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INTRODUCERE
lnteresul oamenilor s-a îndreptat, mai ales în anii din urmă,
tot mai insistent spre obiceiurile folclorice. Fenomenul se
explică in parte prin faptul că dintre toate manifestările noastre
spontane obiceiurile se dovedesc a fi cele mai rezistente în
timp. Fenomenul se datoreşte şi pluralităţii valenţelor pe care
obiceiurile le poartă, valorii umane� sociale deosebite a unora
din aceste valenţe 'precum şi interesului omului contemporan
pentru aceste valenţe.
Obiceiurile sînt fără îndoială pentru cei ce le privesc din
nfară, pitoreşti manifestări folclorice, mari spectacole. Dar
dincolo ele acestea, ele încifrează înţelesuri profunde asupra
relaţiilor omului cu lumea înconjurătoare, cu natura, asupra
relaţiilor interumane, asupra mersului normal al vieţii sociale
şi asupra soluţiilor pe care într-o evoluţie de multe ori mile
nară, omenirea le-a găsit pentru a face ca lucrurile să reintre
în normal atunci cînd rînduiala lumii a fost dintr-o pricină sau
alta stricată.
Aceasta pentru că în viaţa socială tradiţională a existat o
rînduială făn1. de care a nu ar fi putut să fiinţeze atîtea
veacuri, să treacă prin atîtea vicisitudini fără să se dezagrege.
Sub acest aspect deci obiceiurile exprimă viaţa socială a
�omunităţilor umane, diversele aspecte ale rînduielii ei. Le
exprimă şi totodată contribuie la realizarea lor. Sînt expresii
ale vieţii sociale şi mecanisme prin care viaţa socială se
realizează.
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 arn numit ale vieţii de familie,
formează un sistem de complexe interrelaţii, un sistem corelat
e u viata omului. cu viata neamului ca celulă fundamentală a
,
societăţii noastr � fradiţi �nale, cu viaţa comunităţilor mai mici
snu mai mari, locale sau regionale. Sistemul este corela t la
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normele care organizează această viaţă, la regulile de convie
ţuire socială, la regulile după care omul îşi organizează prin
muncă, raporturile lui cu natura. Acest sistem de reguli expri
mat prin adagii, prin moduri de comportare, p ri n obiceiuri,
asigură buna rînduire a societăţii tradiţionale, asigură o ordine
echilibrată care, pentru a fi dinamică� era balansabilă, în aşa
fel încît orice perturbare a ei, orice deteriorare, să poată fi
înlăturată şi buna rinduială să poată fi recuperată. Astfel fiecm'e
rebalansurc ce ducea la rcstahilirea echilibrnlni putea să în
semne un progres, să transforme entropia în valoare culturală.
Acestor operaţiuni de rebalansare le-au servit 'în trecut. şi
servesc şi astăzi în formele lor spontane, obiceiurile ca elemente
primordiale de creere de noi valori culturale în societalea
traditională. Servesc înainte de toate omului să treac<1 diferitele
pragt�ri ale existenţei, să depăşească situaţiile lim i nale în care
în chip fatal se poate găsi.
Obiceiurae formează deci un mecanism acliv al viet.ii
sociale, un mecanism creator şi păstrăto1' dC' ordine, un me
canism creator de cultură. Pr{n aceasta ele se dcosehesc de
celelalte categorii ale folclorului, de basm<\ de cintecele epice
şi chiar de cele lirice care vorbesc mai mult despre situaliile
în care se găseşte omu], despre anumite întîmplări ale vieţii
sociale, relatează ca texte în sensul propriu al cuvinLului, pe
cînd obiceinrile ne apar ca acte ale mecanismului social.
Dar în raport cu regulile şi normele care organizează
relaţiile omului cu natura şi relaţiile interumane, intersociale,
obiceiurile sînt acte de comunicare cu limhaj propriu, un
limbaj activ în care pe lingă cantitatea de in[ormaţii cornu·
nicat:1, ca n ti t at e a de acţiune este mult mai mare decit în orice
ac t de limbaj verbal.
Ca acte de comunicare ele au un limbaj complex pen tru că
la realizarea fiecărui obicei contribuie de fapt mai multe moda
lităţi de expresie. Exprimarea verbală se îmbină cu cea
muzicală şi coregrafică, cu cea gestică şi mimică. Fiecare clin
limbajele textelor folclorice propriu zise verbale sau muzicale
se corelează într ele şi cu modurile de comportare după legile
1nlerne ale s tructurii fiecărei categorii de obiceiuri, după nor
mele logice de construire a unui act complex cum este
obiceiul.
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se îmbină în strategia de argumentare a discursului
este obiceiul, în raport cu funcţia pe care d o
lndepli1w�le ln condiţiile păstrării hunei rîndnicli. rebalansării
"i cînd a fost halansată. Se îmbină crcind raportnri ierarhice
ln11·p limhaje nu numai în ansamblul obiceiului ci şi în dife
ri I l'll' S<'C\'enţe� în <liferitele lni momente. Se îmbină pentru
că ubicci11 rile implică acte rituale şi ceremonii, acte juridice
şi economice, etc., valori morale şi exprimări <'stetice, vechi
mituri şi cunoştinţe dobîndite din experienţa oamenilor sau
integrate din lexicul cultural eterogen în succesiunea culturală
:1 di[eritelo1· epoci prin care ohir.eiu l a trecnt. Sînt rnttrri plasate
i1111·c secvenţ.dc snccc·sive ale Yi<·\ii cotidiene, dincolo de coti
dian pe11 t m a-i sublinia diferitf'le ei etape, pentru a-i da ritmul
11t '('('Sar unei t.ri'1iri în dinamism propriu. Obiceiurile merită
1 l1·ci atcn\.ia pe care le-o acordă omul contemporan. Pentru ca
această atenţie să-şi capete însă sensul deplin� obiceiurile
I radiţionale se cer cunoscute. Se cer cunoscute mai cu seamă
ni.unei cînd în formele manifestărilor folclorice contemporane
organizate încercăm să le „valorificăm". Se cer cunoscute în
prnrunzirne pentn1 ca valorificarea să nu rămînă numai la
�11prnfaţă. să nu reţină numai ceea ce este spectaculos şi
pitoresc c.i să scoată în relief cît mai multe din valenţele
aclinci umane pe care manifestările tradiţionale le încifrează.
Pentru a servi această cunoaştere vom încerca să pre
z1·ntăm obiceiurile într-o viziune unitară în care numai defi
<' i < · nţel e discursului lingvistic fac poate ca prezentate în suită
�ti fie mai gren de sesizat sistemul, structura lor unitară, an·
�:unblul. lntr-o viziune în care datele concrete sînt în legătură
<·11 fiecare obicei în parte, iar descrierea nu are menirea decît
d<· a prezenta suficiente date informaţionale pentru a putea
ptitrunrle pînă la sens. Expunerea sintagmatică e st e <leci me11 ită să uşureze sezisarea paradigmelor şi înţelegerea semni
l'i caţ.iei fiecărui obicei luat ca semn şi schimbările de semni
l'icaţie care au intervenit în lungul proces de evoluţie a lor.
Prezentarea de ansamblu, expunerea sistemului în care
<'11� se organizează, a structurii acestui ansamblu cu toate
1·orelaţiile ei interne şi cu motivările contextuale ale acestor
rnrnlaţii la nivelul ansamblului şi al fiecărei categorii în parte,
apoi a corelaţiilor cu contextul socio-cultural în care func
l imwază astăzi sau au funcţionat în trecut� are menirea să
lile

ac tiv

cmr.
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uşureze lectura fiecărui obicei concret pl' cal'e cei care il
manipulează astăzi în acţiunile culturale 'il inlilnesc şi sint
tenta�i să îl valorifjce. Orientată spre folosu I acestora, expu
nerea, dincolo de sistem� �e ,.a opri deci mai cu seamă asupra
acelor obiceiuri care sînt pasibile de a fi „valori[icate".
Lectura obiceiurilor întîlnite în re a li t a tea co11 tempora ui'i
porneşte de la constatarea că obiceiurile care ..;,c pi:is trcaziî. prin
tradi\.ic şi se realizează spontan, pot că păta scmnifica1.ii 110i
în raport cu contextul în care apar �i că Iot în rapot en
contextul contemporan pot să creeze obiceiuri noi. ArN\<.;ta
Iilndcă nici o societate bine rînduitfi nu se poate dispensn în
mecanismul ei de păstrarea dinamică a b11nei rinduieli. rk
ceea ce reprezintă ca expresii cu1tnL'alP aeli,·e. ol1irc·Î11l'il<'.
Aceste expresii active ale spiritului uman� cure di11t1>td('anna
au transformat entropia în noi v alori cul turale•. car(' au niar<·at
momente import.ante ale viC'ţii şi muncii 011111 lui şi <'.are l-n11
ajutat să depăşească m1 numai la nivel de grnp ci �i la nÎ\'d
individual sitna!.iile li m i n ale, nu dispar ca modalitnte crcatoart·
de cultură, ca sistem, ci doar se transformă şi se 1'<'gene1·eazc'"i.
Tradiţionale sau noi, spontane sau organizate. obiceiurile
ne spun ceva, au in esenţă rosturi care nu desmint pe cel<'
cu care au servit ele de veacuri pe om şi societatea in
păstrarea bunei rînduieli, cu care s-au înscris în istoria nonstră
culturală.

Pentru ca să potă spune astăzi ceea ce trebuie să sp11ntt
in condiţiile integrării lor în cultura contemporană, trC'h11i<'
să ştim bine şi ceea ce au spus în trecnt. Este c o n di \ ia Y:ilo
rificării lor critice, a unei valorificări cu sens cu Lnral ndevărat.
Valorificarea aceasta se face azi pe diferite planuri şi in
diferilc contexte. Deci paginile care u1·mează aş dori să fir
u tile nu numai valorificării în spectacol de d'it1'(' echipele
artistice de amatori sau de către ansamblurile fol c l o 1· i c e pro
fesionale ci şi celor care se apleacă asupra obiceimilor pentru
a le înţelege, folcloriştilor grupaţi în :i.socia\ ii le de cet'C<'I ări
folclorice şi tinerilor din institutele de i11vă\11c11h1t s1qw1·ioJ' sa11
mediu. care doresc să le culeagă sau să le studieze. Aş dori
�ă ajute în viala culturală actuală dialogu lui care ar(' în mul
ti pl e împrejurări ca subiec t obiceiul. Să ajute şi pe cei care
în condiţii noi, performează obiceiul spontan sau <> l ganizat şi
pe r.l'i care receptează aceste performări nu numai s;'\ înţeleagă
just obiceiul spectacol ci să şi ajute la pe1formări cît mai
izbutite.
,

'

OBICEIURILE ACTE DE COMUNICARE.
CONTEXTUL LOR SOCIO-CULTURAL
SI MUTATULE FUNCTIONALE
,

,

,

Cercetările contemporane asu pra culturii: asupra eulLurii
populare tradi[.ionale în special, dar şi asupl'a fenomenelor ei
contemporane şi asnpra cultn1·ii iu genen1l. socolesc faplc•le de
cultură acte de c o munican• I ar cmn comunicarea curenUi
cea mai cnuoscută
este comunicarea prin limbaj, es te fin�sc
ca în <liscntarea comunicării culturale în general să se f olo
sP.asc:l. terminologia lingvistică.
Dar faptul că se f ol o se şte t e rmin olog ia lingvisLică şi n11
n umai terminologia ci şi principiile lingvisticii modc•J"11c şi
nt<'lod<-•le ei de cercetare. !"<� dato1·psle si situatiei de stiintt1
' pilot
'
pe care o arc lingvistica în rindu Î ş dinţelor umane:. A,; u nglnd
prin cercetări c6ncret şi printr-un efort de sistematizare şi de
sinlclizarc la concluzia că limba este un sistem. o slrnC'lură
constituită din rela�ii ale elementelor pertinenlc intre ele şi
cu întregul, liugvistica a reuşit să dea teoriei �i melodelo1· sale
1·igoar·ea cn1·<� o ap r op ie d.e Cf'a a logicii şi matematicii. să
formuleze cn mai mnltă precizie, iulr-o viziun'-' de obieclivi
lalc. rcz11ltatt>lc cercetării. să descopere legile generale �ji parti
cuial'c de f unc�.ionare a limbii ca fenomen cultural. ea mijloc
l'sen\.ial de comunicare între oame ni În :ma.liza faplelol' de
li111hă ca acte de comunicare ea s-a folosît iu chip l'ir·<•sc d<'
leorin g·crn·l·aliî a c o m uni ca ti il or inr in delt'l'lllinan•a l'aporlu
l'ilrn· dinl1·e semne şi semnificaţia lor ea folosc�le uzi lt'Ol'ÎFI
sem1wlor. se mi ot i ca care îi permite să meargă în iu�el<'gt·rc;i
l uem1·ilo1·. plnă ]a nivelul dt> ndîncime. st1 sesi:-;<·ze 111 m 11 lti
t.udinea fap telor reale esenţele, modelele cu valoare de gc1wra
lital.c, logica internă care guvernează acv::;te model<'. l'oncre
tizările lor nesfî rşi Le d ato r it ă capa cit ălii lingvisLiee a olllului,
pedormării p1'in care se manifestă acenslă rnpacilatc. Dacă
.

.

,
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operăm deci şi în cercetarea obiceiurilor cu concepte şi termeni
lingvistici şi punem faptele de cultură populară în ecuaţiile
teoriei comunicaţiilor putem socoti că orice fapt de cultură,
deci şi orice obicei, este un act de comunicare. Este un mesaj
ca1·c presupune un act de codare şi un act de decodare în
virlu tea unui cod cunoscut deopotrivă de emiţători şi de
recepl.or1. Ca act de comunicare el se deosebeşte totuşi de
corn un icnrea prin li mbă , de comunicarea lingvistică curentă,
prin l'aplul că foloseşte şi alte limbaje - muzical, coregrafic,
g"C'�Lic, mimic -, sau limhaje spcci[llizatc ca cel al mi turilor,
riturilor, ceremonialelor, obiceiurilor, modm·ilor de comportare,
hwwi cuviinţe. Dar ul unei cînd act.Ple cu hurale folosesc limha
dincolo de comunicarea curentă prin limbă. textul lingvistic se
înscrie î n l.l '-u n sistem propr1n <le semne, sistem semantic se
c 1 1 ncl a 1· faţă de sisitemuJ limbiii.
1\stfel privit, actul de comunicare cultural stabileşte de
fapt un raport de schimb între par tenerii lui, schimb de
informa(,i1, schimb de Lunuri, schimb de servicii. Fiecare act
de comunicare deci şi fiecare obicei, transmite un mesaj prin
car1c� st' face schimbul.
În cultura tradiţională comunicarea se făcea între om şi
natură la nivelul prnclicii primitive, între om şi r epre ze ntăril e
pe care şi le-a făcut despre fenomenele naturii la nivelul
miturilor şi riturilor. lar pe planul �ocial concret raporturile
de schimb se stabileau la nivelul ohic(•iurilor, al normelor de
comportare, al cerC'monialel01>, între indivizii aceluiaşi grup
social şi între gl'llpuri sociale d1ferile, de uatlll 'ă şi dimensiuni
variate : grupuri teritoriale şi e t ni c diferite. Limita shimbu
rilor era dclerrninată de puterea de înţelegere, ele capacitatea
de a corn unica, deci de cunoaşterea codurilor prin care se
încifrau şi se descifrau mesagiile, a logicii care le guverna,
a teoriei urgurnentării cu ajutorul căreia se realizau diferitele
categorii dP mesagii ('C puteau fi reduse ln un model comun.
Mesagiile schimhmilor cultural sînt [apte delimitate, reali·
zate şi fixate in semnele proprii limbajului prin care se ex
prim:\. de ceJe mai multe ori pri ntr-o pluralitate de semne de
nntur:1 diversă datorită sincretismului de li mb aje a oricărui
fap t ci<· cultură tradi�,ională. Mesajul în cadrnl actului de comu
nica1·c'. deci ohiceiul ea act cultural est e un înt reg structurat,
un :-;i:-;lc·m dt> spmne.
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În general ca denumire a faptelor de cull.ură, ca termen
cu care> opPrăm în dialogurile asupra realită�ii etnologice,
actul nu arc> o existenţă de sine stă tţttoare, 1111 pluteşte în
vid, ci est� in mod inevitabil cuprins, ca şi orice text, într-un
context. :Jn general textul nu are o existenţă <le sine stătă
toare, fiind în mod inevitabil inclus într-un context oarecare
('in reli tatca Îs lorică). Textul există în calitate de parte contrac
tantă al:1turi de elemente! structurale extratextuale, legătura
dintre tPxt şi el fiind cea dintre doi termeni ai unei opoziţii'�
(I. M. Lot.man, Lecţii de poetică structurală, Ed. Univers,
Bucureşti 1970, 219-220). Actul este semnul unui conţinut..
Un semn cu semnificaţie proprie ce po�te fi descifrată prin
analiză structurală şi raportări semiotice. În raport cu con
textu], fiecare act cu structura bine 'inclwg·ată are rosturi
de termina te, funcţii propriii. Actele de cultură tradiţ,ională deci
şi obiceiurile nu se l'('alizau numai printr-un sincretis m de
limbaj e ci şi într-un sincretism de planuri contextuale. Ca
semne cu circulaţie generalizată în macrosistemul culturii
populare, ele erau deci poliruncţionale. Sincretismul de planuri
contextuale, poliruncţionalitatea conferea ac tului de cultură
lra<liţională polivalenţă, ii explică ambiguitatea şi îi asigura
lunga durabilitate în timp şi larga difuziune teritorială. Dura
hilitatca şi larga răspîndire a unui fapt de cultură populară
luat ca mesaj era direct proporlională cu ambiguitatea lui. I n
descifrarea textului ca semn, deci în investigarea semnificaţiei
Jui, a sensului, trcbuei să se ţină scamă ele planul pe care a
fost încifrat, de contextul actului de emisie şi de planul pe
rare a fost receptat, de contextul actului de recep tare. Aceasta
fiindcă ambjguitatea face posibil ca un mesaj codat cu o
anumit.A j11t.('11tie, într-un anumit sens, su poată fi decodat cu
alti"i in tcnţ.ie. în al t sens.
Planu ;·ile contextuale pe care se realiza - exista - un
obicei putPau fi : socio-economic, de comportare� sacral�
ceremonial, 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 ele obicei o ierarhie de impor
tanţă a acestora. Existau planuri dominante şi planuri subi
acente. Planurile dominante se manirestau vizibil iar planurile
suhiaccnte aveau o existenţă discretă, o stare de latenţă.
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1 ntrucît planurile pe care se realizau textele etnologice deLer
minuu fnnctiile lor, etnologii vorbesc şi de funcţii dominante
ş i de funcţii subiancente, de funcţii manifeste şi de f'unctii
discrcLP. [erarhia de planuri deci şi ierarhia fu ncţiilor nu cm
inamovibilă. Ea era o realitate istorică determinată de coruli
liile socio-economice şi psiho-sociale fo care C'xista. Era schim
bătoare în raporL cn acest coord onate aJc <>i. Schimbarcn de
planuri dP rC'alizare du cea la schimbări în ierarhia funcţiilor,
la mulaţii funcţion ak. Mutaţile fu ncţonaJ e 1111 înseamnă cum
credeau cercetătorii l radilionalişLi, eliminara funcţionalitătii,
golirf'a de> sens, ci doar o schimhare în ierarhia funcţiilor. o
trecP1'<' a funcţiei dorn innnte în rîndul celor subiacente şi a
unPia din cele s u biacente pe rolul de dominan!ă. Nu poate s:1
însPrnnc eliminarea funcţional ităţii, golirC'a de sens, pentrncă
l'r1 siskrnu l culturii popu lare nu există şi nu pot să existe acte
fă1·ă ros t, aele goale de sC'ns. Chiar faptele ce par a fi aberante
ce se aha! de la regula generală, de la norm:l., nn sînt decît
excPp[ii nwnit-e să întărească regula.
Cultura populară ne oferă la tot pasu l exemple de mutaţ.ii
funcţ;ional e. De pildă un obiect de port cum ar fi trnistn,
„trăistuta" purtată de bărbaţi în Ţara Oaşnlui. Traista este în
general 1111 ohi ect cu funcţie utilitară. În Ţara Oaşului în
costum11 l bărbătesc de sărbătoare ea este un element de po
doabă. D;u în ansamblul portului bărbătesc de sărhătoarc din
Ţara Oaşulni ea mai este şi o marcă dis tinclivă, o emblerni1
a fiecărui sat fiindcă fiecare sat are alt tip de trăistuţă. ln
contextul micro-structural al fiecărui grup socinl, cum ar fi un
sat, funr.tia dominantă este pPntru locuitorii acestui sat cca de
podoabă. dar sub formă de latenţă în raport cu portul cfo
fiecare zi poate să devină ţ;i cea utilitară şi există tot snh
formă lat.Pntă fără îndoial ă şi cca de emblemă. Aceasta din
urmă trecf' din latent în manifest de îndată ce contextul în
r.are npare se schimbă, în îndată ce insaiderul, omul unui sat,
vine în contact cu aulseiderii, cu oamenii altui sat sau altor
sate. Mutată din mediul rural în mediul urban, trăistuţa
oşenească suferă o altă mutaţie funcţională. Pusă într-o camer:1
urbană, pe perete. C'a devine un element de decor de interior.
Mutaţ,iile funcţ.ionale dau actelor, mesajelor de cultură
populară mohililale. Ele se efectuiază la nivelul grupurilor
sociale, deci al realităţilor socializate', p1·intr-nn act de op-
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\, iune determinat de context şi, în ultima insta nţă , de condiţiile
socio-economice, de poziţia ideologică a grupului. de schim
bările care intervin în această poziţie.

