul propriu al cuvîntului" , obi
_
ceiurile au o funcţie socială ime_diată, sunt acte cu rol de
reglaj , intervenind în existenţa comunităţi i . Noţiunea de
balansare induce sensul de dinamism, atît ca intervenţie cu
funcţie de recuperare, de restabilire a ordinii, de reechili
brare, cît şi ca progres, ca devenire, prin crearea de noi va
lori culturale, transformînd „entropia în valoare culturală" 9 .
8 Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, pp. 7-8.
9 lbid., p. 8 .
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Perspectiva socială asupra obiceiurilor aduce în cîmpul
de interes al etnologiei sistemul de înrudire. Cele trei posi
bile repere ale legăturilor dintre oameni în interiorul comu
nităţilor tradiţionale româneşti, consangvinitatea, afinitatea
şi năşia, se comunică în rolurile pe care le deţine individul în
viaţa grupului, iar aceste roluri sunt gramaticalizate prin
comportări soci alizate sau ritualizate. Unul din cadrele de
manifestare ale acestor comportări sunt obicei urile.
Cunoaşterea repertoriului de comportamente, dar şi a dina
mismului lui este o condiţie a înţelegerii corecte a mesajelor
comunicate de sistemul de obiceiuri.
Ceea ce dă însă cărţii lui Mihai Pop valoarea unei teorii
a obicei urilor este abordarea lor din perspectiva teoriei
comunicării şi a teoriei lingvistice: „Dar în raport cu regulile
şi normele care organizează relaţiile omului cu natura şi
relaţiile interumane, intersoci ale. obiceiurile sînt acte de
comunicare cu lim baj propriu, un limbaj activ în care, pe
lîngă cantitatea de informaţie comunicată, cantitatea de
acţiune este mult mai mare decît în orice act de limbaj ver
bal" l O. Termenul de limbaj activ stabileşte statutul particular
pe care îl au obiceiurile în sistemul actelor de comunicare ,
prin corelarea unei cantităţi de informaţie comunicată cu o
cantitate de acţiune expresivă, neîntîmplătoare, codificată .
Precizarea impune o perspectivă eliberată de inerţii le cul
turii scripturale, ieşirea textului din avanscena comunicării,
pe care i-a încredinţat-o acţiunea de recuperare a literaturii
populare promovată de paşoptişti. Lexicul cultural are surse
complexe , limbajul lingvistic este doar una dintre ele şi abso
lutizarea sau privilegierea lui poate înseamna o receptare
incompletă sau deformată. Noţiunea de limbaj iese de sub
tutela lingvisticii prin identificarea nu numai a altor limbaje
în afara celui lingvistic - muzical , coregrafic, gestual, mimic,
ci şi a limbajelor specializate , ca cel al miturilor, riturilor,
ceremonialelor, comportamentelor etc. Participarea limba
je lor Ia constituirea mesajului implică pluralitate de planuri
contextuale şi, în consecinţă, polifuncţionalitate. Sincretism ul
1 0 lbid.
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actelor de cultură este deci contextual şi functional. Modul
în care funcţionează sincretismul constituie un alt accent pus
cu atenţie de Mihai Pop în discursul său: există o ierarhie
care se instituie între contexte, respectiv funcţii, dar această
ierarhie este dublu mobilă, deoarece ea se schimbă în
diferitele secvenţe ale actului folcloric, dar modificările pot
apărea şi în timp. Ierarhia funcţionează în virtutea opoziţiei
dominan t/subiacent; există deci planuri şi funcţii dominante,
există deci planuri şi funcţii subi acente. În timp, se pot pro
duce însă transla tări dintr-o categorie într-alta, dominan
tul putîn d deveni subiacent şi invers. Această translatare nu
are un singur sens, pentru că ierarhia poate reveni la con
figuraţia anterioară. Fenomenul subtil al m u ta ţiei
funcţion ale este pus de Mihai Pop în termenii continui tăţii,
nu ai rupturii: schimbarea de ierarhii nu înseam nă goli re de
sens, pierdere a funcţionalităţii. Înţelegerea acestei realităţi
este în m ăsură să stabilească un culoar între zonele de fron
tieră ale diferitelor nivele de cultură, suspendînd opoziţiile
dintre ele.
Mihai Pop propune _receptarea obiceiurilor ca semne, ca
�
discurs activ, ca simultan e itate nu numai de limbaje, ci şi de
funcţii, valorificînd teoria lingvistică structuralistă, într-o
perioadă în care lingvistica îşi trăia gloria de ştiinţă pilot.
Abordarea obiceiurilor din perspectivă cultural ă determină
considerarea lor ca acte de comunicare culturală, în cadrul
lor producîndu-se un raport de schimb complex între
parteneri. În termeni de teoria comunicării, Mihai Pop pune
problema mesajelor pe care le reprezintă obiceiurile,
atrăgînd atenţia asupra codurilor care stau l a baza lor,
asupra planurilor la care trebuie raportate pentru a fi
descifrate corect. Descifrarea corectă a unui act cultural de
acest tip este în directă legătură cu posibilitatea de comuni
care între diferitele niveluri ale aceleiaşi culturi, respectiv
între ap arţinătorul culturii moderne şi cel al culturii
tradiţionale.
Studiul lui Mihai Pop era, de fapt, o încercare de stăvilire
a distorsiunilor care interveneau în aşa-zisa valorificare a
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folclorului pe care miza regimul totalitar pentru a-şi „ agre
menta" politica. De altfel, chiar în In troducerea care
precedă studiul, Mihai Pop foloseşte termenul punîndu-l în