In raport cu tradiţia şi cu înnoirea ei, mutaţiile funcţionale·
sint de ment u l dinamic care produce schimbările. Ele se reali
zează prin translatarea actelor de pe un plan pe al t ul , de,
pildă <le pe planul religios pe cel ceremonial şi apo i pe l'Cl
a rt istic . În obiceiul tradiţional al nunţii de pi ldă, există mai
multe mo m ente rituale care se situează pe plan s ac ral . Atunci
eînd se j oac ă b radul în faţa casei mirelui după cununie, eslc
o bice iu l in unele locuri ca în jurul horei să se presare fără
mi turi <le cozonac şi să se toarne vin. Se trage de fa pt, cu
c c>l e <louă elemente al căror sens sacral ndvine ln multe al le
rosturi - pîinea şi vinul - , un cerc magic menit să apcn··
1u1t1ta de in fl uenţa fo rţelo r nocive. Aslăzi sensul slrăvPchi.
ri t u al al a ct ului s-a pierdu t. El apare totuşi ca un act cc 1111
poale lipsi din desfăş urarea integrală, după anumite re g ul i
hill(' stabilite. a ceremonialului ca un act ce1·emonial. �-a
produs deci un fenomen de translaţ,ie <le pe planul s;wrnl
IH' planul cerc:-monial, o schimbare de fu n cţ i e>. Din fn11e�ia
,-(•clin a ră mas o amintire care se concretizează prin credinţa
";I. .,este bine să se facă aşa". S-a p ro du s un fenomen d<·
dPritunlizare. Etnologii sînt în general de acord a st ă z i l'ă
('de mai multe dintre riturile, mit ur il e , o b i cei mi l e p opulare
lrcc printr-un proces continuu de des acral iz are . Ceea ce nu
lnseamnă că în schimbările care i nt erv i n în cu I tura t radiţi o -11al;1. să nu poată exista şi fenomene regresive. 'in care mutatia
l'uncţională să însemne reve ni rea ca d omi n an t ă a unei f un cţ i i
l'an· di n dominantă altă d a l ă a căz ut pent rn un timp. în l at en ţă .
in ca z ul acesta t r ans lal i a de planuri se face în ,-irl11tea J'('
,.1,nil'ii in sens invers. Fenomenele regresive �<' observă in
mediile cu cultură et nologică, mai cu seamă ln raporlul dintre
µ:rnpmi1c de vî r st ă . Am constatat de p i ld ă că tim't·ii care pre-
l'<'r<\ cintecele cele mai n oi . după ce s-au căsăto1·it şi au inlrat
ln grupul celor însu raţi, rev i n la cî ntece le mai I radiţionnll' .
. \cetaşi lucru l-am constata şi ia cei ce intră în catcgol'ia celor
bătrîni în raporturile lor cu sacru.I şi profanu], eu vechiul şi
cu noul . Pe l i ng ă aceasta, tot în rîndul mutaţii.lor funcţionale
i n tră şi acele schimbări care fac ca un lcxl etnologic să
devină opusul lui. Astfel de mu taţii se pe t re c di11 toldeanna în
·
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cultura populară şi se pot stabili analogii între ele şi ceen
{'e critica literară şi dramatică cunoaşte astăzi prin raport.ul
l iteraturi\ - antiliteratură, teatru
anti teatru. Le întîlnim în
,<·tiltura tra <li ti onală în actele parodistice de pildă, în paroclie
l'('a unor momente din ceremonialul de înmormîntare în
jnrnl'ilP ('li rn11�ti de Anul Nou. la îngToparea caprei. a luecii
etc. Et1wlugii s t a b ilind o identitalc de sens între zeit.ăţ.ilP cc
întl'uchipau natura� fertilitatea s o l u lui şi masca de animal folo
sită în jo c urile de Anul Nou, an dedus că moartea animalului
�i J'l'Învieren lui corespunde mort-ii şi reînvierii din miturile şi
l·iturile an t ice , de fapt credinţei în monrtea şi reînvierea naturii
la început de fiecare an, răspîndită la foarte multe p opoare.
Dar în contextul jocurilor de Anul Nou al căror caracter
ludic esle incontestabil, prezenţ,a acestui sens este foarte cun
lestah i lt1. Chi ar dacă rnomcnlul din jocurile ll'aditio nale s-ar
de<ltH'.l' dintr-un arhetip ritual, el a trecut prin atitea mutntii
funct,ionale incît funcţ,ia lui străveche a dispărut cu totul.
:\ceastă funq.ic însă nu îşi putea p:5.si J oc u l în contextul
jol'lllui t.ocrnai prin faptul că joc uri le cu mă�Li de ;\nul Nou
,erau manifestări prin care omul sărea dincolo ele contextele
vieţii cotidiene, se ascundea în dos ul măştii pentru a se elibera
. d e conting en �ele cotidianului, de constrîngerile sociale de na
tură ril11alisl ic1I.. ceremonială .Jo curile de Annl Nou pot deci
fi ex l� m p k de consecinţ,e externe ale mutaţiilor funcţionale iar
transla\.ia d<' pe planul seriosului in planul jocului arată că
.anumite pla1mri exclud anumite funcţii, deci că planurile
conle\. I 11a lt' pot avea î11 raport cu funcţiile, un rol limitativ.
Translal ia actelor de cultură populară tradi�ională şi deci
.şi a obi ceiurilor de pe un plan contextual pe altul, mutaţiile
f'tmc!.ionale au dus şi duc indt la schimbarea sensurilor lor.
Semnific:t[ia textului etnolo g ic privit ca semn în sensul rapor
tărilor făcute de Fr. de Saus o;; ure nu p oate fi descifrată fără
cnnoaştera planului contextual în care se realizează funcţia
dominantu pentru care a fost încifrat şi cea în intenţ,ia căreia
s-a
<lcseifral. Deci in rapmlnl dintrP semn şi semnificaţie,
sensu] es te un <lat concret, suµu� schimbărilor în evoluţia în
timp �i în larga distribuţie teri torială a actelor.
Se irnpmw însă să facem o distincţie între semn şi simbol.
Semn 11 l ''sl l' nn clement al unui cod, avînd o valoare de
semnificare în cadrul unui singur sistem de com un icare, a
-

.

,
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unui singur cod. Simbolul este şi el o unitate scrnuificalivă�
un semn, dar el are liberlatea de a s e adapta mai multor
coduri, păstrînd în fiecare aceleaşi semnificaţii. Poa Le că si
luînd problema în parametrii lingvisticii transformaţionale am
putea presupune că semnul apare în actele de comunicare la
ni v el de suprafaţă pe cînd simbolul, expresie a e s e nţ e i, apare
la nivel de adîncime şi plasîndu-se în limitel e sistemu lui de
gîndire, ale logicii interne a lucrurilor, are o mai l arg ă valom·e
de g en e ral it ate .
Am arătat la început că fiecare act ele culLur�i popular:!�
fie care mesaj, fiecare obicei trebuie con si d erat ca un intrcg,
ca un sistem, ca un ce structurat, fireşte de dim ens iuni divet·se,
de la macrostructuri la mi crost ru cturi . Modelele lor s t ru c t u r ale
sînt modele categoriale, fiecare fapt concret putîn d fi tran spu s
î11t 1·-un model categorial şi fiecare mod el catego ri al putînd fi
1· e gă sit îu nenumărate fapte concrete. În acest sens, multiplele
,·;u·ia11le ale nnui o b i ce i nu s[nt decît concre tiziî.ri diver�e ale
111od('lului catt'goriei respective.
l nlrc p l a n u ril e conlcxluale ale slru c lu l'ilor categoriale şi
(�oucrctizărilc lor variate există un raport de strictă de p en 
d1�nţă, :B un cţia actului îi determină structura. Deci mutaţiile
l' unqi onale provoacă schimbări în structura actelor. A cea stă
cons tatare este foarte importantă pentru înţelegerea dia croni că
a fenomenelor, pentru înţelegerea istoriei
culturii populare.
T1·ccerea de la un modul cu l t u r al al altul nu se face linear
ascendent printr-o evoluţie lent progresivă ci prin schimbările
1fo structură ce intervin datorită mutaţiilor funcţionale. Dia
kct i ca procesului se întemeiază pe principiul trecerii de fa
acumulări cantitative la schimbări calitative. Fiecărei fu nc ţii
li cor e s epund e în timp o structură proprie cu un model cate
gorial adecvat pe care o găsim în realitatea sincronică con
cretizată în nenumărate varianle ale căror diferenţe în distri
bu�ia teritorială sînt numai nuan ţ ări stilistice, atîta timp cît
funcţia lor, semnificaţia semnului rămîne a ce e aşi .
Cercetarea ştiinţifică a actelor de cultură populară, deci şi
a obiceiurilor, nu se poate limita numai la simpla descriere a
l'aµtelo1· ci p r e supu n e înainte <le toate o sistematizare a con
cretizărilor variate. Se cere o analiză structurală a l or pentru
stabilirea modelelor categoriale, apoi prin compararea mo de
lelor o tipologie structurală. Analiza presupune un proces de
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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 neces[tă cunoaşLerea planurilor
contextuale, deLcrminarea funcţiilor textelor cercetate. Numai
o as tfel de cunoaştere t o tală ne poale dezvăJni sensul adevărat
al obiceiurilor studiate .
Conştiinţa că în cultura populară se petrec continue schim
bări de planuri, mutaţii functionare cu repercusiuni directe
asupra structurii acte 1 o r� ne deschide perspectiva spre înţele
gerea dinamicii interne a fenomenelor culturale, ne obligă la
tratarea lor ca proces. Ne fa.ce să tre ce m de la viziunea sin
cr onică la cea diacronică şi ne oferă
o nouă opt i c ă penl t·u
întelegerea istoriei lucrurilor.

RELAŢIA DINTRE SISTEMUL DE ÎNRUDIRE
ŞI SISTEMUL OBICEIURILOR
Pentru a µutca descifra raporturile dintre obiceiurile trad1sistemul de reguJ i de convieţuire socială pe care ele
li 1·xprimă şi contextul social în care el se situează, în cazul
oric:'irei lecturi a unor obiceiuri concrete, unele consideraţiuni
în legătură cu structura de bază a societăţii tradiţionale, cu
1wamul, se impu n de ln sine.
Grnpnl social de hază al comunităţilor e tnologice româneşti
1·r;1 11Pamul care, dincolo de familia nucleară, părinţi - copii,
rnprindc pc toţi cei înrudiţi prin consangvinitate, prin afinitate
�i prin năşie.
Dadî consangvinitatea poate fi socotiă baza biologică-so
l'ial11 a relaţiilor de înru dire iar afinitatea modul de a stabili
pc plan social. prin schimburi matrimoniaJe, un sistem de
alianl<'l. mai larg. năşia care a jucaL in unele zone un rol
deosebi t ln rela�iile de înrudire, are la bază o ali anţă care se
realizează în acte sociale şi economice. Naşii erau cei care
asistau pe cel care trece de la o stare socială la alta, cei care
asis tau pc copil la botez şi pe tinerii care se c:1sătoresc la
uuntă. Ei erau, în sensul 1·i turilor dt� trecere, cei care iniţinu
pe cei cc C'fectua trece1·pa într-o nouă stare . Cu acest rol, cu
această functie, apar în trecut la toate pop oarele europene. Dar
in comun ilăţiJ e etnol ogice româneşti, năşia nu ern o funcţie
ocazionnl:l ci avea un caracter de dnr�lă. Prin <'a se stahilcn
1·1·! de al treilea mod de înrudire.
f:el care era naşul unei
I iucre pcl'echi la nuntă era şi naşul de botez al Luturor copiilor
101·. i n cazul cînd naşul care a asi stat tînăra pereche la unntă
111urea, rolul trecea asupra fiulu i cc>l mai marc şi apoi iarăşi,
111 caz de absenţă a acestuia, asupra celorlalţi fii ai celui care
a stabiJ it iniţial această relaţie de înrudire. În felul acesta
l11lre cc- le două neamuri se stabileau relaţii de înrudire care
lrc>ceau din generaţie în generaţie şi se manifestau intr-o
r ionale,
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scrie de acte menite să menţină, să întărească acesle relaţii
de înrudire.
Neamul, marea unitate care stă la b aza relaţiilor el c înru
dire, a alianţelor prin care se stabileau grupurile de interese,
se manifesta, în comunităţile rurale de ţărani liberi - n eiobagi,
, pe plan economic prin dreptul de a cxploal� ln eomun
partea ce li se cuvenea din pădurea şi păşunea alpină colec
tivă, prin asociaţii de fîntîni, mori, locuri proprii in sălile
de adunări ceremoniale şi printr-o serie de acte de inir-ajuto
rare, clăci de secerat, de cosit, clăci de constn1il casc, etc.
Neamul îşi păstra coeziunea nu numai în re] iLalea vie, ci
şi dincolo de aceasta, în mit. Această coeziune �<� nurnifesta
pe plan ritual printr-o serie de acte ce ţineau de r.umplexul
ceremoniilor funerare şi post-funerare.
În cadrul neamului fiecare membru, după catcgol'Îa 'ln care
se situa potrivit celor trei linii ale relaţiilor de înrudire, a''ea
un statut propriu şi trebuie să-şi indep1inească rolul potrivit
acestui statut, funcţiile care îi revin in diferi td<-' ipostaze în
care s<� rea1iza comunicarea dintre el şi cei l alti rnembrii ai
neamului. Neamul era o r<:'alitalc cu ierarhic propie, cu un
limbaj propriu al relaţiilor in terperson ale. Acest limbaj, sistf'm
de comportări ritualizate/socializa te se realizează m1 numai în
comunicările verbale şi în schimlmrile de bumn·i şi se1·vicii ci
şi în ceea ce ne interesează în chip special, în ceremonii în
obiceiuri. in viaţa neamului unele roluri aveau un caracte r de
durată, altele se schimbau odată cu schimbarea statutu lui
diferiţilor membri. Pu tem deci vo1·bi despre o dinamică proprie
a relaţiilor de înrudire, dinamic�\ care la rîndul ci îşi găseşte
expresia în obicei uri.
În satele româneşti tradiţionale neamul era o unitate
exogamă în cadrul nnei endogam ii locale . CăsăLoriiJc nu erau
permise decît dincolo de gradul al treilea şi în unele locuri
chiar de gradul al patrulea de înrudire. Prin tradiţie se so
cotea că nu este bine să se facă căsătorii între cumnaţi, în
afară de cazul cînd fratele şi sora unei familii se căsătoreau
cu fratele şi sora altei familii şi căsătoria se cel ebra în aceeaşi
zi, deci inainte de rela�iile de afinitate la acest grad, să se
fi stabilit. În unele locuri aceleaşi reguli de inlcrdicţie care
funcţionează pe linie de consangvinitae şi afinitale erau vala
bile şi în relaţiile cu familia naşilor.
-
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i n cazul căsătoriei între cei care vor deveni
·„·hi111lml devine simetric. Ac es t mod<'l simetric este
f n·1·.vent în unele zone de munte. Prezenţa lui esLP

cumnaţ.i

şi asttizi
moLi,·aL;I

1•1·01tomic. Pentru ca avera să nu se împartă în cazul familliilor
1·11 doi copii de sex opus, se cauiă o altă familie de aceeaşi
-.,1rwl11t·:l. Cele două căsătorii se celebrează în aceaşi zi şi
1w1111·11 fiecare parte, în urma unei.conv<'nţii de schimb l'!'ci
proc avantajos, proprietatea rămîne pe seama bărb a \ ilor care
:-.l:lpî1wsc casC'le părinteşti şi averea părinţilor pe cînd [erncilP
1 n·1· fit>cat·e J'n casele socrilor.

Comnnităţile etnologice româneşti, satele de ţărau i liberi,
erau asociaţii egalitare de neamuri. Ele au dezvoltat pro
l1abil în Evul Mediu un sistem ierarhic propriu pe care p r in
Fnptc de arme le-au întărit cu titluri date de către domnitorii
l'1•lo1· trei principate româneşti.
riu

S-a creat deci în rîndurile tăranilor lib e ri o ie ra rh i i bazat:1
·igi nea familiei şi pe titlu�·i. Stn1ctura satelor a c:lpiîlal. o
organizare i erarhică
'

fH'

01

.

Haportul dintre această structură in care neamul'il1· 1•1·at1
ierarhizate în cel puţin trei categorii, cu p rinc ipi u l endogami<:>i
locale, prezintă şi el interes pentru înţelegerea mecanismului
intern al relaţiilor de înrudire, al alianţelor şi grupurilor de
i11l<'1'<'S. Dacă cei din categoria inferioară nume1·ic mai nume
roa�:I. găseau posibilitatea de a stabili legături matrimoniale

respectau endogamia locală ,
cei di n categoria medie chiar dacă depă�Pau limitele satului
nu treceau de satele vecine, deci în condiţiile geografice con
aete ale satelor romîneşti, de o arie de cca 20-30 km. Cei
din categoria ierarhică superioară, mult mai puţini, pentru a

in cadrul comunităţ.ii săteşti, deci

evita mezalianţ.a sau mai bine zis pentru a stabiJi alianţa
multilatPral utile, la nivelul castelor� ct·au ohliga�i să-şi extindă
1·<'ţeau de relaţ.ii matrimoniale asupra unei întregi z o ne . asupra
t11111i intrcg �inut.

Se

cea

poate vorbi deci în r ap or t cu ierarhia socială de trei
e ndoga mi e locală <le cuprindere
tcrilorială diferită,

de

zone
a

satului, cea a satului şi a satelor vecine şi cca a ţinu

tului sau zonei. Această situaţie corespundea legăturilor de
inmdire din pnioada feudală şi în undp loclJl'i s-a prelungit
pină aproape în vremea noastră.
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Cunoaşterea zouclol' de endog am ie locală şi a depăşirii lor
µrezintă intcrC':-: pentru înţelegerea r ă spî n d irii teritoriale a u nor
ohicPimi.
Aslf Pl dP. pildă Lîrziu.
probabil sp re sfirşitul
secolului XVI 11. ln zonele pastorale inLercarpatice, atunci cînd
unii dintre ţ�l.1·t1ui au devenit proprietari de mari t u r me de o[
şi depăşind l'conomia a uta rh ică rnraHi au început să p rodn cil
penl.1·11 a vinde pe p iaţ ă, ci au fost ne\·oiţi să angajeze ciobani
din afanl f am il iei , aduşi de obic('i din satele cu care hotarele
lor se înv ecina u peste munţi, deci din zona exterioară a Carpa
ţilor. Unii dintre aceştia au fost acceptaţi în neamul stăpînilor
şi an lă rg it astfel zona endog amă locală, tr ansg resîn d totodată
şi regulile de căsătorie dictate de ierarhia castelor. N oil e r<�
la�ii de înrudire au dus la stabilirea unui nou sistem de alianţe
bazat pc necesităţi economice.
Dar în acC'st raz. grupmil<:' s ociale altădată limil.al.e de
endogamia lol'al;l.. aduceau din afara zonei f'11dogam(• nu11rni
bărbaţi. Faptul a dus ln tr;111sgresarea sislC'nrnlui ,·irilocal.
P otri vi t tradili<•i, in · cnznl căs11.Lo1·iei femeia întotdeauna vine
în r.asa hărbatu 111 i '\ceastă regul<.1 f' ste marcată şi cu termino
loµ-ia l'<'la\ iilo1· d(• în rudire. l Tn hnl'lrnl se în.marii iar o femei e
s<' 111ilrit/i. Dacii. in situaţii fortuite. de pildă in cazul dnd o
fcunili{' avea 1111rnai un singur copil de sex [emenin care se
c11săt01·ca şi prin rlC'păşirea sistemului virilocnl bărbatul venea
în casa femii, se spunea cu o conotaţie depreciativă că el s-a
măritat. Deci toti hărhaţii aduşi de p este munţi, întîi ca anga
jali şi apoi accepta�i it1 neam, se măritau, se puneau [ntr-o
situaţie pa rticul ară Liţă de regulile tradiţionale. În schimb
realizau o promovare c>conomică şi socială.
.

•

Silna[ia este a stă z i in aceleaşi zont' răsturnal:'i. In procesul
(le induslrinlizal'P bărbaţii tineri părăsesc :-:atele pentru a se
inLegrn snh diferite forme în societaten nrhană industrialii.
Fct('k. chiar alunei cînd rămîn în sat, au tendinţa de a se

<'ll or:'i�cnei de multe ori
chiar cu Lineri plecaţi din
sat,•!(' lor. i n acest fel. tinerii care au mai rămas ln sal gtisesc
cu gren so\.ii în salcie lor sau chiar în limitele Yechii zone de

m:11·iLa

P11dogamie local:\. Ei sînt nevoiţi să-şi caute soţii în satele de

pPsle munţi <le nnde altădată neamurile lor au adus bărbaţi.
Vechile !'elaţii de înrudire funcţionează in aceste cazuri în
acPa s tă zont1 (' ' " insi"t peste munţi şi în cazul cînd nu bărbaţii
ci l'P nw ile sinL ad u se din afară.
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i n s i t u at.ia ace asta,

•

ţ ii le de înrudire se stabilesc pe bază
între cele dou.ă grup u r i soci ale. Fata

r ela

1 1 · lt1 gt1L ll l'Î pr eexistente

cu pi:°i l'j n �ii ci şi i se dă o casă unde-şi face pregătirile_
după rîncln i ala ob i
t T Î 1 1 1·ilor t 1·adi tional e . Deci relatiile de înmdire di n tre cc]e două
,
1 1 1 · ; 1 mm·i se re alizează cere m on'i al cu rcspcctnren datinei.
' i

ne

I H' nlru n u n l.t1 . p e n tru ca totul să dt> cul'gă

llcgn lilc rdaţiilor de înru dire se exprimau pri n termino
l 1 1g ia accslor r el aţ i i şi prin limbajul complex dar sociali zat,
1 · i 1 11 alizat al obiceiurilor.
Termino logia ro m â nea scă a rel � ţ iilor de înr udire e8 t e in gel l ' l 'n] atît. cn structură cît şi ca expresie l in g vi s tică ap ropiată
1 1 · cea a celorlalte p opoare romanice .
1

Fam i l ia mică se com pun e din tata - mama, so� - soţie,
l 1t1 r hat - femeie, nevastă şi copii, din unchi şi m ă tu ş ă a tît
p 1 · 1 1tru l'ratf'lc şi sora tatălui cît şi pentru fratele �i sora m amei.
i n li n i e as cendentă din bunic-m oş, bunică-moaşti, sau stră
I H 1 11 ic-strărn oş, străb unică-strămoaş ă , cn ne pot ul şi nepoata,
� l rănepotu l şi strănepoata.
Cop i i i, în Maramureş coconi sau prunci, între ei sî n t fraţi ;
d 1 · l ' i cînd est e> vorba de întregul grup se foloseşte o singură
d1· 1 mmire iwntru a mb e le sexe. Dar fraţi sînt în sens restrîns
11

u m ai copi i i de sex m asculin. Cei ele sex femenin între e'i
surori .

.., ( n i

fo relaţ i i] <' cn u nch ii şi mătuşelc sînt n e p oţi : nepot şi
nep oată ca şi în relaţiile cu bunicii şi străbunicii. L a acelaşi
n i vel, copii In tre ei sî n t v eri : vfrr şi vară, şi după g ra du l d e
i n rndire veri primari sa u veri dnl ci, v e ri d e f l'ate sau <le soră,
� a u veri I J . fi [ etc.
Familiile înrudite p rin alianţă se în cuscresc. Părinţii tine·
r i l o1· căsători�i devi n 'lntre ei cuscrii : cuscru, cu scră iar fraţii
d 1 · \�in cumn aţi : cumn at: cumn at:'\. Pentru mire şi mireasă sîn t
so cri iar ci faţă de aceşt ia ginere şi noră . Relaţiile de năşie
se denumesc p rin nănaşi : nănaş, nănaşă : şi fi ni : fin şi fi nă.
Dup ă cum se vede, în afară de tată, m amă, soţ, soţie,
bărbat, fem e ie (nevastă fiind denu mirea pentru soţia tînără) ,
f rnte, soră şi u n chi, mătuşă, ginere şi noră, diferenţa între
sex e se face la l oate gradele pe baza denumirii masculi ne
<>ărnia i se aplieă terminaţia p r i n care se face femeninul
cu vîntului : bunic - bunică, naş - naş ă, nepot - nepoată,
Y ăr - var:'\, cu scru - cuscră, cumnat - cu mnată. I n unele
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zone nu există termeni aparte pentru denumirea diferen tei
de vîrstă la nivelul aceleaşi categorii. In su dul Homiiniei însă
fraţilor mai mari li se spune nene iar surorilor mai mari ţaţa.
O diferenţă irerhică se face însă între părinţii mirelui şi
cei ai miresei în timpul ceremonialului nunţii. Păr i n �ii mirelui
sînt socrii mari iar cei ai miresei sînt socrii mici.
Termenii relaţiilor de înrudire nu se translatează asupra
catego1·iilor de vîrstă din cadrul comunităţilor dincolo de rela
ţiile reale de ·înrudire decît pentru unchi - mătuşă şi nepot
- nepoată, prin care se pot denumi cei de vîrstă corespunză
toare, fără relaţii reale de înrudire.
Sistemul de reguli este exprimat prin obiceiuri - aş spune
înainte de Loate prin ceremonii şi prin comportări ne-ceremo
niale - şi îşi găseşte verbalizarea în cîntecele ceremoniale, ·în
proverbe şi zicători şi în alte texte de literatură orală.
Arnold van Gennep a descris modelul obiceiurilor vieţii de
familie în lucrarea sa „ Les rites de passage". (Pa ris 1909) .
Acest mode] al trecerii omului dintr-o stare în aJ t a, dintr-un
statut în cadrul neamului şi al comunităţii într-altul , îl regăsim
şi în obiceiurile româneşti tradiţionale la care vreau s ă mă
refer. Înţel c>snl deplin al acestor obiceiuri nu ne este dat insă
deplin decît dacă îl corelăm cu regulile relaţiilor de înrudire,
dacă le privim în raport direct cu necesităţile păstrrt rii, conso
lidării structurii de neam, ale stabil irii sistemeJ or de alianţă.
Intrucît nu este posibilă o descriere integrală a acestor o b i
ceiuri, voi puncta doar cîteva momente unde co relaţia este
evidentă.
In Maramureş unde comunităţile <le 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 premersă
de o serie de acte a căror intenţionalitate p oate fi implicată
dar este şi explicitată. Printre cele din urmă trebuie men
ţ.ionate două obiceiuri a căror realizare ţine odată de bărbaţi,
a doua oară de femei. Este vorba de dansul duminical pe care
îl organizează flăcăii şi de şezătorile pe care le organizează
fetele. Cele d ouă grupuri de vîrstă au Ja dispoziţie două obi
ceiuri care în stadiul premarital. sînt simetrice. La fiecare
obicei participă ca invitaţi şi parteneri din grupul de sex opus.
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J ocul se desfăşoară în cadrul comunităţilor rurale şi altă
<lată se desfăşura şi în limitele ierarhiei acestei comunităţi şi
c l 1iar ale vecinătăţilor. Dacă flăcăi 9in alt grup social vor să

participe la j oc, nu o p ot face decît Ja invitaţia uneori solici
L a lă, a grupului care organizează. In cazul acesta, înainte de
H lua parte la obicei, ei trebuie să treacă un ceremonial de
a<'.Ccptnre. Să fie primiţi în casa unuia din grupul celor care
invită şi ospătaţi. In aceeaşi situaţie fetele din alte comunităţi
n u 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 dumi
n ical şi şezători, participă cu mult interes ca actanţi şi specta
L ori întreaga colectivitate şi ca adjuvanţi reprezentanţii celor
două grupuri sociale. Mai cu seamă femeile neamurilor sînt
l'oarte active nu numai în a privi ci şi în a comenta şi apoi
a acţiona uneori subversiv, după împrej urări pentru sau contra
re laţiilor pe care tinerii le stabilesc mai mult sau mai puţin
sp ontan.
Ca şi pe întreg teritoriul etnic românesc, nunta este
p remersă de logodnă, act prealabil prin care două neamuri îşi
1 nanifestă hotărirea de a face schimburi matrimoniale. Nunta
<'sle premearsă de asemenea de ceea ce p otrivit modelului
rilurilor de trecere reprezintă desprinderea de o stare, de un
slatut, pentru a p utea trece într-altă s tare, a intra într-o
catt>gorie 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 miresii şi băieţii steagul mirelui.
Despărţirea miresii de grupul de vîrstă este. marcată printr-un
clnt.ec, act poetic şi muzical. In unele zone despărţirea aceasta
s e făcea cînd mireasa îmbracă hainele
ceremoniale şi cîn d
pentru a se găti de nuntă, mirele era bărbierit ceremonial.
In ceremonialul nunţii mireasa este însoţită de două-patru re
prezentante ale grupului de vîrstă, druştele, iar mirele de
slegar, care este şi maestrul de ceremonii.
Dar desprinderea ceremonială se făcea nu numai de grupul
de vîrstă ci şi de familie. Dacă pentru grupul de vîrstă despăr
ţirile 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
integra în familia mirelui.
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Totuşi simetria nu era total aban<lonată în an s ahlu l s islc
mului obiceiurilor Ll'adiţ,ionalc. Ea era compensată printr - un
act ce s-a păstrat înrtr-o alt ă zonă <lin nord-vestul ţ ări i, i n
Bihor. Aici , atunci cînd mi r el e vi ne s5 ia mireasa p e n lru n o
condu ce la cu n un ie el es le supus unor p 1· obe. I se pun s u b
formă de gh icitoare, astăzi ritualiza l.e. o serie de întrebă ri
prin cal'c el treh uie să facă dovadă de isteţ,ime de m i nt e
şi de standanlul de cunoşti nţe n ec e sare s t at utul u i n o u pc care
îl va avea . Este poate un a ct compensator. un moment care
marchează acceptarea lui de călre neamul mil'e s e i . Fami l i a
miresei pierdea în chiap r eal un memb rn , deci se d eze c h i
libra, dar acceptă ceremoni a l , nw ta fo ri c � un altul şi î�i resta
bilea ca <le muhe ori în rînduiala e tno l o g i c :'i a l um i i , echilibrul
prin salt ul în m e ta foră pe ca1·e ii rcprezcu La u aclele ceremo 
niale.
În unele zo n e ca de pildă în Ma r·amn r·eş, nu n t a se desfăşn l'H
parelel la cele <lou ă familii, trecerea dintr-n n n c ::i n1 in a I lu l
fiind m arca l ă prin momente in care in limbajul o bi c eiu ri l o r
se făcea schimbul efectiv. Mirele nu v e n ea la casa mir es ii
pentru a o conduce la cununie ca în cele mai multe zone ale
etnicului românesc. Cortegiul mirelui format di n n e amu r i ,
prieteni şi vecini, pleca înainte la biserică unde aştep la sosirea
cortegiului miresii. După cununie mirele cu naşii şi cn cei m ai
apropiaţi din cortegiul miresii veneau la casa acest eia. Aic i sP
servea o m asă ceremonială la care l ocu rile erau frrn l e du pt1
un protocol tradiţional.
După m a să ave a loc aşa cum sc mai pract ică !n aceast.<1
zonă şi astăzi. prima parte a cerem onialului de trece re mar1_·at
printr-un dans în doi numit „j ocul miresii'\ fiind că mirea sa
era actanlul pri ncipal şi obiectul schimbului. Ordi1wa in care
mireasa era d nnsa lă marchează ie ş i re a din casii, tli u neamul
ei. Stegarul dansa cu mireasa pentru a i nt r o d nce dan s u l .
Urmau apoi dmştele, după ele unchii şi mătuş i le , apoi fraţii
şi surorile şi în sfîrşit părinţii. Pentru a putea dan s a cu mire u s n
fiecare dădea un dar în bani.
La terminarea dansului mirele cu invitaţii lui împreună
cu mireasa însoţită de druşte, de părinţ:ii ci, de naşi şi de
cîţiva invi ta\.i mai ap ropi a ţi p lecau la casn mire l ui. 1\ ici
după actele rituale de primire, stropirea profilactică cu apă
în patru zări pentru a alunga forţele malefice, aruncarea
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p l'Opiţ.iatară de grîu, primire cu imbrăţişări <le către mam a
m i relui - soacra mare - se serveQ din nou o masă cu un
p ro tocol sim ilar. Apoi, pentru a m,a rca intrarea în noua
l'.asă, în noul neam, se trecea di n nou la dansarea miresei .
.\ l irt'asa e.-a dansată si
' aci lntii de � ll'g-a 1' c;JJ'C' introd 1 1 cPa
da nsul, apoi <le năna şi, după care um� au nearnuri le mai
aproipate ale mirelui, unchii şi mătuşile, apoi fra t ii şi s nro
l'ÎJc, spre sfîrşit părinţii mirelui. Ultimul cal'e dansa cu mi1·casa era mirele al cărui dar în bani trehuia să depăşească
oricare din darurile individuale oferite de ceilalţi
După cum se vede, dansul nu era o simplă µetreccre
ci un act ceremonia] bine organizat. El reproducea în ordin ea
participării ierarhice structura de familie a cC'lor două neamuri
care au făcut schimbul matrimonial. Făr;:1 corelare cu struc
tura de neam şi cu regulile relaţiilor de înrudire, sensul dan
sului nu ni se putea dezvălui deplin. Prin limbaj ul dansului
comunitatea exprima în sistemul regulilor de înrudire efec
t narea schimbu l u i. ceda rea mi re., i i < I <- ,·:l l l'c tH'anni l ('l ş1
primirea ei în neamul mirelui.
După ce mirele a dansat mireasa. t.înăra pereche intră
[ntr-un dans în cerc la care participă toţ i cei care au <lansat
pînă atunci. Acesta era de fapt sigiliul care se punea pc actul
contractual nescris dintre cele două neamuri , exprimat cu atîta
vigoare protocolară în dansul de predare şi de primire a mi
resii. Apoi mirele şi mireasa se retrăgeau şi urma un dans
general al tuturor celor invitaţi, ca semn al acceptării schim
lmlui de către lntreaga colec tivitate a cP.101· prezenţi.
Opresc aci extrapolarea datelor concrete din obiceiul
nunţii, menite să susţină relat.ia strîns;l. dintr<' o bicei şi r<'gu
lile de înrudire. Mai trebuie remarcat doar cil ceea ce se
p oate observa ·i neă ş i azi ln u nde cazuri in ec1·pnwnialul real
al nunţii pentru schimburile matrimoniah' dinlrc neamuri se
poate observa la nivelul ecl'emonia1 ului ş1 nl ritului cu plan
de referi re mitol ogic în ceremoniaJ ele fu nera re tradiţionale cu
privire la desprinderea de jumătaten vie a 1wurnulni şi i n tc
g-rn.i·ea în jumătatea celor m orţi.
Mitul marii treceri exprimat în cult.ura p opulară româ
nească printr-un cintec ceremonial nu t>ste dedt partea a doua
a ceremoni alului u nitar a carui primă parte se poate petrece
:ln realitate dar a două nu poate fi concC'pută decît la nivelul
mitului.
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Via�a comunităţii rurale era organizată printt·-u n sistem de
reguli care îi asigura echilibrul şi orice schimba1·e înseamnă
o balansare a lui. Şi în sistemul re1 atiilor de înrudire orice
schimbare insenma o dezechilibrare. Pentru grupul de vîrstă,
orice desprindere a unui membru producea un dezechilibru.
În rîndu l celor vii orice moarte însemna o pierdere care deze
chilibra. Pentru neamul miresii schimlm l matrimonial însemna
cum arn ar ăta t tot o pierdere. Orice pierdere tul bura sistemul
e chi li b rat al com unităţilor tradiţionale . Bnna rînduială a
comunit:'î.ţilor etnol o gi c e cerea îns�i ca echilibml să fie resta
bilit. La r es l a h i li re a aces tuia sistemu l copcnsatoriu juca un
rol dr·oschit. Compensaţ.ia se exprima prin li mbajul complex
al obi<·ei uJui. Dacă fiecare din cele d ouă planuri paralele nn
ar avea li1 nba şi graiul său, am putea spune că l imba regu lilor
de înrudire îşi găseşte expresia în graiul complex multilingva!
<d o ! > i c<' i 1 1 r i lo r. Dacă nu pulcrn decofla un mesaj fără s<'l-i
cu noa� LC'm codul, gramatica şi lexicul, nu putem decod a nic;
uwsaj ul obiceiurilor fără să cunoaştem codul regulilor de în
rudire. slrnctura neamului, modalităţile prin care se stabileau
sistemele de alianţe. Cele două sisteme, cel al relaţiilor de
înrudirt• �i cel al obiceurilor fiind interconectate, primul fiind
exprimat nu numai prin terminologia proprie ci şi prin
limbaj ul obiceiurilor, este firesc ca în cercetarea etnologică
conc re l <'i studiul lor să se facă în strînsă interdependenţă.
datele observării nemijlocite a obiceiurilor neputînd fi cxpli
calc f<l.ră a cunoaşte regulile relaţiilor de înrudire.

SISTEMUL OBICEIURILOR
In ansamblul culturii populare traditionale, obiceiurile for
mează un capitol important fiindcă întreaga vială a omului,
munca lui din timpul anului şi diferitele lui ocupaţii, relaţiile
m semenii lui şi cu întruchipările mitologice erau şi în trecut
întreţesute cu obiceiuri. In folclorul nostru unele obiceiuri au
păstrat pînă astăzi forme ample de desfăşurare în care vechile
rituri se imhină cu acte ceremoniale, cu manifestări specta
<-:t tloase. Ele sînt adevărate sărbători populare b ogate în cîn1 cec, dansuri, poezie şi acte mim ice şi dramatice. La aceste
s:1 l'hători contribuie toate domeniile folclorului şi chiar unele
domenii ale artelor populare plastice, ca de pildă costumul şi
di ferite ohiecte de recuzită.
Limba noastră c unoaşte două cuvinte ce denum es c acelaşi
lucru : obicei şi datină, cuvinte pe care dicţionarul limbii
române contemporane le consideră sinonime. În limba literară
�i cea a spec ialiştilor li s-au adăugat şi termenii de ceremonie
i;; i rit. În vol' birea curentă cele două cuvinte se între buinl:ează
cu acelaşi sens şi cei ce le folosesc nu ar şti să diferenţieze
uşor sfera u nuia de sfera celuilalt. Totuşi, o nuanţă, p oate
mai mult stil istică, există. Datină pare a fi term enul general
popular pentru tot ce se practică după anumite reguli de
demult. Cnvîntnl are în limba literară un colorit arhaic pc
cînd obicei este curent în uzul general al limbii lite rnre şi a
devenit termen tehnic în studiil e de specialitate. Obiceiu]
cuprinde ansamblul manifestărilor folclorice legale de un
anumit eveni ment sau de o anumită dată. Ceremonia este o
parte a obiceiului, constituit dintr-o secvenţă organizată de
acte solemne, îndătinate, cu conotaţii primordiale de bună
cuviinţă. Ri tul este acel element al obiceiului în care intervin
reprezentările mitologice, care deci se plasează la nivelul
sacrului in virtutea credinţelor vechi ale mediilor folclorice .
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În comunităţile tradiţionale obiceiul e1·a o mani f estarc fol
clorică îndătinată pe care o colec livitate dală o repetă cu re
gularitate la acelaşi prilej , socotind-o jus L:'i şi obligatorie.
Obiceiurile populare sînt în cea mai mare parle transmise prin
tradiţie. Ele au fost supuse unui continuu proces de adaptare
la noi contexte socio-cul turale şi aceasta le-a asigurat trăinicia.
Dar colectivităţie umane pot să creeze şi crează obiceiuri noi.
Obiceiurile au contribuit în trecu L la închegarea unei colecti
vităţi, la păstrarea formelor tradiţionale de viaţă.
Incercîn d o analiză a obiceiurilor, pentm a aju nge la defi
nirea termenului, folcloristul francez A. van Gennep pune în
<liscu�ie problema ideologiilor diverse cc stau la baza lor,
de la credint ele supcrstilioa se pÎnil J n cunoştinţele �Liin lifice,
D upă p:l rerPa sa. cn•dinte!C' a n j 1 1c�i t u n rol c1 1 alît mai nrnre
în via�a oh iceiurilor, în comportarea generală a oamenilor, cu
cît colectivităţile folclorice s-au găsit p e o trepată mai îna
p oiată a dezvoltării sociale. Din cauză că obiceiurile prezintă
nu numai un sincreti s m al mijloacelor de realizare' ri şi unul
ideologic şi o polifuncţional i Lat.e, P ra <le cele mai mul te ori
gTC'u de dt rerenţiat în ohiceinri clPmentcle care îşi au origina
în p l'actica primi tivă a muncii de cele care rcprezin l :1 credinţe
sniwrsLit ioasc. cunoştiinţele empirice de cele ştiinţi f i c e . Aceasta
din ranză că în toate obiceiurile tradiţionale alăl uri de ele
men i.eh· ca l'e ne duc �pre prac tica primitivă a muncii, spre
conştiinţa materialistă spontană :-t o amen il o r g:1sim foarte
multe elemente care ne duc la concepţiile vechi despre 1 11 m <'.
la reprezentările mitologice precreştine: necreştine sau creştine:
la i deologii diverse cu care s-a confruntat societatea tradiţio
nală în decursul veacurilor. (v. A. v a n Genn cp , l\b. n rn·l de
folcl ore franQais c ontemporain, l, Pari s H Vi:1) .
O biceiul are un caracter colectiv şi general. Colec tivităţile
tradi�ionale aveau tendinţa de a păstra obiceiurile . Ele erau
slăpinite de acea .. forţă a păstrării" despre care vorbeşte
maed e l roretici:m german al obiceiurilor, folcloris tul Paul
Sari.ori . Aceas Lă forţă a exe rcitat în colectivităţile tradiţionale
o coP r-ci\ i u n e nsupra l l l P nt hrilor :1 <·Ps tor colectivj Ltt l i. Ea :i
f ăcul ca anumite ohiceiuri să se pă streze chiar şi după cc şi-au
pierdut sau şi-au schimbat sensul. Păstrarea obiceiurilor a fost
în anumi te m omente un mod dC' apărare a cole ctivităţilor
popula re de influen�e <lczagrcgatonre venite din a fară. Obi
ceiul. ohl igator pentru întreaga colectivitate, nu se realizează
,
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1 1 tLotdeauna colectiv. De exemplu, obiceiul <le a t u rna plurnh
< h· Anul Nou pcnlru a ghici viitoru] , era obliga tor în satele
< ' 1 1 ,·j aţă folclorică tradiţională pentru toate fetcl P, dar nu se
p rnctica în colectiv, ci în grupuri mici sau indivjdual. Nici
o b iceiurile mai importante, mai ample� nu se Hi.ceau întot
<k auna cu participarea întregei colectivităţi. La nuntă şi la
! 1 u 1 w rmîntare nu I na parle t o t salul. În schim b, in satele cit
,·ia�ă folclorică tradiţională obiceiurile de peste an aveau un
caracter ge neral. În aceste sate colindau num ai copiii sau ce:i ta
ele flăcăi, deci numai ei luau parte activă la practicarea obiceiu 1 1 1 i . Totuşi înlregul sat pa rticipa la desfăşu rarea lui, to ate
casele Prau obligate să primească colin dătorii. Altădată, ePÎ
c a n� nu-i primPan eran
batjocoriţi. Participarea col ectiviUî.Lii
: i vea deci aici al te proporţii şi alt caracter decît l a obicc iu l'i l e
d e� nunlă s au <le înmormînlare.
După natura obiceiului, după împrejurări şi după nece
s iti:'t ţi, colectivitatea tradiţională practica obiceiul în ansambl u]
<'Î, in grup sau individual. Ea credea însă î n obice i şi l
respecta. Cînd după natura obiceiului el se cerea practicat�
orice membru al colectivităţii căuta să-l îndeplinească, nu
încerca să i se sustragă, respecta tradiţia. In acest respect al
l radiliei, în credinţa în obligativitatea obi ceiului stătea în s a Lc l c
cu viaţă tradiţională puterea obiceiului.
Ind ividual nu avea
altă soluţie dect.î să acţioneze potrivit cu dati na, să se con
formeze rigorilor tradiţionale: să respecte bună cuviinţa îndtt1. i na ltl . A lt f r l SP excludea singur din co lectivitntc. Cei C < '
apar�ineau nnei colectiviLăţi eran obligaţi să-i apere şi sii-i
păs treze obiceiurile.
Obiceiul trebuia îndeplinit corect, potrivit rînduiclii tradi
l io nale. Neîndeplinirea coreclă contravenea bunei rînduieli
îndtitinale a c olectivităţii. în ca zul riturilor. neîndeplinirea ri
tului atrăgea după sine pierderea eficacităţii lui. Această gr i j:l
pen tru îndeplinirea corectă a obiceiurilor� ceremoniilor şi ritu�
rilor a făcut să se acorde o mare importanţă formei lor şi a
dus fără îndoială şi la o cristali zare form ală a obiceiurilor,
întărită şi de caracterul lor redondant. Respecteul de t.ra<liţie
şi grija pentru forma obiceiului au făcut ca în satele cu viaţ,i:i
tradiţională, anumite persoane cu aptitudini şi interes s:l. se
specializeze în anumite obiceiuri ale vieţii folclorice . A ft1eut
ca în statutul lor social să intre practicarea anum i tor rituri
-