ghilimele: ,,Obiceiurile merită deci atenţia pe care le-o
acordă omul contemporan. Pentru ca ace astă atenţie să-şi
capete însă sensul deplin, obiceiurile tradiţionale se cer
cunoscute. Se cer cunoscute mai cu seamă atunci cînd, în
formele manifest ărilor folclorice contemporane organizate ,
încercăm să le «Valorificăm »" l l .
În faţa acţiunii de monopolizare a folclorului în scopuri
ideologice, cartea lui Mihai Pop a reprezentat un gest de
protecţie; pentru că nu i-ar fi stat în putinţă să împiedice
„valorificarea" lui abuzivă şi programatică, a încercat să
ofere un ghid de cunoaştere, dar şi o „gramatică" a obi
ceiurilor. ca să împiedice măcar „desfigurarea'' lor. Cartea sa
a fost concepută cu un rost practic imediat �i declarat: „Să
ajute şi pe cei care, în condiţii noi, performează obiceiul
spontan sau organizat, şi pe cei care receptează aceste per
formări, nu numai să înţeleagă just obiceiul spectacol, ci şi să
contribuie la performări cît mai izbutite" l 2 .
În cercetarea folclorică românească nu a lipsit informaţia
de teren, încă de la sfîrşitul secolului al XIX-iea materialul
cules şi fixat în circuitul tipărit de S. FI. Marian, de exemplu,
fiind impresionant, atît prin cantitate şi varietate, cît şi prin
rigoarea descrierii. Dar acumul area de informaţie nu era
secundată de o sinteză clarificatoare, prin care să se poată
corela un material înregistrat într-o zonă a ţării acum un
secol cu altul înregistrat în altă zonă acum 50 sau 20 de ani.
Studiul lui Mihai Pop porneşte de Ia premisa caracterului sis
temic al obiceiurilor, punctînd încă din Introducere miza
demonstrării lui: ,, ... vom încerca să prezentăm obiceiurile
într-o viziune unitară în care numai deficienţele discursului
lingvistic fac poate ca, prezentate în suită, să fie mai greu de
sesizat sistemul, structura lor unitară, ansamblul. Într-o vizi
une în care datele concrete sînt în legătură cu fiecare obicei
11 lbid., p. 9 .
1 2 lbid„ p. 11 .
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în parte, iar descriere a nu are menirea decît de a prezenta
suficiente date informaţionale pentru a putea pătrunde pînă
la sens. Expunerea sintagmatică este deci menită să uşureze
sesizarea paradigmelor şi înţelegerea semnificaţiei fiecărui
obicei luat ca semn şi schimbările de semnificaţie care au
intervenit în lungul proces de evoluţie a lor" 1 3.
Cercetarea românească trebuia să iasă din faza etno
grafică, descriptivă, pentru a intra în tr- un proces de
ordonare, de ,,gramaticalizare'', necesar în înţelegerea speci
ficului cultural al societăţii traditionale.
În cartea lui Mihai Pop apare o replică interesantă dată
temerii general valabile cu priv ire la „pierderea" tradiţiilor,
a obiceiurilor, a ordinii, în general, pe care se sprijinea
com unitatea tradiţională. Cercetătorul nuanţează relaţia
obiceiului cu „inovaţia", explicînd că aşa-zisa dispariţie a
obiceiurilor este, de fapt, un proces de resemantizare care
poate genera, uneori, apariţia unor obiceiuri noi: „Aceste
expresii active ale ale spiritului uman , care dintotde auna au
transformat entropia în noi valori culturale , care au marcat
momentele importante ale vieţii şi muncii omului şi care l-au
aj utat să depăşească, nu numai la nivel de grup, ci şi la nivel
individual situaţiile liminale , nu dispar ca modali tate crea
toare de cultură, ca sistem, ci doar se transformă şi se
regenerează"14.
Poziţia lui Mihai Pop de mediator al opoziţiilor într-o
perspectivă etnologică modernă este marcată şi de punerea
în relaţie a satului cu oraşul: cele două spaţii se intersectează
şi zona lor de intersecţie trebuie studiată, nu respinsă, ca
fenomen rezidual . Din acest punct de vedere, obiceiurile se
pot regăsi în trei variante: în forme şi rosturi tradiţionale,
adese ori cu potenţarea caracterului ceremonial, în forme şi
rosturi noi, prin desfăşurarea lor ca mari sărbători populare,
„insigne ale mîndriei locale", sau prin introducerea lor în
scenariul unui spectacol.
Pătrunderea „consumului " în societatea rurală şi
1 3 lbid., pp. 9 - 1 0.
1 4 lbid. , p. 1 0.

226

Obiceiuri tradiţionale româneşti

schimbările intervenite în compoziţia socială a oraşului pun
cele două spaţii culturale într-o relaţie speci ală. Obiceiurile
pot reprezenta o zonă de convergenţă, mai ales prin compo
nenta lor ceremonială şi spectaculară. Dar trecerea unui obi
cei în spectacol este o operaţie subtilă, care presupune două
condiţii, pe de o parte, o cunoaştere profundă a obiceiurilor
tradiţionale ca semne într-un sistem de semnificare complex,
pe de altă parte, o bună cunoaştere a tehnicilor pe care le
presupune arta spectacolului: ,,Între lectura spectacolelor
tradiţionale şi rescrierea lor se stabileşte un raport în care cei
care operează ace astă lectură trebuie să cunoască atît codul
şi lexicul tradiţion al, cît şi codul şi lexicul spectacolelor" 1 5.
Deşi au trecut 23 de ani de la prima apariţie a acestei
cărţi, ea nu-şi dezminte actualitatea. Multe din porţile pe
care le deschide studiul lui Mihai Pop conduc către teritorii
care-şi aşteaptă exploratorii. În Cartea obiceiurilor mai sînt
încă multe de scris.
Rodica Zane

1 5 lbid., p. 213.
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