sau ceremonii pentru întreaga colectivitate, sau numai pentru
anumite grupuri. De pildă, „femeile numite" la înmorm intare,
vo rnicii Ja nuntă . etc.
Obiceiurile� ceremoniile şi riturile re flectă ca orice fapt de
fo]c] or, concepţia despre lume a oamenilor, contextul socio
cultural în care ei trăiau. Este deci natural ca odată cu
dezvoltarea societăţii, cu schimbarea contextului socio-cultu ral
să se schimbe şi rostul obiceiurilor. Schimbările de func tie
au dus, <lupă cum am arătat, la schimbări de structură şi la
schimbarea desfăşurării întregului sau numai a nnor monH' n tc
al e ohi cei uri lor.
La noii este şi astăzi obiceiul la ţară şi chiar în Bucureşti
ca de Anul Non să se arunce cn grîu sau cu ov<'iz şi să se
ureze beulşug pe ntru anul care vine. Este un străvechi obicei
foarte răspîndit pesl e tot, altădată un ncL ritual m e nit probabil
să provoace belşug, roade bogate, fertli tate. El apărea şi în
ceremonialul de nuntă . Cînd se întorceau mirii de la cununie,
înainte de a intra in casă, li se a runca grîn. Pîn:1 de curînd,
la noi, în mediile urbane se arun ca l'. l l 01·ez. I . \\'. Goethe n
asistat în anul 1 787 la Carnavalul del a Roma �i a văzut
cum lumea îşi amncă 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
(Goethes \Verke, Ed. Eduard von der Hellen, XII, 327) .
Astăzi, la Carnavalurile din Italia se aruncă confeti din hhtic.
Obiceiul şi-a pierdut însă cu totul sensul iniţial şi aruncarea
boabelor ele ghips sau a confctiilor esLe <loar o sim plă rnarcn
a festivităţii, marcă cu caracter înveselitor. La rîndul lui
semnul, elementul străvechiului rit, giiul sau ovăzut, s-a
schimba t îu orez, apoi în boabe de ipsos şi apoi în confc Li.
Obiceiurile pot astfel să îşi piardă sau să îşi schimbe
sensul, uneori rămîn complet golite de sensurile primare. î n
interesanta lucrare asupra originii leatrului italian, Paolo
Toschi foloseşte pentru astfel de ritu ri şi de ceremonii stră
vP.chi . n,j unse astăzi simple petreceri, termenul de rit-spectaco]
( Le origini dcl teatro italiano, Roma t955) . El arată că
aproape toate obiceiurile italiene de Anul Nou şi CarnavaL
care au avut caracter străvechi ritual şi ceremonial, sînt astăzi
mari SfH'clacole popul nre. lîn<>le au avut din cele mai vechi
timpuri şi acest caracter speclacular, al tele poate că nu au
avut nicio<lată decît rostul de a distra� de a înveseli lumea.
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Ceea ce afirmă Paolo Toschi pentru cultura tradi tională italiană
este făcă îndoială valabil �i pentru u nele manifes Lări ale cul
turii noastre tradiţionale.
Cele mai multe obiceiuri tradiţionale foloseau pentru a se
r·caJiza u n complex de elemente care apar în 'imbinări diferite.
Aceste elemente formau de veacuri vocabularu l riturilor, al
ceremoniilor şi al obiceiurilor. Fiind acte de comun icare rituale
şi ceremoniale era firesc ca obiceiurile să se realizeze prin
acţiuni sau prin obiecte cu valoare simbolică org an i z a l c de
obicei in opoziţii binare în care un termen reprezintă c le
mentul, simbolul p ozitiv iar celălalt elemenlu l , simbolul n e 
gativ. De pildă lupta şi victoria, apa şi focul, puml şi i mp u rul
ele. Dar fiind elemente de "·ocabula1·, s e n su I accslu r· sirn ho I u ri
ca şi cel al opoziţiei lor nu era în toate concretizările aceln!;ii.
De cele mai multe ori simbolurile erau ambivalente sau uneori
chiar p olivalente. Deci pentru înţelegerea sensulu i lor în ri
Luri sau ceremonii nu conotările generale ci ce le contextuale
sînt hotărîtoare.
Dar alături sau împreună cu actele intrau ÎH comp on e nţa
obiceiurilor şi textele orale, recitate, scandate sau cîntate,
oraţ iile, urăturile, s trigăturile şi cîntecele ceremoniale sau ri
L.uale. Ele marcau pe această cale momente sau aspecte semni
ficative ale ceremoniei sau ritului, vorbeau direct despre lu
cruri a căror semnificaţie constituia sensul obiceiurilor, decriau
p rac tica rit u aJ ă sau în mod alego ric, prezenlan a nu m i le s i l ua tii
în procesul de comunicare dintre p artenerii obiceiurilor.
In colectivităţile tradiţionale, obiceiurile dădeau un ritm
propriu vieţii. Hespectarea lor, practicarea lor d11p:1 rînduiala
îndătinată imprima vieţii c olective, famiJiei şi în gcnernl vieţii
sociale a satului o anumită cadenţă. în perioada m uncilor
agricole ele stabileau un echilibru între muncă şi odi h nă, pri n
etapele care stabileau sfîrşitul anumitor munci şi p regătirect
pentru altele. Chiar în timpul unei zile de lucru, lu coasă şi
la seceră, se respecta cu multă rigoare prînzul mic şi prinzul
mare, odihna de dup ă prînzul mare la ca l'e se ciută !;li se spu n
p oveşti , şi cina. Ziua de repaos, duminica era organ izată d upti
o anumită rînduială îndătinată, avea petrecerile sale pro prii,
după cum aveau şi celelalte zile marcante ale anului, sărbă
torile. Deci, dincolo de credinţele pe care le-au oglin dit cîndva
obiceiurile ele au avut un sens social, în virtutea orientării
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i d e o lo g i ce a colect i vită ţ ii Toate obiceiurile se bazau pc prm
cipiul r e c i p ro c ităţ.i al compensaţiei, al aj u t o ru l ui reciproc,
meni t să asigure comunicarea normală între oameni, n e ce s ar ă
-echilibrului social. R ecip rocit a ea şi aj utorul rec ip r o c formau
unul din p L'Î nc ipi i l e a c e s t or relaţi i . Unele o b i c e i ur i sco teau in
i·elief e xp l j c i t aces te prin cipii , de pildă c la s a Şi d at u ri l e la
n i t nt:J., Ja hol <'Z a \ ·t'au la hază :t('(· l a ::; i principiu. ca şi n u n�ile
cu d a t el<· astăzi.
D e ş i o b i ce i uri l e rom ân e şti aveau o s t ruc tur ă unitară pe tot
Leritorinl n o s tru folc loric, în v i a ţ a folclorică tradi ţională fiecare
-t innl , f i e c a r f' loc avea moduri proprii de a se exprima p rin
o b ic l'iu ri . O b iceiu rile p roprii anum i tor locuri prezentau fo rme
dPoschitc d<' rea li zar e dînd astfel putinţa de a deosebi p ri n
<tceasta pe oamenii ce păstrau şi p ractic au înainte formele
aces tei culturi. De n u m ir i ca : mocani, ungureni , ţărani, nu e ra u
-1 1 unwi s i mp l e i ndi c aţ i i ale locurilor de origi n ă ci se refe1·ea l l
la a n umi te d ep r i nderi la anum i t e c o mp o rt ări care c a ra c t er iz:.m
aceste grupuri de populaţie. De regul ă cel venit dinlr-uu
.
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1 1 t cd i 1 1 s l r:-t i n d11 1 Ln sli-şi însuşPasl'ti rep ct l l' o hiceiu ri k locale
nu fi so c o t it străin. Uneori însuşirea e r a formală şi
a c e a s t a punea pe cel ven it din altă pnrle în si tuaţii <.lifi c i l e .
.\stfc l de situatii au du s în folclor la crearea a nurn c�roase
s no a ve , snoavel� fiind în această s i t u a t i e, reflecti i pl' m arg i n e a
unei re ali tă ţ i mctatexte cu viz i u n e umoristică cksprc tcx Lelc
.7 i actele reale de comportare.
Cum am arătat, în satele cu viaţt'1 foldorică tradiţiona lii
re spectarea o h ic e imi l o r era o bliga to rie Cei care le încă l c a u işi
pie r dea u n u m ele bun, consi d er n l i a c ol ce t i vi tăţ.ii şi pu Le a u fi
c h i ar ped ep s i ţ i
S trigarea peste s at, obicei de prim:l.vn ră
a s upra căruia v om mai reve n i
era în trecut o a t [ e l de
p c dcap srt . Ea avea un sen s p rof u n d era de fapt o criticii
p u b l i că n pă c a telor satului. .t\:Iărturisirea puhlică este u n
s trăve c h i ob irei folcloric. Rostul ei era să fe r ea s c ă colC'ct ivi
tal e a de n e nor oc ir i l e care s-ar fi p u lu l a bate asu pra c i din
c a uz a gre şel i l o r unora, să-i fa c ă pe a c e ş t ia să-şi isp<i�eascil
g re ş elile Obic eiul pl ugarului <lin Făgăraş sau al t l nj ale i din
M a r amu reş e r a um mod de a distinge pe cei care e rau în
frun te a muncilor de primăvară, de a b atj oco ri şi p edep si pe
cei le n eş i . Aceasta fiindcă în colectivităţile tra diţ ion ale in
dividul r<'prezen ta între aga colectivitatp. iar col e ctiv i t a t e a răs
p u nd ea de [i ec are membru al ei.
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01·igina obiceiurilor pe care le întîlnirn în folclorul e u r o 
J H'Hn este foarte diferită, a tîL ca loc cît şi ca timp . Pm 1l Sartori
nl'dc că este p u ţ in probabil să a j ungem să cunoaş tem v re o 1 lată o r ig in a tutul'or obiceiurilor. Realitatea este prea co mple x e'"\
� i docum entele din 1 recut prea puţ.in e p ent ru a n e - n lămuri
i n tegral (Sitte und Brau ch, Leipz ig 1910) .
Cum s - a v ăzu t , or1gma unora dintre obiceiuril e n o n s t r�
poate fi dedusă din practici ap ă ru te în p roce su l m u n cii. Ori
g· i na altora p oate fi pusă în legă t ură cu rituri b a za te pc c tT
d i 1 1 t e şi m i t uri străvechi. Altele care au ajuns p î n �"'t în z i lPk
1 1 ons tre sub formă de joc, de petrecere, s-au pu l.ut naşl<'
! ' ! 1 iar pe t eritor i ul nostru ca atare.
Multe din obiceiuri sau elemente ale obiceiurilor ti·::i.<liţio
nale pal' a avea orig i na în cultura lraco-<lacă . A ltele sînt
\';"id ile moşteniri romane. Unele le-am împrumutat prob a bil
lie la alte popoare din antichit ate, mai cu seamă de la cele
1 l i n bazi nul răsă ritean al Meditcranei. D ar sînt si obiceiuri
('are s-au l'ormat în p e rio a d a feudală d atorită n;10t' măsuri
ale s i s t e m e lor politice de atunci. Bi se ri ca a in t rodu s şi ea o
si ·ric de obiceiuri şi a c o n t ri b uit la schi mbarea s e n sului şi
formelor obiceiurilor mai vechi. Am îm p r um u t at obiceiuri şi
dP l a na�ionalităţile conlocuitoare şi de la p op o an J e cu care
: u u ven i t în contact.
Cercetările făcute în trecut asupra originii obiceiurilor au
fost u neori tent a t e să găsească pri n reconstitu ire. u rme foarte
primitive. ln ge n e ra ] aceasta s-a petrec u t cînd obiceiurile au
fo s t c e rc e ta t e izolat, neglijîndu-se legătura ]or cu vi aţ a colec
l j,·i tăţi şi c t1 dezvoltarea generală a folclomlui. S-a aj u ns chiar
• · H t > b icci u r i de provenienţ ă mai nouă care intrînd în v i aţa
l ra dit.ională au căpătat o coloratură arh a i că , să fie socotite
sl. rttv echi. S-a aju ns să se creadă că toate obiceiurile populare
s l n t „de origină magică", că p op orul pînă la un anumit gra<l
;d dez voltării soc ial(', n u a c reat d e cît ac t e m a gic e Adesea,
urmele vechilor obiceiuri au fost căutate în folclorul copiilor,
soco t indu-se că acestea. reprezintă stadii mai vechi de dez
,-ol tarc a folcloru lui maturilor. Şi uitîndu -sc că co p i i i puteau
avea întotdeauna jocuri şi obiceiuri p r op rii
Pentru a cunoaşte obiceiurile sub toate a sp ec t ele se cere
st1 c nn oa ş l em locul şi con diţiile în care apar, să cercetăm con
c1·f' t şi eh mai m inut ios fi e ca re o l 1i cei �i �poi să-l raportăm la
�
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obiceiurjlc similare din alte zone ale folclorului, la întreaga
catcgoeie de fapte din care Iace parte în folclorul nostru şi în
folclorul altor popoare.
In structura generală a obiceiurilor tradiţionale rom âne şti
în care orice obicei marchează un moment necotidian al vieţ.ii,
nn moment important, u n început stau un sflrşil, în orice caz
o trecere, o dcp;1 şire de la o stare la alta, ohiceurile se core
kaz;1 in aşa fel între ele î11rît vceJ H�a ..,ep3ra re a obiceiur,i lor
ca lendaristice de cele ale vieţii de famil ie, deşi marcată prin
anumite trăsături formale, se j ustifică numai parţial, fond
redusă prin caracterul polisemic al fiecărui obicei ca semn.
Viziunea lumii şi a vieţii oamenilor societăţii tradi ţionale era
globală şi deci implica în fiecare act valenţe multiple menite
să 'intărească 'in om convingerea în păstrarea J mnci rînd uicli
ale vie�ii sociale ca o unitate.
Totuşi, contingenţele contextuale sociale propriu zise sau
numai temporare în legătură cu crugul anului sau cu crugul
vieţii omului, face ca valenţ ele primordiale , în ierarhia semni
ficaţiilor, să j ustifice expunerea in succesiune a celor pe care
le-am numit calendaristice înaintea celor legate de viaţa de
familie.

OBICEIURILE CALENDARISTICE
DE PESTE AN
11 olcloristica a grupat în general obiceiu rile calen daristice
în patru cicluri care corespund celor patru anotimpuri : obi

l'.eiur:i de primăvară, de vară, de toamnă, şi de iarnă. Alături
de această sistematizare există o alta care stabileşte num ai
două cicluri mari, despărţite prin solstiliul de iarnă şi solstiţiul
de vară.
Folcloriştii noştri au căutat să le grupeze în jurul ciclurilor
celor mai importante ale anului, acordin d o :ltenţie deosebită
momentelor cruciale ale acestor cicluri. AstfeJ , Simion Florea
M arian care a publicat importan Le lucrări asupra obiceiurilor,
îşi împarte vasta sa operă „Sărbătoril e la români'� în trei
volume : l. Cîrnilegiilc (Bu cu reşti ·t 898) ; TT .Păres imile (Bucu
re ş ti 1 898) ; III . Cincizecimea (Bucureşti 1- 910) .
Marele folclorist sovietic V. T. Propp în lucrarea sa :
Obiceiurile agrare ruse (Russkie agrarnîie prazniki, Moscova
'I 963) , avînd o clasificare proprie, exp11că sensurile obiceiu
rilor agrare prin simbolu rile ce le cu prind în : mîncările cere
moniale, actele rituale simbolice, cîntecele şi poezia, jocurile
rituale şi ceremoniale.
ln ce ne priveşte, reţinem pentru expunerea noastră acele
obiceiuri care se mai practică şi azi pe teritoriul folcloric
românesc şi care prezintă forme interesante de integrare în
cultura contemporană. Printre acestea înainte de toate cele
din ciclul Anului N ou, deosebit de ample şi pline de semni·
ficaţie pentru cultura noastră populară.
.

a) OBICEIURILE ANULUI NOU
Studiile mai noi care tind să lămurească nu numai sensul
general al obiceiurilor legate de schimbarea anului ci şi
originea, dezvoltarea istorică şi semnificaţia particulară a dife·
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ritelor rituri şi ceremonii care fac parle din aceste obiceiuri,
pornesc de la modul în care s-a sărbătorit la diferile popoare
trecerea de la anul vechi la anul nou şi de la data cînd are
loc această sărbătoare. Deosebit de importante pentru noi
în lămurirea acestor probleme sînt recentele studii ale lui
M . P. Nilsson : Studien zur Vorgeschichte des Weinachtsfestes,
(Opuscula Selecta I, Lund 1951) şi ale lui V. Liungmann :
Traditionswawderung· Euphrath
Rhc in (I
Helsinki
191 7 ; II
Helsinki 1-954) .
Studiind cu sîrguintă mersul soarelui, al lunii şi al stelelor,
babilonienii au ajuns - după cum arată autorii citaţi - să
cunoască foarte devreme calendarul, să potrivească socoteala
timpului după soare cu cea după lună. După calendarul lunar,
anul se împărţea în douăsprăzece părţi, fiecare parte cuprin
zînd răstimpul de la o lună la altă lună nouă. Cele trei zile
d(' Inluneric de la sfîrşitul 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 ajuns
să acorde o semnificaţie deosebită sfîrşitului de lună dinainte
de începerea Anului Nou. S-a ajuns la credinţa că în zilele
cînd se trece de la un an la altul forţele tainice ale naturii
sîn t în mişcare şi pot aduce bine sau pot păgubi pe oameni.
Vechii babilonieni credeau că aceasta se înt.împlă în momentul
de egalitate dintre zi şi noapte, deci la echinox, de aceea
anul nou a început la ei mai întîi toamna ap oi primăvara.
Moment de trecere, deci moment rn arcanl , în jurul lui s-au
dezvoltat rituri şi ceremonii. Durata sărbătorilor de trecere
de la anul vechi la anul nou era de 5 - 15 zile. Sărbătorirea
anului nou de către babilonieni a fost consemnată în că din
timpul regelui Gudea, în jurul anului 2400 î.e.n., în cele 11
table ale eposului Gilgameş care vorbeşte despre mese sărbă
toreşti opulente la care oamenii beau must, bere, ulei şi suCJ
de struguri care curgea rîuri.
Datele citate arată că la baza fixării sărbătorii anului nou
stau străvechi exeperienţe 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
socotim noi astăzi că începe, dimineaţa. La vechii greci, pînă
la urmaşii lui Alexandru Machedon, ziua începea de cu seară
iar la romani la miezul nopţii. Acest fel de a socoti zilele
-
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'xplică de ce ş1 m folclorul nostru, mai cu seamă atunci
dnd este v orba de zilele marcate, de sărbători, seara de aj un
l inea de fapt de sărbătoarea zilei următoare.
La romani, după rînduiala calendarului vechi, anul nou
începea la 1 marlie şi cel vechi se termina la 23 februarie,
ultima zi a acestei luni. Abia în anul 153 î.e.n. se fixează la
Borna oficial data anului nou la 1 ianuarie. De fapt la rom ani
anul nou începea odată cu intrarea în funcţie a n oilor cons uli.
Această dată a oscilat în timpul republicii. Prima reformă a
l'alend arnlui p are a fi avut loc în sec. VI în.e.n., adică la
sfirşitul regalităţii. La 46 în.e.n. Iulius Cesar introduce ca
Jendarul pe care-l folosim şi noi astăzi, în formă modificată
de Papa Grigore XIII la 1 582. Intrarea consulilor în funcţie
stabilită definit.iv prin calendarul Julian la 1 ianuarie se săr
i >M orea în Imperiul Roman prin sacrificarea a doi tauri alhi.
prjn şedinţa solemnă a Senatului în care noii demnitari de
puneau jurămîntul, printr-o masă festivă şi prin mari serbări
populare. Mai tîrziu, sărbătorirea împăratului Ja aceeaşi dată
�j suprapunerea cultului solar oriental al zeului Mithra dă şi
rn a i mare imporlanţă zilei de anul nou stabilită la 1 ianuarie.
După decăderea Imperiului Roman, data oficială a zilei
ele anul nou se schimbă iarăşi. Biserica creştină porneşte
o adevărată luptă împotriva acestei sărbători păgîne şi din
secolul IV (354 în.e.n.) caută să înlocuiască prin presupusa
zi a naşterii lui Isus, stabilită la 25 decembrie. Totuşi, sărbă
toarea bisericească oficială nu este peste tot recunoscută ca zi
a anului nou. In Franţa în timpul dinastiei Merovingienilor
('181 -751) anul nou este sărbătorit la '.l martie. Şi la Veneţ.ia
ziua de 1 martie se menţine ca zi de an nou pînă în 1 797.
J .a ruşi, pînă în secolul XIII anul nou începe tot la 1 martie
şi se numeşte „N oviciok". Şi noi pare că am păstrat în Ziua
Dochiei şi în Zilele Babelor de la începutul lunii martie urmele
începerii anului nou primăvara. Imperium bizantin , menţinînd
obiceiul oriental, împarte anul în două, sărbătorind anul n ou
şi la 1 martie şi la 1 septembrie. În Europa occidentală oficial
d ata anului la 1 ianuarie se introduce abia la 1691- iar la noi
abia în 1701 .
Am prezentat aceste date în legătură cu calendarul şi cu
începtul anului nou pentru a desprinde din ele fapte impor
tante pentru înţelegerea sensului obiceiurilor noastre şi anut
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mitor forme în care ele apar. Mai întîi trebuie să ţinem
seamă 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 1 martie
deci coincidea cu începutul unei noi perioade de vegetaţ,ie.
El a fost mutat la romani printr-o măsură administrativă l:i
1 ianuarie, dată importantă a vieţii politice în statu] roman,
dar a continuat să se menţină în formă populară la începul u l
primăverii, cum se vede că multe popoare europene l-au săr
bătorit pînă tîrziu la această da.tă. Felul cum a evoluat datele
sărbătorii ne arată că în forma ei cea mai veche legătura cu
înnoirea naturii, cu începerea noii perioade de vegetaţie a
fosL hotărîtoare. Schimbările de mai tîrziu au făcut ca obice··
iuriJe care de cele mai multe ori nu se explică decît prin
această legătură să treacă la 25 decembrie sau la 1 ianuarie
sau să se desfăşoare pe întreaga perioadă a celor 12 zile care
constituie la noi ciclul sărbătorilor de Anul Nou.
Deprinderea de a saluta cu mare bucul'ie venirea anulu i
nou, de a-l întîmpina cu urări, daruri, petreceri, cintece şi
j ocuri este străveche şi cunoscută tuturor popoarelor europene.
Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi încrederea cu
care omul întîmpină trecerea de ] a anul vechi la anul nou�
începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei noi etape
în viaia lui şi a semenilor săi a colectivităţilor în care trăicşlf'.
in folcorul nostru ciclul celor 1 2 zile care formează săr·
bătorea Anului Nou, este cel mai important ciclu sărbătoresc
popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat prilej <le mam
fes Lări folclorice.
Repertoriul obiceiurilor de Anul Nou cuprinde în forma
lui tradiţională : col inde de copii - de pitărăi - şi colinde�
de ceată - colinde propriu zise ; urările de belşug şi
recoltă bogată cu pluguşorul şi cu buhaiul ; urarea cu sor·
cova ; zorile sau zăuritul ; vasilca ; jocurile cu măşti : turcn
- cerbul, cerhuţul, brezaia, cămila , capra sau malanca ;
jocurile de păpuşi ; dansurile - căiuţii, bumbierii, căluşerii ;
încurarea cailor ; teatrul popular cu tematică haiducească,
teatrul popular al mediilor muncitoreşti cu veche tradiţie
românească şi, ca suprapuneri bisericeşti tîrzii din secolele
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\ \'11 şi XV l I T , cîntecele de stea, colindele religioase şi VIC
lcimul.
Cu durată diferită în timp şi cu variate forme de realizare,
( ' l i iar cu variaţ.ii în cuprinderea repertoriului, obiceiurile de
. \ nul Nou erau variate regional. Deosebirile regionale cores
p 1 1 11d şi etapelor diferite în care se găsea în dezvoltarea lui
folclorul diferitelor ţinuturi. Răspîndirea geografică a obice
i urilor ogl indeşte în acest fel şi dezvoltarea lor istorică, dar
<le multe ori aceste deosebiri nu se datoresc numai schimbă
rilor care au intervenit în cursul procesului de dezvoltare ci
au
existat chiar de la început, din momentele în care s-au
în chegat în diferitele ţinuturi comunităţile sociale ]ocale.
Colindatul deschide de obicei ciclul celor 1 2 zile ale sărbă1 orilor Anului Nou. El începea în seara de ajun şi continua
ln unel e locu ri şi în ajunul şi ziua Anului Nou. Altădată,
p o a le şi la alte sărbători ale ci clului. La colindat participă
I ol satul tradiţional, deşi efectiv colindă doar copiii şi flăcăii
constituiţi, în cete, bărbaţii pînă la o anumită vîrstă, mai nou
�i fetele, rar de tot femeile şi uneori fete şi flăcăii împreună.
Tradiţia obiceiurilor de Anul Nou cere ca flăcăii care
colindă. ureazii cu plu guşorul şi cu b uh aiul sau fac jocurile
c 1 1 măşti să fi organizaţi în cete. în satul tradiţional
ceata
se
const ituia dup ă o orînduială îndătinată bine stabilită,
avea o ierarhie proprie, un conducător şi un loc de întîlnire,
n neori la o casă unde se făcea şi şezătoare. Ea era organizaţia
care stăpînea în timpul sărbătorilor Anului Nou întreaga viaţă
n satului.
Obiceiul de a „colinda" însemna de fapt a merge din casă
l1 t casă cu diferite urări. El se manifesta pregnant în ciclul
.\nului Noui, dar nu lipsea nici la aJte obiceiuri, de pildă la
f.ăluş. La baza lu i stă principiul pe care se întemeiază rîndu
iala con vieţuirii şi a solidarităţii colective din satele noastre
de oJJşle : toţi pentru unu l şi unul pentru toţi Ceata ca cnti·
Late constituită reprezenta întreaga colectivitate după cum
fic care casă era o entitate a comunitătii. Ceata ura în numele
tuturor, fiecăruia, propiţiind beJşug sa � acordînd protecţie im·
plicit întregii comunităţi.
Pe lîngă colindat, pluguşor, buhai, jocuri cu măşti şi teatru
cu Lemalică haiducească, cărora le asigura întreaga solemnitate
Lrndiţională, ceata organiza petreceri şi j ocuri care, în pers37

pectiva cîşlegilor, nu erau indiferente tinerilor şi nici chiar
bătrînilor, părinţilor. Intrînd în ceată, tînărul trecea în rîndul
flăcăilor. La jocurile ciclului de Anul Nou fetele intrau în
horă iar în timpul colindatului şi petrecerilor se definitivau
sau se iniţiau nunţile cîşlegilor viitoare. In unele regiu ni din
ţară, în deosebi în sudul şi centrul Transilvaniei, ceata şi-a
mai păstrat şi azi rosturile tradiţionale în de!'făşurarea obice
iurilor de Anul Nou.
Ceata se constituia cu mult înaintea Anului Nou. Ea îşi
începea activitatea prin pregătirea minuţioasă a repertoriului.
Avea deci un rol important în păstrarea şi transmiterea tradi
ţiei. însuşirea repertoriului se făcea prin repetiţii colective. Se
reproducea de numeroase ori actul colindatului pentru a-l în
suşi. Ca şi toate actele culturii tradiţionale colinda nu se inv:1ţa
prin memorizare cum se însuşesc cunoştinţele ·1n cultura mo
dernă ci sc prelua şi transmitea din general.ie în generaţie
poezia, melodia, costumaţia şi desfăşurarea dramatică a obice
iurilor. Caracterul ceremonial al repertoriului impunea respec
tarea tradiţiei . La concertizarea obiceiurilor in fiecare non
context temporal puteau interveni schimbări: puteau apărea
variante doar în limitele îngăduite de desfăşurarea traditională
a o biceiul u i şi de acceptarea colecti vă.
Se colinda şi se mai colindă încă în multe locuri la fiecare
casă din sat. Gazda casei colindate era întotdeauna întrebată
dacă primeşte colinda. Celor care nu primeau colinda li se
strigau după cum am spus, strigături batj ocori toare. Se c:inta
întîi o colindă la uşă sau la fereastră, colinda care vestea
sărbătoarea, apoi se cîntau în casă colindele gospodarului colinda cea marc şi, la iniţiativa cetei, sau la cerere alte două
colinde. Colindătorii erau aşteptaţi cu daruri. Acolo unde
colindatul se desfăşura cu respectarea rînduielii tradiţionale,
darurile erau aşezate pe masă : colaci frumos împodobiţi,
carne afumată, cîrnaţi, rachiu sau vin, fuior şi bani. După
terminarea colindatului se ura pentru fiecare dar în parte
iar la sfîrşi t. se mulţumea gazdei cu formule tradiţionale. Colin
dătorii erau cinstitţi cu băutură şi mîncare. In unele regiuni
se dansa la casele cu fete sau acolo unde era loc mai mult, şi
veneau fetele să întîmpine ceata de colindători. Pe uliţă ceata
se deplasa cu cîntece şi strigături. In Hunedora, cu bătăi din
dubă, Colindatul era şi este încă un mare spectacol .
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Scenariul ceremonial al colindatului aşa cum se m a i prac
tică şi azi în unele locuri, de pildă în Tara Loviştei, presu
punea deci o desfăşurare a actului în mai mulţi timp i : luarea
de contact cu gospodarul casei pentru a primi pc colin dători ;
colinda la fereastră prin care se vestea sărbătoarea, de fapt
se dezvăluia sensul actului ceremonial ; colinda cca mare în
casă, adresată gospodarului ; colindele ad1·esate diferi tel or cate
gorii de vîrstă, de situaţia sau de profesie ; mulţumirile pentru
damri şi colinda de plecare din casă (Cf. C. Mohanu, Obiceiul
colindatului în Tara Loviştei, Revista de Etnografic şi Fo lclor,
xv 1970, 1. 217- 230 ; 2, 3, 217- 304) .
in zonele unde se colinda cu duhe, d<� piklrt in H u n c'd oara,
ceata de colindători ,trecea prin sat de la o casă la nita <''l ntînd.
sau strigînd în ritmul băt.i'iilor duhelor. (Cf. O . Hirlea,
Colindatul in Transilvania, Anuarul muzeului etnografic, pe
anii 1965- 1966, Cluj 1967) .
In unele părţi din Transilvania, în noaptea de Anul Nou
Ja miezul nopţii ceata se urca pe o înălţime, pe un loc înalt
�i colinda în „patru părţi ale lumii" . Tot aci era şi obiceiul
ca cetele din acelaşi sat sau din satele vecine să se întreacă
între ele.
În unele zone ceata colinda însoţită de un instrument.
Pină la primul răzb oi mondial acest instrument era fluierul
�i cimpoiul. Apoi cimpoiul a început să di spară, fiind înloc uit
prin clarinet, torogoată sau vioară. În Musce] u nde nu există
l'cată de colindători şi băieţii colindă împrPună cn fetele �i azi
se
colindă cu acordeonul.
Deşi se cîntă în grup, colinda este cîntală la u 11 ison . În
multe Jocuri colinda de ceată se cînta antifonic. Melodia
colindelor este în general silabică. Forma e.i este sLrofică şi
cuprinde unul pînă la şase rînduir melodice. Bog·ătia 1·i Lmică
<'ste uimitoare şi se obţine prin alternarea liberă a grupurilor
binare şi ternare de numai două, mai rar trei valori . Scările
� lnl variate, multe colinde se bazează pe tetraacord �i p en 
t acord. Intre ritmul colindelor şi ritmul unora din t1'c dansuri
csl.e o asemănare uimitoare care ne face să presupunem că
mai de mult, colindele au fost dansate. Există mărturii că la
începutul secolului, la huţuli, unde colindatul se dcsf :1. �11 ra în
fo1me asemănătoare cu cele de la noi, c0Jindtil o 1·ii i nt ra u in
case dansînd pe ritmul colindelor.

HosLu l colindatului în satele cu v i aţă tradiţională era cere
şi ri tual to t odată , felicit are cn rost îndătinat de hună
cnvi i n! i't şi urare de v i a ţ ă fericită şi îm b elşugat ă ca act de
propiţ i cre. Prin desfăşurare, conţinut şi performatori colindele
se p; ru p enză în : c o l i nde de copii �i colinde de ceată sau
colinde propriu z i s e .
Coli ndele copiilo r sînt s c urt e , vestesc sărbăLoarea, urează
belşug ln m iei, vi ţei, purcei, pn i etc., şi cer în versuri pline de
haz. d : l 1'1 1 L'ile cuvc n Î I P : alu ne. mere. D C' l'C . colaci etc. In u nele
părţi al1· Olteniei şi în Transilvan ia c � piii numiţi pit.ărai,
a L ingeau cu beţe sau nuiele stîJ pii porţilor, uşorii uşilor de la
graj du 1·i ş i hambare, grinda casei şi s cormonea u în că rbun i
pentru a a du ce noroc şi belşug. C o l ind e le lor semănau e u
cde a m i n t i te pentru romani de D u Cange (Glosarium rnediac
d i n f i m a e la tinitatis . Paris 1 84 '1 , III, 962) .
i n col1nde1e de copii, u rarea este înto tdeaun a dire c l ă şi
co nc re t{t 1n e numerarea celor dorite şi a darurilor pretinse.
Ele a u n u caracter general, se p otriv esc tuturor şi se cintan
Ja fel la toate casch• .
Cop i i i şi tinerelul col in dau uneori şi colinde cu conţinut
hazl i 1 1 . Acestea. ră spîndite în folclorul occi dental, sînt mai p u \. in
numC' roase în folc1oml nostru.
i n colindele propriu z i se , colindele de ce a t ă , urarea este
indircC'lă. Explicită este doar mulţumirea pentru daru ri. Coli n
dele propriu-zise sugerează urarea în versuri ca re vorbesc
despre înţelepciunea gospodarului, despre bogăţia gospodăriei,
despre viaţ a pa t r i a rh ală t1hnită, despre vi tej ia flăcăilor, despre
frumuse ţ e a fetelor, despre logodne �i n unţ i minunate pe care
le descriu în îmb inări de idilă şi cîntec e p ic .
Amploa l ' Pa colindat ulu i îşi găseşte ex pl i caţia în caraclcml
de . . zi la an ul" adică ele , Fc s l u m i ncipium " al A n ul u i Nou,
în fond al lnlrcgului ciclu de 1 2 zi l e . Acest c a ra c ter a dat
obice iu t·ilor de An u l Nou nuanţa <h· ce re m on i i deschise primi
toare pcn t1·u î nn o i ri . Tot ce se în t î m pla în t i m pu l ciclului Lrc 
bu ia să aibă carac t e r augural pentru anul care începe. Mai b i n e
zis to t c c în virtutea lucrurilor bine rî ndu i L e ale soc i e t ătii
trad it.i on a lc se prevedea că va a dveni în anul ce] nou trebu i a
să f i e cita !. s nh o fo 1mă sau al ta. Sub forma alegorică a col1n
dei sau pluguşo rulu i, sau sub forma cu reminiscenţe de rit a
turcii sau jocurilor cn măşti şi a al t or acte rituale, pentru a e ărn on i a l
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v aloa r e prop1ţrntoarc. Sub forma speclacu lară pentru noi
lăzi atît de pi t oreasc ă a o bice i uri lor ciclului de Anul Nou,
asistăm l a nivelul metalingval al riturilor, poeziei sau j ocuri l or
la marea repetiţie a tot ce oamenii vor face în spectacolu]
real al v ie t ii lor dintr-un an Acest sens p rofund al sărbătorii
I receri i dint r-o p erioadă de vegetaţ i e în alta, a obiceiuril or
(· iclului celor ·1 2 zile, explică val enţ ele de fecunditate şi fert i
l i tate a le a ct el or dar şi pe cele cu caracte r matrimonial şi
chiar funerar. Explică de:' C(' în Nordu 1 Transilvaniei Mioriţa,
clntecul d e spre j ertfa zid irii şi a l t ele apar sub forma· de
c o lindă Ele nu sînt cîntece epico l irice sau epice de curte
decăzute la forma de colinde ci citate al eg orice în marel e text
unitar al obiceiurilor de Anul Nou, al unor ev e n t uali tăţi ce
ar putea să advină, citate menite să indice omului soluţiile
rituale sau poetice p rin care trebuie în virtutea bunei rînduieli
a vieţii colective, să depăşească situaţ iile liminale în care ar
putea să se găsească.
Colindele propriu zise , dincolo de cele care vestesc sărbă
1 o a r e a sau marchează cei 4 timpi ai colind atului, acolo unde
rn odcul ceremo n i alului se pă strează încă rotund, se adresează
d i feriţilor membri ai familiei sau ai comunităţii : gospodaru lui,
g ospodinei, flăcăului de însurat, fetei de mări tat, copilului,
I i neril or căsătoriţi, sugaciului, văduvei, ciobanu l ui, pescaru lui,
soldatului, îns trăinatului etc. Existau şi colinde de doliu care
S(' cîn tau Ja casele care j e l esc un membn1 mort de curind.
Această adresare directă a du s la o mare varietate de
Lipuri Ja o mare diversitate de su hi c cte În folclorul tradiţional
Pxistă un ciclu de colinde în care lupta cu l eul sau vînătoarea
cerbului ocupă un loc deosebit.. Ex p lic are a simbolului pe care
acestPa îl încifrează se cerf' încă d esci frat cnm se cere
flescifrat şi sensul colindelor cosmo g onice Colindele tradiţio
nale străvechi vorbesc într-o atm osferă l ege ndară despre lume
şi stihii dar mai cu s eamă desp re trei domenii din viaţa
satului vechi : viaţa gospodăre ască sub diferitele ei aspecte,
p u terea şi frumuse�ea tinerilor, eroismul ş i iubirea văzute
sub pe rp e ctiva viitorului căsătorii. Poezia colindelor este de
mare frumuseţe . Unele imagini sînt fără îndoială vechi sim
boluri, forme ceremoniale ajunse prin cizelare la o mare desă
vî rşire Ceea ce caracterizează poezia colindelor este o atmos
feră de optimism în care sînt formulate do rinţ ele şi năzuinţ ele
pt'ita
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oamenilor. Optimismul atinge limitel e fabulosului iar credinţa
în viitorul fericit este atît de puternic şi de plasti c exprimată
încît impune parcă împlinirea urării.
Cercetării fără să ţină seamă de sensul global al anului
nou ca , . B cs lum incipiuum" cred că s-a ajuns la marea
varietate de subiecte de colinde datorită faptului că în cursul
veacurilor alte categorii ale folclorului, alte ritualuri, s-au
contopit cu colindatul, după ce şi-au pierdut caracterul de sine
stătător. Ei caută să stabilească legături între colinde şi
decîntece, farmece de dragoste, vechi cîntece de sărbătoare,
cîntece de nuntă, etc. , deşi aceste legături sînt formale şi se
datoresc similitudinilor din sistemul de gîndire tradiţional şi
elementelor comune de vocabular cultural, repert oriului unitar
de simboluri.
Totuşi, unele texte de colinde par a vorbi despre rituri de
mult dispărute. Astfel, Waldemar Liu ngmann (op . cit. 2,
851) face o apropiere între colindul românesc de alegere ca
împărat a tînăn1lui oştean şi obiceiul antic al al egerii regelui
Saturnalilor, a cărui existenţă în zonn noastră este atestată la
anul 303 e.n. la Durostor prin uciderea lui Dasius. (vezi
şi P. Caraman, Obrzld Koledowania u Slowan i u Rumunow�
Krakow, 1933, 37 4) . Fără îndoială că aceste coli nde cai·c
pot fi referite la uciderea lui Dasius citează şi obiceiul păstrat
pînă de curînd în Europa Occidentală şi la toţi vecinii noştri
din vest, de a alege ,,regele carnavalului ". H.eferin<lu-se la
colindul în care se vorbeşte despre întrecerile de cai, P. Ca�
raman arată că astfel de întreceri se făceau la Bobotează în
satele munten eşti de pe malul Dunării şi face legătura între
ele şi întrecerile de cai care se făceau la romani în ziua a
treia a Calendelor (Substratul Mitologic al sărbătorilor de iarnă
la români şi slavi, Iaşi, 1 931) . Tot el face legătura între refre
nul „Flori dalbe de măr" şi obiceiul piţărăilor şi sorcovei
presupunînd că altădată în loc de nuiele şi beţe împodobite
s-ar fi folosit mlădiţe înflorite de măr. El ohservă că pînă nu
demult, la ţară se puneau în apă caldă mlădiţe de măr pentru
a înmuguri pînă la Anul Nou. În comuna Toplita su bzona
Reghin, a existat pînă de curînd un obicei de reţinere a roiului
de albine. Acest obicei era însoţit de cîntece asemănătoare
colindelor (cf. G. Shîrcea, Obiceiuri, cîntece şi jocuri magice
din comuna Topliţa, Revista de Folclor, II, 1 -2 , 1957, 15742

166) . Faptele citate arată că analizate cu gr1Ja ş1 m perspec
tiv:! comparativistă, textele colindelor de acest fel pot fi surse
de informaţii pentru practici care au dispărut sau s-au modi
ficat în aşa fel încît sînt greu de recunoscu t la prima vedere.
Colindele au păstrat pînă astăzi una din cele mai vechi
forme ale poziei populare româneşti. Desăvîrşirea lor formală
s-a petrecut fără îndoială în cursul veacurilor la nivelul
înlregei comunităţi româneşti, nu numai a celei rurale. Numai
: i stf cl, ne putem explica de ce poezia colindelor se situează
( ' ; 1 frumuseţe le acelaşi nivel cu poezia medievală a Europei
( kcj dentale romanice. Aceasta ne îndreptăţeşte să credem că
1 >0ezia colindelor p ăstrează ceea ce a creat mai de semnă
l i l. nratura românească medievală, înainte de a apărea prj m ele
I 1 · x Le literare scrise. Lucrul ne pare natural cînd ne dăm
s 1 ·ama că este greu de conceput ca un popor care avea o
o rganizaţie de stat, politică internă şi externă proprie, creaţii
d1� artă monumentală, să nu fi creat poezie în limba na
l i o nală, chiar dacă această poezie nu a fost scrisă ci s-a păstrat
1 1 1 1 mai oral.
După cum arată Al. Rosetti (Colindele religioase la români„
I : 1 1 c 1 1 1·eşti, 1920, 18) denumirea colindelo i· vine de la „ka
l « · 1 1 dae-le" romane, dar lwlendae are la bază verbul latin
c · a l arc
a vesti, sens păstrat în colindele noastre care
\'(•stesc sărbătoarea (cf. V. I. Propp Ruskie agrarnîie prazniki,
I 1·n ingrad, 1963, 36) .
I .egăturile
poez1e1 colindelor cu p � ez� a m ed i ev al ă
1 wcirlentală nu au fost încă arătate şi const1tme o problemă
de viitor a folclorişticii noa stre comparate. În schimb legătura:
obiceiurilor noastre de Anu l Nou si mai cu seamă a colin
delor cu unele obiceiuri similare al� popoarelor slave vecine·
a fo s t de mai multe ori discutată de slavişti. Fără a relua
d i scuţia problemei, trebuie să amintim remarcabilul studiu
al i 11 i 1\ . N . Veselovski) , Raziskanie v oblasti russkogo duchov1 1 ogo stiha, Petrograd 1887) şi studiul lui A. A. Potebnea,
(( > hiasnenie maloruskih i shodnich narodnich pesen II War
szawa 1887) . Folcloristul român P. Caraman a emis ipoteza
o riginii colindatului în obiceiurile de substrat al gel odacilor.
Colindele ele piţărăi a căror desfăşurare am descris-o mai
i na inte, cuprindeau în fostul judeţ Mehedinţi urări ca aceasta :
I hi nă-i ziua lui Ajun I Că-i m ai bun' a lui Crăciun I In tr-un
=
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ceas bun ! I Porci graşi unsuroşi I Să-i manmce oamenn
sănătoşi. I Boi trăgători I Stupi roditori, I Cai încurători, I
Oile lînoase, I Vacile lăptoase.) Pui de găină, I Pui de raţă,
Pui de toate animalele, I Bani şi sănătate."
Urarea piţărăilor din Hunedoara notată de Schmidt Tibold
(A hazai olâhsag kolindakolteszete, Budapesta 1913) era ase
mărnHoare ca structură, lexic şi sens : „Cîţi cărbuni în vatră, I
Atîţia boi în poiată, I Cîţi cărbuni în vatră, i Atîţi peţitori
la fată, I Cîte pietre pe rîu, I A tîtea stoguri de griu. 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 Cite pene pe găină, I Atîţia coconi
la sl ănină." Chiraleisa este un refren ce vine de la grecescul
Kir Eleison.
După cum ar arătat colindele de piţărăi mai cunosc încă
o categorie tematică, versurile cu haz în legălură cu condiţiile
colindatului şi cu darurile : „N oi umblăm şi colindăm, I Şi
nimic nu căpătăm, I Numa o coa.1a de mălai I Făcută de
nouă ai, I De cînd o fost moşu crai. I Rozătoare de covată, I
De cînd o fost moaşa fată. "
In scenariul ceremonial al colindelor, unele texte vorbesc
<lespre desfăşurarea obiceiului, în timp şi spaţ.iu. Despre timpul
şi condiţiile colindatului vorbesc colindele de zori sau de
zăuriL. Tipul muntenesc al colindelor de zori, în varianta
.culeasă în Tonea, judeţul Ialomiţa (Ion Creangă, IX, 4, 1916,
108) începe în mod asemănător cu cîntece]e zorilor de la
nuntă. Aceasta fiindcă fiecare rit comportă un momen t 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 Nici
n-am colindat. " În altă variantă se accentuează ca şi în unele
variante din pluguşor că junii nu şi-au terminat încă colin
datul : „Voi zori de ziuă I Ce că revărsaţi I I Cocoşi n-au
dntat I Popă n-a tocat. I Juni n-au colindat, I Şi noi tot
umblăm, I S ate peste sate, I Tara jumătate." Intervine apoi
un elemt fantastic, a cărui valoare de simbol străvechi este
dară : colindătorii văd doi vulturi suri care se luptă peste
4.4

1 1 1 1 1 1 1 ţi înalţi . În unele variante lupta se dă pentru un măr d e
; 1 1 1 1·. In altele vulturii sînt unul de argint şi unul de aur.

( :1 1 1 1 lidătorii îi vînează şi îi aduc la casa unde colindă : „Şi
1 1 o i i-am adus, I Cred la dumneavoastră, I C-aveţi feţi şi
1'1 · 1 t-, I Fetele să-i poarte, I Să-i poarte-n cosiţă, I Băieţii-n
i :;; li ce . I Bună dimineaţa ! I La m ulţi ani !" Urarea de la
.'> fl r� i L face legătura cu tipul zorilor din Transilvania care
c · sl.e mai amplu şi mai bogat în imagini poetice.
Varianta cîntecului ardelenesc de zori pe care o cităm
a
rost culeasă de A. Viciu în comuna Cetatea (Colinde din
/\ 1·<leal, Bucureşti, 1 914, 35- 36) : �,Fă-te vesel, domnu bun, I
I >mnnului bun, I Că vă vin j unii buni, I Junii buni colindă1.ori, I D'uspăcionii 1 lui Crăciun, I Lui Crăciun ălui bătrîn, I
I )a-lea dînsu'ncă-i cu ei, I Dale dînsu-i îmbrăcat I În vest1 1 tlndu-i moh orît, I Lungu-i lat, pre j ur pămînt, I Pc la poale
polări t, 2 I Pe la margini mărgări t. I lmprej u r de mîncelc, I
I ,1 1 ce stele mărunţele. I Între doi umeri d-ai lui I Luce-rn i
c l o i luceferei. I Da din faţă şi din dos, I Da din fa\.ă ce mai
l u f'e ? I Luce soare cu razele. I Dar din dosu-i ce-i mai luce ? I
I , 1 1 c c -i luna cu lumina. I Cest domn bun aşa grăia : I Veniţi,
\'Oi, junii buni, I Veniţi lin, mai cătăl in, I Ca soarele prin
sc� nin I Şi săriţi în cea grădină ! Că - n grădină-i o stupină I
.� i - 1 1 stupin:1 o fîntînă I Şi-n fîntînă apă lină, I Apă-n v edre
,· 1 · 1 i lua, I Rupe-un fir de trandafir, I Şi-un stîlpişor de bu
,, , , ior I Şi- m i veniţi voi , junii buni, I Ro u rî n d şi prourînd, I
( : 1 1 vadra mai greu plouînd I Că mi-s sfinţii adormiţi, I Şi
sfinţii s-or deştepta, I Porţile vor descuia, I Jupînesc
1 1 1 cse-o-ntinde, I Fete mari făclii d'aprinde. I Gazda-n casă
1 1 1'-a primit I Şi bun dar ne-a dăruit, I Un colac de grîu curat, I
( : 1 1 o spată de godinat, 3 I C' o ferie rasă-n masă I Şi cu-n taler
1 1 1 1 µ; uresc, 4 I Frumos daru-i boieresc."
Această colindă de zori este construită ca şi alte cîntecc
c i i n cadrul obiceiurilor legate de muncile de peste an, de
p i l d ă cîntecele de seceriş sau u nele descîntece, pe descriercn
a d.11lui ritual. Se descrie în mod fabulos desfăşurarea actu lui
:;; i apoi se amintesc darurile pe care colindătorii urmează să
1

Uspăcionii = Oaspeţi.
Polărit = poleit, contaminat cu poală prin e t imologic popu]ară.
:l Spată de godinat = costiţă de porc de un an.
" Taler = monedă austriacă care a circulat la noi î n secolele XVI II
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le primească. Urarea este învăluită în ţesătura de mare
măiestrie artistică a povestirii care azi ni se pare aproape
fantastică, despre junii lui Crăciun, care nrourează şi prou
reazi'i". Pentru cei care credeau altădată în valoarea rituală
a nrii 1·i i . ::J f'Pa RtH poveste avea un sens precis, fiecare imagine
reprezentind cîndva poate nu numai un simbol izolat ci chiar
un act ritual cu valoare simbolică. Pentru a înţelege poezia
colinde i , trebuie să încercăm s ă dezghiocăm înţelesul imagi
nilor simbol, să vedem ce obi ceiuri şi sensuri se ascund în
dosul lor, despre ce realităţi cul turale şi valori spirituale de
altădată ne vorbesc.
Gazda se bucură că îi vin buni colindători în zori de zi.
Sînt primii care int ră în casă în această zi mare în care omul
care vine primul, faptele care se întîmpină primele, trebuie
si"i fo' dr h u n augnr. În t o a t ă zona sud-est Europeană a existat
obiceiul „polaznicului'\ al bărbatului care trebuie să intre
primul în casă în ziua de Anul Nou şi să ureze „La mulţi
ani ! ;'. Folclorul nostru pare a fi cunoscut şi el acest obicei
dar d nu a fost studiat temeinic. În orice caz, „uspăcion ii"
b ătrînului Crăciun amintesc polaznicul. lnfăţişarea bătrînului
C l'ticiun este mitică. El poartă „veş tmînt mohorît" 1, culoare
socotită şi azi în unele locuri proprie numai solemnităţilor
deosebite. Veştmîntul amplu cuprinde întreg pămîntul, pro
babil pentru a înfăţişa simbolic putera gospodarului. Stelele
�e lucesc la mîneci, luceferii dintre umeri, soarele de pe piept
şi l una clin spate sînt semne ale frumuseţii şi bărbăţiei care
apar şi alte colinde . Ele ne amintesc şi mantiile de mare
·colemnitate ale împăraţilor bizantini şi nu par a fi nişte ima·
gini gratuite. Bătrînul Crăciu n apare ca şi în alte colinde
înf ăţ.işînd pe gospodarul satului patriarhal, în toată splendoa
rea cerută de un cîntec de urare, menit să sublinieze solem
nitatea sărbătorii. Imaginea lui este poate singura imagine pe
care folclorul versificat a păstrat-o despre eroul creator de
-cultură prezenţa lui atît ca personaj cît şi ca nume este
stră veche, precreştină. Etimologia numelu i se cere revizuită
acum cînd ş tim că la albanezi kraciu.n se numeşte butu cul
care se pune în vatră pentru a trece focu] din anul vechi în
anul cel nou. Cu vîntul este de substrat şi el denumeşte nu
numai sărbătorea , ci şi eroul principal al ritului colindatului.
1
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.'.\f oh orî l = purpuriu.

. , U s pC'cion ii'' cu rol de polaznic, vin în cortegiu, ca mersul
"iDarelui în senin, comparaţie cu valoare simbolică. Ei înde
plinesc un rit păstrat astăzi atît în poezia colindelor cît şi în
realitate în unele zone. în acest rit, invervin elemente cu
noscute şi din alte rituri agrare. F întîna, apa, firul de tran
dafir, stilparul de busuioc, rouratul care aduce ploaie grea de
vară. Darurile amintie în colinde de şi în lumea credinţ.elor
sl 1·ăve chi au avut rosturi simbolice, sînt darurile reale pe care
le primeau colindătorii.
Între colin dele de zori şi cele care vestesc sărbătoarea
afinităţile sînt evidente. O astfel de colindă din Ardeal, adre
sată gospodarului. arată clar rostui obiceiului. (G . Breazul,
Colinde, Bucureşti 1938, 41) . „Veseleşte-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 sfîntă-n
1 1 1îna st in gă I Şi dP-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 Ttrandafirul fetelor, I Busuioc fecio
rilor, I Grîu or da cîmpurilor."
În această colindă urarea este dezbrăcată de orice element
fantastic şi exprimată ca şi în alte cîntece legate de muncile
agricole de peste an, doar prin obiectele care o simbolizează.
Junii buni, colindători asemuiţi pomilor înfloriţi, apar şi aici
cu rolul fastuos al polaznicului . La intrarea lor casa se lumi
nează, se înveseleşte. Fiecare dar destinat unei anumite cate
gorii poartă o semnificaţie precisă. Busuiocul şi trandafirul
sînt dăruite flăcăilor şi fetelor în semnul viitoarei 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 cu 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 tP.ren 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 poten
lînd realitatea, fără să introducă elemente fantastice, bogăţia
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în grîne şi vite a gospodarulu i : „la sculaţi, sculaţi, I Voi
boieri bogaţi, I De vă mai uitaţi I P-o gură de vale, I V ouă
vi se pare I Tot soare răsare /. Soare nu răsare, I Ci vou ă
vă vine I Tot cirez i de vaci, I Vacile zhierînd, I Viţeluşi
sugînd, I Din codiţe dind, I Codiţe-nvoalte, I Învoaltc,
răsucite, I Cu aur poleite. I la sculaţi, sculaţi, I Voi boieri
bogaţi, I De vă mai uitaţi, I P-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 Mieluşei sugînd, I
la sculaţi, sculaţi, I Voi boieri bogaţi, I De vă mai uitaţi, I P-o
gură de vale, I Vouă vi se pare I Tot soare răsare . I Soare
nu răsare, I Ci vouă vă vine I Herghelii de cai, I Caii nechc
zînd I Murguleţi sugînd, I fa sculaţ.i, sculat : I Voi boieri bo
gaţi, I De vă mai uitaţi, I P-o gură de vale, I Vou ă vi se
pare, I Tot soare răsare. I Soare nu răsare, I Ci vo11ă vă
vine I Tot cară de griu, I Cară scîrţîind, I Cărăuşi mînînd. I
Din bice trosnind. I Ia sculaţ, sculaţi, I Voi boieri bogaţi, I De
vă mai uitaţi I P-o gură de vale. I Vouă vi se parc I Tot
soare răsare. I Soare nu răsare, I Ci vouă vă vine / Murgu'rn
podobit, I Cu frîu poleit, I Cu şa de argint", I In aceaslu
colindă care urează belşugul in gospodărie, imaginile nu
trebuie să fie neapărat simbolice. Ele pot fi şi exagerări poe
tice voite, menite să sugereze mai puternic urarea.
Colinda închinată fericirii casnice începe tot cu o invocare
şi este construită pe acelaşi sistem de repetiţii.
„Doamne, ice-n ceste curţi, I Ceste curţi, ceste dorn nii , I
Ceste dalbe vi stierii, I Mi-au născut şi mi-au crescut I Doi
meri da-mpletiţi, I De toamnă sădiţi, I De vară'nfloriţ.i . I L a
tulpini de meri, I Mese de boieri I Şi de negustori I Beau
şi-mi chiuiesc, I Danţul dănţuiesc. / Danţul cine-l trage ? J
lcea cest domn bun, I Bun jupîn Ion I Cu o cană-n dreapta, I
Cu toiagu-n stînga, I Toiag răsuceşte, I În su s mi-l azvîrl eşte, J
In plame-1 sprijineşte, I Stă şi priv eş t e : I Ferice de mine J
Şi de-ai mei părinţi, I În zile ce m-a născut I Parte mi-am
avut I De taică, de maică, I De doamnă tînără. I De cît m-a
luat, I Bine m-a purtat, I Cu cămăşi de in, I Guler baib3fir. I
Şi încă mai mă poartă, I Cu zăbune albe, I Albe de bumbac, 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 Intr-însul cine
şade I I Doamna dumnealui, I Coasă-mi, chindiseşte, I Brîu
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\' t>1·de'mpleteşte, I Trage-mi cîte-un fir: I Rupe-mi cîte-un
1 năr, I Mărul răsuceşte, I În sus îl d'azvîrleşte, I 1n palme-I
sprijineşte, I Stă şi fericeşte : / Fericean de mine, I Şi de-ai
rnei părinţi. I In zile ce-am născut: I Parte mi-au avut, I De
I ai că� de maică, I De domn tinerel. I De cîn d m-a luat, I Bin e
1 u-a purtat.. I Cu rochii răjluite, / În spate răscroile. I Şi-ncă
mii mai poartă I Cu bete de zale, I Lăsate pe şale, I Cu tiţe c u
bolduri, I Lăsate p e şolduri. I !ce-acest domn Lu n . I Bu n
j 1 1 pîn Ion , I Fie sănătos, I EI şi doamna lui."
Colinda este expresia tradiţionalei vieţi de fam i i ie bine
rînduite din satul patriarhal. Cîntată unei perechi, ea arc două
părţi, una pentru soţ şi alte pentru soţie, în care „fericirile"
s e repetă în formule paralele. Colinda începe prin jm agi ncn
ccl01· doi arbori îmbrăţişaţi care apare şi în basme şi în
balade ca simbol al iubirii supreme. Aici arborii sînl m ari,
(lcci sombilul iubirii se împreună cu sombilul rodirii şi al
căsătoriei. Bărbatul este cel care conduce danţul şi ţ.inc Loiagnl
pc care, în semn de bărbăţie îl azvîrleşte în sus şi-l sprijineştc
în palme ca în unele basme şi probabil şi în unele rituri
de confrerie fiindcă în engleză „club" înseamnă şi confrerie
�i simbolul ei, toiagul. Soţia şade în vîrful mărului în leagăn
d <' m ă tase ca şi fetele din colinda de logodnă. Coase şi ch indi
seşte pentru soţ. Şi ea face un gest de isteţime anmcînd mă
ru I
şi el simbol indiscutabil.
Colindele care se adresează tinerilor, feciorilor de însurat
şi al căror erou este j unele, au în general teme eroice, lupta
(' ll leul, vînătoarea cerbului tretior, a ciutalinei „fără splină",
a căprioarei, a boului sur, a dulfului de mare. Tot rJ ăcăului
i se adresează şi colindele care povestesc despre jocul calului,
despre încurarea cailor, despre întrecerea dintre cal şi şoim
f•tc. Pe cînd în colindele care se adresează gospodaru] u i sau
tinerilor căsătoriţi şi care au ca temă viaţa îmbel ş u gată ş i
c[tsnicia fericită, domină atmosfera idilică, în colin dele care
s e adresează tinerilor este dominantă atmosfera eroică .
Imaginea flăcăului frumos, Făt Frnmos, eroul fab ulos al
tradiţiei noastre populare, se regăşeşte şi în colindele în care
mama îşi caută fiul, dar acestea aparţin unei alte categorii,
colindelor de înstrăinare. Unele colinde cu temă vî 1 1ă l 01·ească
au ajuns printr-o repartizare a repertoriilor în categorii sociale,

aşa z ise colinde profesionale ; ele se cîntă vînătorilor ş1 mai
nou chiar braconierilor.
P. Caraman arată că tema luptei cu leul se găseşte numai
în coli ndele rom âneşti (Op. cit. 63) . Colinda care are ca temă
lup ta cu leul este de fapt un cintec de glorificare a eroului
tînăr, poate un rest de practic;\ a unu i străvechi rit de iniţiere' .
Ea nn începe prin invocare cum începeau colindele citate
pînii acrnn ci prin enunţarea faptului pe care îl va Lrnla :
„PJt': tf'<t j u ne la v tnaL I Florile dalbe. flori de măr. " Urnrnază
apoi jnsl.ificarea acţiunii. În această parte avem o im agine
a satului patriarhal în hotarul căruia intră leul şi strică : , vită
de mlădiţă" şi „stîlpări de bu suioc". Cele două plante par
să Ii avut o străveche semnificaţie ritu ală. Dacă am presupune
că s l n l em în faţa unui cîntec de iniţiere, lupta cu leul ar fi
o probă a bărbăţiei . .Leul putea să reprezinte în concepţ ia
strit V<'che a oamenilor întruchiparea unei forţe potrivnice ;
despre aceasta vorbeşte de pildă o variantă din Cîndiul de
cîmpie. Transilvania (Viciu, Colinde din Ardeal, 58) în care
în l î l_n im versuri le Nu ştiu , leu-îi . I Nu ştiu, zmeu-îi !�'.
Varianta p e care o cităm este din comuna Peşteniţa,
Hatf'g (Vechi cîntece de voinici, Bucureşti, 1956, 27-28) .
„ Leu în s at c ă şi-o tunat, I Î n grădini c ă s-o băgat, I
Pradll mare ce-o făcut, I Ce-o fost bun tot o mîncat, I Ce-o
fost rău tot o călca t, I Rupse viţă de mlădiţă, I Şi stîlpări
de busuioc. I Vine june din vînat, I Şi mi-să dă-şi prînzuia I
Şi rn ăicu ta-i povestea : I Leu în sat că şi-o tunat I Şi-n grădini
că s-o băgat, I Pradă mare c-o făcu t. I June dacă auzea, I Nici
nu- m i sla I N i c i nu-mi prînzen, I Şi dC' loc lmi chibzuia . I
Tin s(• mi11a P<' făgaş I Şi-mi l n tt a rr 1 1 de-n ro rdat, I S-o luă
ca] ea-nainte I Tot pc urma leului, I Pîn ă-n vîrf ul muntelui, I
Găsi IP.ul de-adormit, I Sub un spine d'înflorit."
Pină aci colinda se des făşoară pe un ton şi o atmosferă
de sat patriarhal. Aceasta reiese nu numai din relaţiile de
famil ie ci şi din ordinea gospodărească. Satul, ca majoritatea
satelor vechi, avea pămîntul de cultură. holdele şi livezile în
imedia ta apropiere a caselor, a gospodăriei. Colinda capătă
însi"t o tonali tate de basm de îndată ce leul se trezeşte şi începe
disputa cu Lînărul erou :
„Pînă june chibzuia, I Leu din somn se pomenea, I Şi
din gură-aşa-mi grăia : I Da tu june, cc-ai gîndit I De la mine
..
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venit, I Om merean de pe pămînt ? I Eu am venit să
I Sau în puşti să ne puşcăm, I Sau în săbii să ne
I uiem I Sau în lupte să ne luptăm ?".
Prin versul „Om merean de pe pămînt" colinda ne situinză
�leodată, ca şi în basme, pe alt tărîm. Omul merean - mirean,
� ·s i c un simplu muritor, unul care nu a fost uns, nu a fost
i11vestit. Vîrful muntelui spre care se îndreaptă junele, locul
1 m de şade leul, este ca şi în basme, în afara sfereleor umane,
c um sînt locurile unde locuiesc reprezentări mitologice. Ar fi
lncă un argument care să ne facă să credem că în această
t'olindă leul este o întruchipare a forţelor potrivnice, deci că
l ' CJ. aparţine stratului mitologic al poeziei noastre. în această
('olindă tem a este o întrecere, o luptă dreaptă între erou
::;i întruchiparea forţei potrivnice, ca şi în basmele în care eroul
l u ptă cu balaurii : „Leul rupse şi-mi răspunse, I Nici în puşti
n u ne puşcăm, I N ici în săbii nu ne tăiem, I Numa-n lupte
ne luptăm .
Lupta nu este ca în basme, menită să ucidă pe adversari,
• · a este curată, atribuit care ne duce mai mult spre modul de
a gîndi în sistemul riturilor, spre sensul străvechi al întrecerii.
Colinda continuă în atmosferă de străvechi mit mai mult
c lecît de basm.
,,Se luptară, se luptară, I Se luptară-o zi de vară, I Cînd
lmi fu-n apus de seară, I Cum aduse ]eu pe june, I Cum aduse
.i os îl puse. I Se luar-a doua oară. ? Gum aduse jun'pe leu, I
Cum aduse, jos îl puse I Şi-i ţipă zgarda de guşă. I Băgă
mina-n buzunar, I Scoase-o şfoară de mătase, I Îrnpletită-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
cintecele novăceşti. Necesitatea glorificării eroului prin acţiuni
apropie colinda de planul epicii eroice.
Versurile care urmează ne dau imaginea unui hotar îmbel�
şugat şi conţin glorificarea eroului. Ele ne readuc în atmosfera
patriarhală a satului :
„Ş-o luă pe Ol t la vale, I Prin fîneţ.e pînă-n braţe, I Şi
prin grîne pînă-n brîne. ? Cin' pe june 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
;1i
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Nice-n săbii nu-i tăiat, I Numa-n luptă că-i luptat ! I Ferice
de maica lui, I Ce-o scăldat ş-o înfăşat I Că-i aduce-un leu
legat."
Mai mult decît apropierea dintre colinde şi basm, ideia că
unele colinde ar fi expresia poetică a străvechilor 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, pentm a da urării
sensul profund pe care aceasta îl are în folclorul tradiţional.
M. Gorki afirmă că poporul prezintă în acest chip în cintecel e
şi povestirile sale visurile şi năzuinţele neîmplinite. Această
părere a fost susţinută şi de folcloristul german Andrei J olles
(Die einfache Formen, Jena, 1.929) . în viaţa poporului, colin
dele au, sub acest aspect, în esenţă acelaşi rost. Şi as tăzi ,
cînd sensul străvechilor obiceiuri s-a şters şi cînd se dă o
nouă interpretare urării, ele constituie o încurajare, o îmbăr
bătare pentru cei care le ascultă sau pentru cei cărora se
adresează. Totuşi, predominanţa elementului epic face ca
unele colinde să treacă uşor de la rostul de cintec <le u ra re
la rostul de simple cîntece povestitoare. Urarea străveche de
vine un simplu obicei sărbătoresc căruia cîntecul povestitor îi
dă mai multă solemnitate.
Colindele avînd ca temă vînătoarea cerbilor şi 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
voiniciului în cerb.
Colinda cerbului la care ne vom opri a fost culeasă în
Pecenaga, Măcin (Vechi cîntece de viteji, 25 -26) .
„Leroileo ! I Cerb s-a lău dat I Şi s-a rourat I Leroileo. I
La margine de sat, I Că nimeni nu ştie I Unde iarba-mi
paşte I Şi apă că bea I Şi Gheorghe-ăl voinic I Pe-acolo-mi
trecea, I Pe cerb îmi zărea, I Acas-alergară, I Arcul mi-l
luară, I Arcul şi-o săgeată, I La vînat să-mi iasă I Joi de
dimineaţă, I Pe nori şi pe ceaţă."
Imaginea din urmă aminteşte pe cea atît de cunoscută
în folclorul nostru din balada lui [ovan Iorgovan.
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„Şi el să-mi vîneze, I Ziu a, toată ziua, I La ma rgi ni de
qL, I De urmă că-mi dară, I Urma ce rb ul ui, I U rm a că-i luară, I
Tot din deal în deal, I Şi din v ale-n vale, I Urma că-i ducea I
Tot din p iatră-n stană, I Urma-i povîrnea, I Un d e-i apa lină, I

răsună, I Unde iraba-mi creşte I Fir găetăneşte, I În
s e-mpleteşte. I Sub călin mălin , I Sus e frunza deasă I
Jos e umbra groasă. I Şi Gheorghe-ăl voinic, I Pe-acolo
I.recea, I Pe cerb mi-l zăre a, I Zăcînd ru megî nd, I Namiază-şi
l' ă cî nd."
Schema potrivit căreia se îmbină motivele nu este mult
<leosebită de cea a colindei luptei cu leul. Doar urmă ri rea
vînatului este mult mai amplu expusă. Aceasta dă prile j să
se real i z <"' ze unele imagini pe care le vom întîlni şi în cînte
celc lirice. Ca şi leul, şi cerbul stă sub copac. „Un călin
m ăl i n", care d e data aceasta este o altă expresie a tărîmului
mi t ologi c în care omul nu pătrun de decît prin ri tualitate.
Voinicul nu vine cu intenţia de a lupta ca eroii din b asme ci
ca un vîn ă t or din lumea reală : „Şi Gheorghe-ăl v o i n i c I La
genunchi cădeară, I Arcu-şi în tin dea ră , I Arcu şi-o săgeată, I
Pc cerb mi-l izbea I în spata din dreapta. I Cerb u l sus
sărea I Şi se blestema : Ochişorii mei, I V e d ea-i-aş săriţi, I Pe
mnre-azvîrliţi, I Pe valuri purtaţi, I Pe maluri trîntaţ i ."
Animalul care blestemă prefigurează sub formă de lăsare
cu limbă d e moarte ceea ce motologii numesc testamentul
animalului, secvenţă simbolică din st răve chi mituri de con
strucţie sau de construcţi îmbinată cu căsătorie, în sensu]
în care nu este numai construcţia, ci înainte de toate familia
şi gospodăria ei. Ca şi în colina cu leul, voinicul coboară cu
dnatul în sat .
„Gheorghe-ăl voinic /Ţinta-i petrecea, I Ţinta-i ş-o săgeată. I
La cerb năvălea, I Pe cerb mi- lua, I Dă spata din dreapta, I
Şi cu el pornea I Prin şiruri de sate, I Prin satele rari, I Cu
fetele mari. I Prin satele dese I Cu fe te mirese. I Nimeni nu-l
ve dea, I Numai Ileana-I vede, I îl vede si-1 fe r i ceşte : I Fe·
rice de el şi de maica lui, I Zile ce-a născut, I Partea ce-a
a,vut, I De Laică, de maică, I De-o came de cerb . I Şi
cărniţa lui I Nuntă să-i ridice, I Nunt a şi nunta şii, I Şi toţi
mediaşii. I Cu chelceaua lui, I Curţi să-şi dăru i ască, I Curtea
şi curtaşii I Şi toţi megiaşii. I Cu corniţ a lui I F acă-şi furci la
Pietrele
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curte. I Cu unghia lui I Facă-şi păhărele I închin boieri d in
ele, I 'nchin şi fericesc. I Şi Gheorghe-ăl voinic fie sănătos ! " .
Felicitarea, urarea, începe ca şi în colinda lup tei cu leul,
dar este ampli ficată prin motivul testamentului animalulu i.
Glorificarea l'ronlui apare i n acest tip ele coli11<le mai <lit'l'd.
legată de tema căsătoriei şi de construcţia casei noi.
Dintre temele care arată bărbăţia voinicului tînăr, ne vom
opri incă asupra aceleia care se leagă de obiceiul încurării
cailor. Citez o variantă muntenească construită pe dialogul
dintre voinic şi cal. Varianta abundă în hiperbole proprii şi
cintecelor bătrînneşti cu tematică eroică. Ceea ce deosebeşte
colindele de cîntecele epice eroice este economia cu care pri
mele folosesc mijloacele de realizare. Caracterul sintetic a1
imaginilor este dus uneori pînă la forme eliptice şi atestă
i·ealizări şi procedee de poezie medievală .
. ,Stai tu murg legat, I Legat veregat, I De stîlpul din
graj d. I Dar cin-te-a legat ? I Ion Făt Frumos, I La grajd
că-şi merg·eară, I Din gură-i grăiară : I Murgule, murgule, I
Mîncă, te-ngraşă, I Că vreu 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 oştenii. I Murgu ce-i grăiară I I Stăpîne, stăpîne, I
Tu m-ai poate vinde I Dar adu-ţi aminte I Cînd noi ne hă
team. I Cu turcii, cu frîncii. I Turcii ne tăiară. I Frlncii l H'
frîngeară. I M ulţi cai, mulţi voinici, I To t cai hărăniţi, I � i
cai potcoviţi, I Eu nehărănit I Ş i nepotcovit. I N o i zoru-1
vedeam, I În mare săream, I Marea de-am trecut-o. I Lungiş,
curmeziş, I :Marca ca o floaJ'e. 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 Pana-i gălbioară. I Eu de m-am silit. I
La mal am ieşit. I Şi ce ţi-am udat ? I Talpa cizmelor, I Yirf
de buzdugan. I Poală de caftan. I Şi ţi-am răsuflatu. I Pc-o
nară de soare, I Şi-una de vînt. I Din nări am suflat I Ş i
şi-le-am uscat ! I Ion ce-şi grăire ? I Murgule, murgule. I
Mîncă, te-ngraşă, I Că eu nu te vînzi I Făr-te ispitesc, I Murgu
ce-şi grăiră ? I Stăpîne, stăpîne. I Tu m-oi poate vinde, I D�r
adu-ţi aminte, I Joi la Bobotează, I Cînd preoţi bo tează . I
Lumea creştinează, I Noi că ne-ncercăm. I Cu cincizeci de
cai, I Tot cai hărăniţi, I Şi cai potcovici. I Eu nehărănit I Şi
nepotcovit. I La şir ne puneam, I Pc-o margine luam, I Nainte
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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
dP--i cal bun."
În această colindă urarea se adresează unu i tînăr voinic
c a re se pregăteşte în satul tradiţional pentru încurarea cailor .
.\t.mosfera colindei nu este totuşi a satului patriarhal, ci mai
degrabă o atmosferă de oaste feudală. Alături de voinicul
1 uptător neînvins, de voinicul vînător iscusit, apare voinicul
călăreţ 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 pro
belor ne poate duce spre străvechi rituri de iniţiere, dar în
raza de cristalizare a colindelor noa':' Lre. în formă poe lică
românească, probabil că astfel de rituri nu au mai existat
decît în forma lor cavalerească. Totu şi, este de presupus că
Yînătoarea şi încurarea cailor să fi făcut parte din îndătinatele
îndeletnici pe care un tînăr trebuia să le cunoască atunci
dnd intra în rîndul bărbaţilor, fie că voia să se căsătorească,
l'ie că voia să devină oştean. Un nou motiv apare în acC'astă
('.olindă, motivul luptei cu turcii şi cu frîncii, pe care-l vom
mai regăsi şi în alte colinde de căsătorie. Frîncii sînt popoarele
rnmanice apusene, genovezii sau cruciaţii . Se pare că d<'nu
r n ire a este bizantină. Şi la greci se foloseşte astăzi popular
d enumirea pentru toţi străinii apus�ni. Motivul trecerii peste
marc este o hiperbolă necesară scoaterii în relief a voiniciei
calului, care însă s-ar putea să vină dintr-un fond străn'chi
<le mit preromânesc. Sfîrşitul colindei prin referirea nemijlocită
la încurarea cailor arată, poate mai clar dedt în colindele
anterioare, cum acest ultim motiv conţine de fapt urarea
nemijlocită.
în grupul colindelor care se cîntau flăcăilo1· şi fetelor în
prcspectiva cîşlegilor, din cauza contaminării variantelor şi a
evoluţiei de funcţie şi de structură pe care diferitele colin de
le-au suferit în timp, colindătorii diferitelor locuri nu deose
beau la fel pe cele care se adresează flăcăilor sau fetelor.
Asociaţiile de idei referitoare la subiert fac ca lucrurile să
apară confuze.
1n scene idilice, în peisaj de sat românesc p atriarhal, fete
tinere petrec şi aşteaptă să le vină logodnicii. Sau fetele tinere
55

la fîntînă unde se întîlnesc cu cei trei voinici între care
sînt puse să-şi aleagă viitorul soţ. În unele subiecte ale acestor
teme fata vine la fîntînă „Cu cizmuţe tropotind, I Cu rochiţa
v'in t trăgînd, I Mînec i largi boare f ăcînd, I C e rcei galbeni
zbîrnîind." Imaginea poetică plină de mişcare este o fetei
de măritat.
hnagini asemănătoare g ăsim şi în cîntecel e de nuntă. De
pild:1 în t r un cîntec al miresi din comuna Sălişte (Ilia) : „Şti
tu l'r ţi-am spus, I Să nu te prcumbli, I Pe uliţa noas tră I
Cizne t ropotin d I Pinteni z orn ăind I Rochi l e sfărmînd."
Adesea in col i n d e vo i nicul Pste asemănat cu un păun, imagine
frecventă pentru un bărbat frumos la mai multe popoare . Ea
apare şi în ci n t e cel de nuntă şi în cîn t ece l e lirice. Tema celor
trei vonici care aşteaptă fata la fîntînă este de fapt o indicaţie
pentru op ţi un ea matrimonială a unei categorii sociale. Cei trei
von ici. ca „ trei păuni" reprezintă categorii profesionale mar
cate simbolic prin re f eriri la fap tele fiecărei categorii : „unul
s u l it a sl.răjeştc"
oşteanul, „unul şoiman netezeşte"
vînă
torul, , . u nul c:1 rl i dalbe citeşte" - c ărturar ul
Cna di n c e l e mai răspîndi te colinde care se c'intă fe telor
de măr i t at este c ol inda în care fata şade în leagăn de mătasă
şi coas e şi chi nd i s eşt e pentru lo go dni c u l său . Leagănul este
aşezai in chip fabulos în „vîrf de verde vişinel " , în „coamele
boului negru" sau în „coarnele cerbului lretior" ca în aceast ă
var ian t ă din Arefu (Argeş)
(Ion Creangă, l f l , 6, 1910,
1 66- 177) :
.�Cetioară, cetioară dragă, I Oltul mic mare-a venit I Şi
de mare margini n-are, I Plăvioară cc-mi a duce , I Tot că
pestre de cai murgi I Ş i capet de haiduci. I Printre brazi.
pri n t re molizi, I 'noată cerbul cel tretior, I Şi de-noată coar
n<"'-şi po a r tă I Dar în coarne ce mi-ş poartă ? I Leagăn verde
de m /:i t a s (� . I Dar în'nuntru cine-mi şade ? I Şade îoana cea
fru 1 1 1 o : ts:1 :· lmaginea Oltului mare care aduce plăvioară o
în tl l n i rn şi în un ele cintece haiduceşti, iar imaginea cerbului
c a r e poa r t ă în cooamc un leagăn de mătase o întîlnim într-un
basm publicat în revista „Şezătoarea" (I, 6, 1892, 160) .
Este aceeaşi imagine pe care o găsim în unele variante ale
cî nt ec ului �p ic sieho-eroal Ko s ov s k a Devojka Fata de la Ko
sovo, care îşi c aut ă i ubitul pe cî mpul de luptă şi vede rîul
Sv i n i ca tulbura t a du cînd beretele cu pană ale ostaşilor sîrbi.
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i 1 1 unele variante ale acestei colinde, fata şade în leagăn de
l l liltase, coase, chindiseşte şi cîntă. Împărăteasa o aude şi
i:;; i dă seama că nu cîntă „un cîlec mojicesc" ci „un cîntec
1 1 1 1 părătcsc" pc care, dacă-l va auzi împăratul, „Pe tine te va
i 1 1 h i I Pc mine mă va urî, I M-o bate, m-o schingiui." Împă-

1·:1 teasa îi trimite „Tot surori după surori. I La urmă mănunchi
flori, I Faci"i Ioana atîta bine, I Atîta bine pentru mine, I
S;1-mi ostoaie din cîntat I Că-mpăratul-i la vînat, I La vînat
.-�i la p l i m hat I Vine vremea de'nturnat. " Fata însă îi răspunde
C'tt nu dn t ă pen tru împărat, ci pentru că este „Fată logodită" I
Cu toată zestrea gătită. " şi descrie alaiul de nuntaşi care
vin să o ia. Într-o variantă din comuna Bogza, Moldova
(„Şezătoarea", XIII, 1 1 2-13) , dup ă ce se face aluzie la nun1.aşii 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 c u r ţi, I Să mă
I rcacă peste munţi, I Peste munţi, la alte curt.i, I La părinţi
1 w c unoscuţi, 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 bătr:ini, din oamni buni." Ca şi în atîtea cîntece din fol
clorul obiceiurilor, elementul descriptiv domină. realitatea este
transfigurată doar într-atît cît o cer necesităţile momentului
solemn. Apare prima imagine a înstrăinării, trecerea „peste
munţi la părinţ.i necunoscuţi". Această imagine o vom regăsi
în aproape toate cîntccele de nuntă şi apoi în foarte multe
cînlece lirice, pînă la cîntecel de cătănie şi de proletarizare.
Din e a s e naşte în alte condiţii ale realităţi şi cu al te potenţe,
rîntecul liric de înstrăinare. Foarte interesante sînt şi versu
rile care red au situaţia femeii măritae în noua familie. I ma
ginea C's l e cca a familiei patriarhale în care rolul femeii era
precizat în virtutea statutului categoriei în structura neamului.
Situaţia statutară astfel arătată deosebeşte colindele de ri nte
cele şi strigăturile de nuntă care vorbesc despre relaţiile noră
soacră. Nu mai puţin importante sînt şi versurile .,C-aşa-i
legead in bătrîni, I Din bătrîni, din oameni buni,': care
exprimă ideea că nunta, căsătoria, era împlinirea firească a
unei rinduieli tradiţionale bine stabilite.
Un alt ciclu al colindelor de logodnă şi de nuntă este acela
care are ca temă raptul . Tînul voinic pleacă să-şi caute ned1·
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vasta, să o răpească, în uncie colinde dincolo de vadmile
Diului, adică ale Vidinului : ,Jn cea ţară a lui Ba nat, I Unde-i
omul mai bogat, " în altele peste vadurile Brăilei. Banatul este
fără îndoială Banatul Severinului şi tînărul voinici îl vede
din perspectiva omului care vine dinspre Balcani. Col inda
poate a fi avut alt:1clată referent concret în arn1m1te rcnl i t :1 ti
istorice. Desprinsă de locul şi timpul referenţial, cum se
înlîmplă adesa 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 cea parte, I D'al
binate, I Că sînt sate, I Mai bogate, I De cînd lumea nepri'i 
date." „D'albinate" este un atribut al satel or, misterios în at
mosfera legendară a colindelor, fără sens real, cuvînt creat
ulterior, prin etim ologie populară, din ,,Banat", care nu mai
avea înţeles. Astfel de schimbări se nîtîmplă uneori în col in
de. Într-o colindă culeasă recent, vechea şi atît de frumoasa
imagine „Le cel măr mare rotat'� a devenit , , L a cizmar
mal'e rotar."
Colinda care are ca temă răpirea miresei este culeasă din
zona Piteşti, Argeş („Ion Creangă", IV, 9, 1910, 260) :
„Din Vadurile Diului, I Mărului cu florile d albe I Stă
Ion tînăr călare , I P'un căluţ cam alb de spume, I Şi s e
ceartă tot cu turcii, I Tot cu turcii şi cu frîncii . I Să-i <lca
turcii vadurile I Şi frîncii corăbiile. I Se ccrtar:l. zi <le varu , I
Zi de vară pînă-n seară. I Se r.ertară şi se lu art1 : I Luară
turcii vadurile I Şi frîncii corăbiile. I Le luară şi IP Lrecuriî. I
În cea ţară a lui Banat, I Unde-i omul mai 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 fete mari I Şi altul de ne vestele I
Că-s în ţară multicele. I Şi-mi vin junii fluierînd, I Fete mari
hore'nvîrtind, I N cvestele zdropăind. I Dar în urma tu turor I
Tare-mi vine o cociuţă I Şi-i aduce o cuconiţă, I Cu coniţ.<1
smedioară, I Cu codi�a gălbioară. I Pasă-i capu de florinţi, I
De florinţi, de bani mărunţi, I Urechiuşi de strulechiu şi I DP
geţele de inele. I Tare-mi vine tot plîngînd, I Tot plingînd
moarte-şi rugin d, I Faţa albii zgîriind. i Cine-mi stă să m i-o
mîngîie ? I Stă Ion Făt Frumos, I Pe-un cal mîndru-bătăios ; I
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Taci Mario, nu mai plînge, I Nu te iau roabă să-mi Iii, I Ci Le
ian doamnă să-mi fii, I Doamnă bună-a curţilor, I Noră bună
1 1 urinţilor, I Cumnăţica fraţilor, I Fraţilor, surorilor, I Gazdă
e<'llătorilor, I l on Făt Frumos, I EI să fie sănătos."
Am citat această colindă în întregime pentru a scoate în
rdief unele asemănări cu oraţiile de nuntă. Ele depăşesc ima
ginile sau versurile călătoare şi privesc întreaga constru cţie a
col indei. Ca şi în oraţia de nuntă care începe prin prezen Larea
unei vînători sau a unei oş tiri care pleacă la ]uptă, şi în
:lceastă colindă partea întîi prezintă o expediţie de rap t,
de la care se trece însă în chip firesc la d f')s c rie re a alaiului de
r rnntă. Robii vin fluierînd, hore învîrtind şi zdropăind ca şi
1 llmtasii iar mirea sa vine în cocie ca în alaiurile de nuntă.
'
( :hiar plînsul ei nu este neapărat plînsul unei fete răpite ci
pl lnsul îndătinat în ceremonialurile de nuntă tradiţionale.
I rn aginea din urmă pe care am mai întîlnit-o este de fap t
fo rmula de urare pentru colindele de logodnă şi căsători e.
V. r . Cicerov crede că şi în colinde ca şi în cîntecele de nuntă,
\'lnătoarea şi alaiul ostăşesc constituie un simbol al că s tt toriei
(Op . cit., 150) .
Dintre variantele tipului de colindă cu temă mioritică,
ci tez varianta maramureşană culeasă de Tiberiu Brediccanu .
. , Sus în vîrful muntelui, I Hai linu-i linu, I Sub cruciţa bra
dului, I Erau trei păcurărei I Cu oile p'îngă ei. I Doi m ai mari ,
unu mai mic. I Păcurarii ţin u n sfat, I Pe cel mai m1c l-au
mînat I Cu găleata la izvor, I Pînă ce-or face sobor ; I Cu
g:l. leata după apă I Pîn'ei or fa judecată. I Ei o p rins a
rnrovi : I Pe unul I-om omorî ! I Şi pe cel mic l-o m'.l nat I
Să-ntoarcă oile I C'o rătăcit bietele. I Ooile le-o înt u rnat I
Dar lege i s-o dat. I Fraţii lui l-o întrebat : I Ce mortiţ ă tu
pofteşti ? I Ori din puşcă împuşcat, I Ori din sabie dumicat, I
Ori să-l taie, I Ori să-l puştc , I Ori să-l puie între ţăpuşr. I
.\ l L<':'t moarte nu -mi poftesc I Ci din puşcă împuşcat I Şi d in
sabie dumicat. I E I a strigat către ei : I O, dragi frăţiorii mei, I
I )e s-o întîmpla să mor eu, I Nu mă'ngropaţi în temeteu , )
Şi-mi săpaţi m ormîntul meu, I Nu în verde ţintirim I Că-ntre
rnorti' voi fi străin. I Nici în d al b u l temeteu, I Numa-unde-oi
zice eu : I În vîrfuţul muntelui, I Sub cruc � a molidului. I în
strunguţa oilor I Şi în staulul oilor. I Şi-n ţ ărcuţul micilor I
Şi-n jocuţul mieilor I Şi-n urma găleţilor. I Şi voi n u mai
.
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să-mi puneţi I La picioare fluier mare, I Şi la cap Lrîmbiţare. I
Flui C'rul 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
lap te, I M-or hori mergînd pe sate . I Oile cele cornute I M-or
hori vara la munte. I Cele bie te miorele I M-or jeli vara cu
jele. I Crnciţa s-a leg·ăna I Şi oile m-or cînta. I Oile s-or
tocmi-n rîn d I Şi mi-or paşte pe mormînt. I Ele numa că
ş-or zice : I Ca-n scoală stăpîne, scoală I Şi ne scoate la
pripoare, I Să bem apă din izvoare. I Să ne paştem cărhunei I
Să ne naştem mieluşei. I Mieluşei cu coarne-ntoarse, I Cum
îs oile frumoase. / 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."
După cum se vede din această variantă, asemănătoare cu
balada este aproape totală. Deosebirile provin doar din teh
nica proprie de realizare a colindelor care foloseşte cu mult
mai mare economie mijloacele de expresie şi în care desfăşu
rarea este mai mult punctată decît descrisă.
Dintre celelalte colinde legate de profesii se cer menţionate
colinda vameşului şi colinda pescaru1ui, ale căror texte nu le
vom analiza însă.
În poezia laică a colindelor au pătruns în timp clemente
de mitologie creştină. Felul în care elementul creştin pătrunde
în obiceiul şi p oezia colindatului este diver5 şi arată că pătrun
derea s-a făcut pe mai multe căi şi poate în diferite etape.
În formele pe care noi le presupunem a fi cele mai vec!ii,
colindele rămîn neschimbate şi doar numele eroului este
înlocuit cu numele unui sfînt. Astfel, în colindele în care
intervin motive de metamorfoze, cerbii sau cerbul sînt, în
formele cele mai vechi, feciorii unm unchieş hătrîn sau
feciori de împărat, şi abia mai tirziu cerbul devine I on
Sîntion din legendele creştine.
1n colinda pe care Bela Bartok a cules-o de pe valea
su perioară a Mureşului şi c are i-a inspi rnt tematic Cantata
Profana : „Cel uncheş bătrîn, I EI că ş-o d'avut I Nouă
fiuşori. I EI nu i-o învăţat I Nice văcăraşi, I Făr'el i-o'nvăţat, I
Munţii la vînat. I Punte şi-au aflat I Urmă de cerb mare. I
Atît a urrrnl. r it I Pîn s-au rătăcit I Şi s-au netinat I Nouă
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cerbi de munte. I Drag tăicuţul lor, I Nu ş-a mai răbdat I Şi
el ş-o luat I Puşca ş-o înţăglat I Şi-n munţi la vînat. I Punte
ş-o daflat I Nouă cerbi de munte. I lntr-un genunchi-o stat I
Tras-o să-i săgete. I Cerbul cel mai mare I Din grai ş-o
scrigat : I Dragă tăicuţul nost, I Nu ne săgeta I Că noi te-om
lua I 1n aceste coarne rari I Şi noi te-om ţipa I Tot din
mnn te-n mnntf' I Şi din plai în plai, I Şi din piatrtt-n piatră .
Tot ţîră te-oi face. I Tăicuşorul lor I Din grai ş-o strigat : I
Dragi fiuţii mei, I Haideţi voi acasă. I La măicuţa voastrtt /
Că vă aşteaptă, I Cu măsuţa-n tinsă I Cu făclii aprinsă, I Cu
pahare pline. I Drag tăicuţul nost, I Du-te tu acasă, I La
măicuţa noastră, I Că coarnele noastre I Nu intră prin uşă I
.B ăr'numai prin munţi. I Picioarele noastre I Nu calcă-n
cenuşă, I Făr numai prin frunză, I Buzuţele noastre I Nu beau
din pahare I Ci beau din izvoare." (C. Brăiloiu, Recenzie la
Bela Bartork, Melodien der Rumănischen Kolinden, Bucureşti
:1 938, 12-13) .
Care o fi fost sensul străvechi al acestei minunate legende
păstrate în colindă nu ştim. Poate că această colindă rar
i ntîlnită perpetuează pînă astăzi un mit de iniţiere c·c îşi
aşteaptă încă descoperirea. Colinda vorbeşte în orice caz
despre lumea unor credinţe potrivit cărora vînătorii dacă trec
peste pragul tainelor pădurii intră în mit, se prefac în cerbi.
Şi aceste motive ale m etamorfozării par a se lega în formele
lor cele mai vechi, tot de credinţe totemice. Dar dacă privinm
această colindă prin perspectiva teoriei lui M. Gorki şi A .
.I olles, regăsim în ea poate una din formele cele mai vechi
de exprimare poetică a dorului de libertate. de salt dincolo
de contingenţele cotidianului. Paralela metaforică om-animal
pe care o regăsim aci apare de atîtea ori în cîntecele lirice,
cînd viaţa omului este pusă faţă în faţă, de pildă cu viaţa
cucului, ca în atîtea cîntece de primăvară.
Colindele care povestesc despre facerea lumi i, colindele
cosmogonice sînt menite să dea celor care le-ascultă un răs
puns la întrebarea ce a preocupat din toate timpurile pe
oameni : cine şi cum a făcut lumea ? . Această întrebare a
căpătat în credinţele şi mitologia diferitelor popoare dezlegări
diferite, departe de cele pe care le-au dat descoperirile ştiin
�ifice de la baza cunoştinţelor noastre de azi despre univers.
Colindei noastre care exprimă acest mit nu sînt totuşi lipsite
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de interes pentru cunoaşterea dezvoltării concepţiei despre
lume a omenirii, pentru e l ementele de fantezie pe care le con
ţin şi pentru realizarea lor poetică .
*

Am , . o l'h i t ln d<' o;; c r i e n•a ohic P i n l u i ch 'spr<� îut.rP r e l ' i k i n l r·c

cet ele de l ' o l i nd:1 L o r i . A ceste înl receri s e f:1 ccau prin cîn lnn·a
unei c o lirn k g rc l l' s a u n nnei col inde' m ni p u t i n cu n o ..;c n L P .
In unele l o c u r i ex istau chiar t i p uri ap art e . . . Col in d c l 11 d<·

price", de p r i c i ntt . care vorbesc despre i n l rec era <lin tre j u n i
în îndeplinirea u n o r probe de YÎrtute tin erească . La . \ l m a �
SălişLe, H un ed oara cetele care s e în tr e c se aşeazc'"i 111 ce l'<:
şi cîn t ă an tifonic co l i n d a de pri c <' . î ncqrn lul col in d<' i n n nnţ i'i
întrecerea : : ,Juni ru juni sc-n l il n iră. I .Tune, iun elu.i lrn n . I
.

juni vor colinda. I D aru mare ce vor cl a " \ p o i l n t l' - o
atmosferă fabuloasă c ol in da î n cepe să de sc ri P în t 1 ·ccerea.
Primo probă este încurarea cailor, îns:'i o ates tare: a ob iceiulu i .
De a l t fe l junele care-şi joacă calul pe ntrlu a şi arăta voinicia
şi iscu sinţa 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 S coase arcul dă ncordat, I
Dă'ncordat bine gătat, I Cum îi bun dă săgetat. I Juni la
jun i de mi-l d ădea , I Că li-i drag a săgeta I Peste casa mai
că-sa. I Cam în ciuda soacră sa . "
Versurile v orb e sc iarăşi dspre un obicei care nzi a dispărut,
Poate este o probă de b ărbăţi e în mom e nt ul cînd tinărul trece
în rîndul flăc ă il o r de însurat. Tragerea cu arcul s-a mai păs t rat
încă în une le locuri în ceremonialul de căsătorie. Proba a
treia este numărarea celor nouă verigele „tot bătute-n chipu
rclc". Col in da se termină cu o urare adresată cetelor : „Să
cîntăm cu sănătate I Pe la gazde , I Pe la toate", adică pe
la t o ţ i gospodarii din sat. Prarea v o rbeşte despre faptul că în
satul tradi ţ i o n al ceata era obligată să col i nde pe la toate ca
sele. Aceasta pentru că în concepţia culturilor de tip folcloric
ca şi a c el or medievale europene, comunitatea era un tot, un
sistem, şi nu o sumă a părţilor. Fiecare parte reprezenta
întreg u l şi în t regul era responsabil pentru fiecare parte a
lui ; individul reprezenta comu nitatea şi comunitatea răspun
dea pentm fiecare membru al ei.
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Pentru a completa expunerea asupra poeziei colindatului
1 1·ebuie să ne oprim şi asupra urărilor pe cai'e le făcea ceata
la fie care casă atunci cînd primea darurile.
La romani, darurile care se făceau la calendele lui !anuria
l ' l'aU reciproce. La noi, în forma populară, predominau mai
mult darurile ce se fac celor care vin cu urarea. Ele apar ca
o răsplată pentru urarea făcută. Acesta era rostul darurilor
�i la pluguşor şi la cîntecele de seceră şi chiar la alte obiceiuri.
�i la înmormîntare de pi1 dă bocitoa rele ne-profesioniste, cînd
erau chemate să bocească, de-şi nu făceau parte din familia
relui mort, era răsplătită cu lucruri care li se dădeau de po
mană. Nu erau profesioniste ci femei „numite" care ca şi
::;tarostel la nuntă şi ca şi alte categorii din ierarhia satelor
I rndiţionale, îndeplineau potrivit st atutului lor, rolul care le
rcvenau atunci cînd situatiile cereau să intre în rol. Aluzia
la răsplata care li se cuvi � e apare şi în versurile de încheiere
pe care lăutarii le cîntă la sfîrşitul cîntecelor bătrîneşti.
Primul dar care se dă colindătorilor în forma tradiţională
a obiceiului era colacul, el însuşi semn al belşugului, al roa
rlelor bogate. Mulţumirea pentru colac se proiectează deci
asupra acestor dorinţi ale colectivităţii de agricultori. P. Ca
ra man afirmă că „motivele agrare nu apar la noi în colindele
de Crăciun, ci se concentrează toate în alte obiceiuri înrudite
c u colindatul cum ar fi pluşugorul". (O. cit. 42) . Fără îndoială
r ă în temetica atît de bogată şi de variată a colindelor
noastre, pline de urări indirecte pentru recoltă, subiectele
agrare nu apar atît de evident ca în colindele ruse, de pildă
rla aceasta nu se datoreşte numai existenţ.ei pluguşorului ci şi
caracterelor proprii colindelor noastre. Totuşi, aceste subiecte
nu lipsesc. Le găsim expuse pe plan fabulos şi îmbinate cu
motive ce azi ni se par fantastice, în colindele pentru
g-ospodar. lată 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-ară·
I ură s-a-ndurat I Holdele a rourat I Şi din gură-n cuvîntat : I
Creşteţi grîne pînă-n brîne, I Şi ovcze cit de dese I Şi secări
pînă-n subţiori I Şi porumbii pîn-la grindă. " După începutul
în care elementele de viaţă rea]ă se îmbină cu personaj e
mitologice, cu zeităţi de mitologie precreştine, numite de ei
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în terminolog·ie creştină apar clar elementele de ri l agrar.
Încheierea 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
dC'

secerat din S i lvestru-l\1lureş.

Mulţumirea pentru daruri o spunea de ohicei cel rnrc
conducea ceata. El mulţumea pentru fiecare cl ar în pa rte,
printr-o formulă versificată care seamănă mult ca stil şi ca
mod de recitare cu oraţiile de nuntă. lată cum mulţumea
pentru <laturi ceata de „dubaşi" din comuna S ăli�te, Hune
doara : „Feciori, feciorii dubei, I Sculaţi-vă în capetele oasc
Jor, I În tălpile picioarelor. I Pînă noi am colindat� I Domnu
gazdă bine s-a gătat, I Deo- lună, deo- săptămînă, I Mai
vîrtos de astă seară bună. I Cu un colac de grîu curat, I Cite
păsări peste el o zburat, I Cîte ploi l-o plouat, I Cîţi nori l-o
rourat, I Atîtea stoguri să dea Dumnezeu, / La domnul
gazdă, I Atîtea şi mai mult." Urma apoi pe acelaşi ton
mulţumirea pentru carnea de porc� butea de rachiu şi pentru
darul în bani. Intr-o variantă din Geoagiu! de S us, Hunedoara .
culeasă îndată după primul război mondial, mul�mnita penlm
darul de bani este actualizată. Nu se mai vorbeşte desprP
tradiţionalii taleri, despre talerii ungureşti care şi ei J a timpu 1
lor an rosl u n element n o n ci despre o „Sută <le lei rorn:l
neşti, I Care i-au făcut Ia Bucureşti, I La Banca N aţionaJă
Românească."
Poezia populară chiar şi în genurile ci cele mai conser
vatoare nu rămîne deci indiferentă faţă de moduril e şi for
mele noi de viaţă, ci se înnoieşte în chip firesc. în poezia
colindatului, această înnoire nu este atît de evidentă ca în
genuri le nel egate <l e obiceiuri. Poezia colindatu l u i păstrează
foarte multe elemente şi forme de viaţă veche. Ea se adre
sează ,junilor, domnilor şi boierilor. " Boierii din colinde
erau de fapt nu numai boierii în accepţia limbii literare ci
toţi ţăranii liberi. Pînă nu de mult, în Maramureş, la a dună
rile obşteşti, ţăranii se adresau unii altora cu vorba : „Cinstiţi
boieri." Soţiile lor se chemă şi astăzi ca şi în Făgăraş, „bo
rese", adică boierese, iar copiii lor „coconi".
Mulţumirea la daruri era recitată nu cîntată, deci are altă
tonalitate decît colindele. Versurile sînt mai libere. În tî]nim
versun de 10 şi de 12 silabe, rare în cîntecul nostru popular.
,
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Ele sînt recitate într-un ritm sacadat şi deşi s înt presărate
cu vorbe de glumă, constituie un clement solemn al obice
i nlui.
În unele părţi din Transilvania, ,:mul�mnirea la colac" ca
şi urarea cu turca seamănă tematic cu poezia pluguşomlui.
Ele ne oferă ca şi pluguşorul, povestea vC'rsificată a pîinii.
(um am spus, acolo unde col i n d a L 1 1 l s e !':I. cea dnpft datina
I radiţională, ceata trebuia să colinde în fiecare casă. Fiecare
gospodar era obligat să primească col inda . Celor care nu
primeau colinda, dubaşii le strigau strigături batjocoritoare,
uneori adevărate blesteme, deci exact opsul urării. Schm idt
Tibold publică un n�tfel de blestem din Hunedoara : .,Cîte
wic în coperiş pe şi n drilă, I Atîţi a �oareci pe măsăriţă. I
B nreţi pe pereţi, I Crilcătură să aveţi.'' Cnraman numeşte acest
�t s p ec t al obiceiu rilor de Crăciun şi Anul Non „descolind:::i t ".
*

După cum s-a v ăzut din prezentarea col indelor adresate
tinerilor, obiceiurile de Anul Nou nu erau numai urări de
belşug şi b unăs tare ci şi urări pentru \�i i toarele căsători[ care,
în satul tradi ţional, se încheiau în Ci�lcgi, adică în rast impui
care urmează imediat după cele 12 zile în care se sărbăto
reşte Anul Nou. Este deci natural ca inl re p oezi a colindelor
şi poezia obiceiurilor de nuntă să exis te strînse legături.
N umeroas c motive şi imagini poetice sînt comune celor două
genuri. In broşura „ Starostele sau datini de la nunţile româ
nilor ardeleni", publicată de Ion Pop Retegan ul (Gherla ,
'1 891), se g ă seşt e un cîntec pe care-l clntă druştelc acompa11 ia te de lăutari în cortegiul nuntii� Cîntecu l G ogei. Goge sau
C ovie înseamnă în TransilYania mireasă, iar verbul a gogi
înseamnă a j eli. a se plînge . „Fetele de părere de rău c ă se
rl e spart de mireasă în cep a o g og i, adică a o j eli," spune
T. Frîncu şi G. Candrca în „Românii din Munţii Apuseni
- Moţii" (Bucureşti, 1888, L G:1) . Tot acolo un cîntec spune :
, ,Gogea, gogea şi nu pre a I Parc - ţ [ bine că t e ia." În Moldova
a gogi înseamnă a sta trist, abălut şi se spune atît pentru
oameni cît şi pentru păsări (vezi I I. Tictin, Rumanisch
Dcutsche Y6r terlrnch, 690) . In sudul Tra nsi lvaniei, în Făgăraş.
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Tîrnave şi Sibiu, a desgovi înseamnă a scoate cununa miresei
de origină slavă.
a se închina reli
gio s a se pregăti prin post pentru un act ritu al. În rusă,
ucraineană şi bulgară înseamnă a posti (Dr. E. Bemeker,
S lawis c l i Ps e th nologischcs Wort.erbu ch, H e i d d berg, 1 H2'1 ,
:338-3:39) .
l 1 nul din motivele cîntecului gogei este identic cu cele
iut ll nilc în colindele de fete : „lese mama gogii I În mijlocul
u li t i i . I Şi se roagă către soare : I Soare. soare, frăţioare, I
Ţine soare ziua mare, I C-am o fată călătoare I Şi-napoi
nc-ntorcătoare , I Peste munţi la alte curţi, I La părinţi necu
n o sc u ţ i I La surori făr de durere, I Şi la fraţi nechemaţi."
Motivul apare des în cînteccle de nuntă din Ardeal.
Într-un cîntec de nuntă din Maramureş (Tiberiu Brediceanu,
Op . c i t . , 1 88) , m am a miresii şad P : .. La 5 tîlp uţ u vraniţei, I
Se roagă la sfîntu soare, I Are o f a t ă ducătoare, I Peste
mun ţi, 111 d a l b e curţi, I La păr i n ţi necunoscuţi, I Rindu-n
casă nu l-a şti, I Focuţ, ruşine i-a fi." In 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 : ,Jn grădină sub
nucet., I Un de curge-apa-ncet, I Toţ.i caii beau şi mănîncă. I
Numai calul m i relu i , I Nici nu bea, nici nu mănîncă, I Făr
l'inchează să se ducă I Peste rn unţ [ la alte c u rţi I La părinţi
necu n o sc uţ i
To t atît de frecventă es te în colinde şi în cîntecele de
nuntă şi i m aginea în care „rîndnl fetelor" este asemuit cu
rî n dul merelor". Forma pe care o capătă într-o colindă din
Leşnic Hunedoara, este identică cu cea din cîntecele de
nuntă :
Pină-s me re micuţele, I Stau frumos pe crăngurele. I
D acii m e r e l e mai cresc, I Cad pe j os şi putrezesc. I D-aşa i
rîndul fetelor, I Ca şi rîndul merelor. I Pînă-s fete micuţele, I
Li-i drag la părinţi de ele, I Dacă fetei mai cresc I Străinii
] e în drăge s c . " (S . V. Drăgoi, „303 de colinde", 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 una, pe tema înstrăinării. Cîntecul pe care-l
cîntă fa t a care şade în leagăn de mătase, din colindă, şi pe
ca re l au de împărăteasa, este un cîntec de înstrăinare : Ci eu
şi a -i pune cîrp a de n evas tă. Cuvîntul este
In vPchea slavă „govej o, goveti" înseamnă
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cînt mălinilor, I De dorul părinţilor. I Ci eu cînt brazilor I De
doruţ.u fraţilor. I Ci eu cînt florilor I de doru surorilor. I Şi
eu cînt spinilor� I De doru vecinilor. I D-aşa cîntă de frumos I
De se lasă codru-n jos, I Şi-aşa cîntă de cu j ale I De pică
frunza pe cale."
Cele cîteva exemple, puţine faţă de proporţiile fenome
nului, arată că între diferite]e genuri ale poeziei noastre
populare există puternic înterpătrunderi, că acelaşi conţinut
<le idei a dus la folosirea de motive şi imagini poetice simi
lare, chiar în creaţii care aparţin unor genuri diferite. Inter
pătrunderile dintre diferitele cîntece legate de obiceiuri se
mai explică şi prin afinităţile dintre obi ceiuri. Cum se va
vedea mai tîrziu, există legături şi între colinde şi obiceiurile
]cgate direct de muncile agricole, ieşirea la holdele verzi şi
cintecele de seceriş.
Cele două mari şi importante domenii din viaţa satului
tradiţional, rodul pămîntului şi belşugul turmelor pe de-o
parte, şi încheierea de noi căsătorii menite să asigure braţele
necsare muncilor în agricultură şi păstorit dar şi continuitatea
neamului, folosirea şi sporirea bunurilor afrnnisite, stăpî
neau altădată o mare parte a gîndurilor şi actiunilor ome
neşti. ln cadruu lor, practicile menite să ducă la îndeplinirea
dorinţelor, să împiedice tot ceea ce ar putea fi păgubitor, şi
eîn tecele care exprimau aceste dorinţi, nu se s uprapuneau
întimplător 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 ceremonia
luri prenupţiale şi nupţiale iar în cadrul acestor ansambluri,
rlc 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 colectivităţii se corelează
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 <lin lexicul cultu ral a colectivităţii tradiţio
nale, circulă ca şi cuvintele în diferite texte, în diferite dis
cursuri, aşezîndu-se la locul cuvenit potrivit gramaticii culturii
şi sintaxei fiecărui fenomen.
S -a văzut că între colindele cu tematică voi nicească şi
cîntecele epice eroice şi între unele colinde profesi onale şi
balade există de asemenea apropieri de motive şi imagini.
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Legătura dintre cele două genuri mergea în realitatea con
cretă a unor regiuni pînă la conFuzie. în Bihor, in jurul
Vaşcăului, baladele se numesc „cîntece din bă trîni'� dar şi
„corinzi", deoarece în vremurile vechi ele se „corinda" la
diferite ocazii. G. Pavelescu, semnalind acest lucru (Anuarul,
arhivei de folclor, VII, 1945, 46) arată că a a 1 1 zit balada
Meşterului Manole cîntată sub formă de colindă. Acelaşi lucru
îl semnalează şi R. Ghergaru în Sălaj (Transilvania, LXXIII,
4, 1942, 307 -308) . Exemple numeroase dă şi ] . Taloş în
l uc ra rea sa M e ş ter u l � l anolc (B ucnrcşti t 973) .
Deci , în interferenţa dintre genurile poeziei populare, sezi
săm pentru moment două fenomene importante as upra cărora
trebuie să ne oprim : circulaţia motivelor şi imaginilor poetice
şi schimbările de funcţie care pot duce chiar la schimbarea
rostului genurilor.
In legătură cu primul grup de fenomene, Barbu Dela
vrancea a adus contribuţii importante în studiul său asupra
esteticii poeziei populare. Discutînd ve rsul şi mijloacele ling
vistice cu care se realizează poezia populară, Pl observă că :
nLimba după o frămîntare secu1ară, aju nge la un depozit
comun de rim e, de perechi de versuri, unele rc cla mînd pc
celelalte. Un m are arsenal naţional care pe lîngă acf'sle arme
cuprindea epitetele cristalizate, construcţiile consac rnte, încru
cişările hemistihmilor �i altei pe care or i c e inspira t crescut
în armonia srtăveche, le desprinde, întrebuinţîndu-le ca ele
mente nj ulttloare ." ( l�s tetica poeziei popu lare, Bucureşti 1953) .
În tradiţia populară a coleetivituţ ilo1· folclorice, în conştiinţa
lor poe tică trăiesc deci după formularea lui Barbu Delavrancea
:,ca într-un arsenal naţional", alături de bunurile închegate,
de poezi ile şi povestiril e moştenite ori accC'ptate de la alţii�
şi mijloacele artistice cu care se realizează poezia populară
Aceste mijloace sînt scoase la ivea]ă şi folosite potrivit conţi
nutului şi stucturii lor ori de cîte ori, în diferite forme, idei
similare se cer exprimate.
Putem presupune că în arsenalul tradiţional există grupări
de Lcnw. subi ecte. motive şi imagini poetice potrivit d iferit el o r
domenii ale vie tii, diferitelor sentimente, gînduri, năzuinţe.
Imb inarca n u se [ace arbitrar ci potrivi t rolului pe cnre
creaţia, respectiv omul căreia îi apa rţin e , trebuie să îl înde
plinească în viaţa artistică a colectivităţii.
.

68

Dar funcţia colindelor nu a fost imuabilă, ci a fost supusă
procesului general de evoluţie a folclorului. Cum am arăta,
folcloriştii sînt azi în general de acord că, în forma lor
străveche, colindele au avut funcţie de urare, de felicitare.
Această funcţie, uitată aproape cu totul de cei care colindă
şi de cei care primesc colindele, poate fi dedusă din unele
elemente ale obiceiului, chiar ale cîntecului şi ale modului
<le interpretare. Urarea, directă sau indirectă, bazată pe rostu
rile ei străvechi ritualizate, a devenit tot mai mult un lucru
îndătinat, un simplu obicei şi această schimbare de funcţie
a avut consecinţe şi pentru con�inutul poeziei colindelor. In
bivalenţa fenomenului se pare că felicitarea a cîştigat întîietate
fată de urare. Ştergerea funcţiei străvechi a dus la o schim
bare a rostului genului şi a permis să pătrundă alături de
urările vechi, o seric de elemente noi. In acest proces de
C'voluţie, vechile simboluri şi-au pierdut sensul original şi au
dcYenit imagini poetice, accentul mutîndu-se pe valoarea lor
estetică. În gen eral accentul căzînd pe frumos, colindel e au
ieşit din limitele sincretismului primitiv al ritualelor şi au
intrat în domeniul artei.
In condiţiile actuale de viaţ.ă. schimbarea funcţ.iei colin
d<·l or merge mai departe. In multe locuri unde obiceiul se
practică încă ceata de colindători mărturi seşte că nu mai
colindă decît pentru a aduna daruri cu care să-şi poată
organiza petrecerea de Anul Nou. Adunarea de alimente şi
bani este uneori şi scopul colindatului pentru copii. Aceasta
a dus uneori la transformarea colindatului. Noile funcţii ale
obiceiului au repercusiuni atît asupra repertoriului cît şi asupra
structurii poetice şi mu zicale a colindelor, asupra ţinutei gene
rale a manifestării , asupra stilului în care se desfăşoară.
În structura generală a colindei, cea ce se socoteşte în
general re fren, are funcţie de invocaţie, deci rosturi foarte
apropiate de cele, care la rîndu] lor derivă din străvechi forme
sau moduri populare de invocare din cîntccele ceremoniale.
În col indele noastre . . . Ler" nu este dccît unul din aceste in
vocaţii şi în orice caz nu cea mai răspîndită. Probabil că
iniţial a apărut în colindele religi oase. Invocaţia ., Florile
dalbe, flori de măr" sau „flori dalbe de măr", care după
crn n s-a văzut pare a aminti obiceiul străvechi de a sorcovi
cu rumuri de măr, este fără îndoială o formulă dintr-un rit
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străvechi. Acelaşi rost par a avea şi „Mărului, merişor de aur" ,
„Cunună de vineţele", „Rîuri de ploaie". Tot ca invocaţie
trebuie privită şi „Colindăm, colindăm", „Colinde, Doamne,
colinde", „Junedui, junelui bun", şi altele. O analiză mai
temeinică a colindelor ar arăta că invocaţiil e nu se leagă
arbitrar la orice text de colindă. Altădată, fără îndoială,
invocaţ.ia făcea parte integrantă din colindă şi era determinată
de funcţia ei. Mai tîrziu , odată cu schimbările de funcţ.ie 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 romnesc (Le vers populaire roumain
chante, Paris 1956, 56-57) , invocaţ.iile colindelor noastre pot
varia de la versurile de două silabe la versurile de douăspre
zece silabe de tipul Cetioară, cetinele, dragă Ler) , deci ele n u
urmează regulile metrice ale poeziei cîntate.
Adresîndu-se cu urări indirecte diferitelor categorii sociale
din sat sau diferiţilor membri de familie, colindele propriu
zise au ajuns cum s-a văzut� la u n mare număr de tipuri şj
subiecte, la o mare varietate tematică. Descriind rituri şi
ceremonii care azi în mare parte au dispărut sau s-au schim
bat, 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 mi
nunata poezie a colindelor. Privită în ansamblu, lumea de
altădată, aşa cum îşi găseşte expresie în colinde, ne apare
la o primă privire ca o lume miraculoasă, plină de fantastic.
Dacă raportăm însă colindele la viaţa reală a satului
nostru patriarhal, ele se grupează în jurul problemelor majore
ale vieţii sat.ului de altădată, în jurul dorinţ.elor şi idealurilor
ţ.ăranllor plugari şi păstori , recolte bogate în grîne, belşug în
turme, vial.ă fericită în familie, tineri voinici, fete frumoase
şi harnice, iubire şi viitoare căsătorii, înstrăinare, reuşită în
anumite profesii. Modurile în care se realizează transfigurarea
poetică n acestor dorinţe şi idf'aluri sînt determintae de
structura internă a coli ndei, de rosturile ei, în recep tivitatea
colectivitiilii, în sistemul de datini al satului. Viziunea fabu 
loasă a lumii, hiperbola care dă atmosferă deosebită poezi ei
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colindelor este cerută de ros turi le e i d e ura re . I magi ni le
poetice care astăzi ne incintă prin frumus eţea lor au fost
fără îndoială altădată simboluri rituale. Ca ura re , colinda era
proiectată spre viitor. Tot ce se cînta în ea t reb u ia să s e
î n depl in ească spre fericirea şi b inel e celui căru ia i se ad re s a .
. \ceastă proiectare în viitor a creat atmosfera de optimism .
de mare încredere în om şi în p ut eril e sale, care c ara ct e rizează
poezia colindelor noastre. Nicăieri în folclor·ul n o s t ru , sper·anţa
in viitor, gîn dul că do rinţ ele şi năz uinţ ele se vor î n de p li n i nu
e s te afirmat cu atî ta neţărmurit optimism , cu atît a poezie, ca
în colinde.
Jocurile mimice. Precum colindatul domina începutul
cic.lul ui celor 12 zile, u ra re a cu p l ugu ş o ru l şi cu bulrn.iu l .
cu va silc a şi j o curil e mimice cu măşti de ani male sau cu
personaje în travesti dominau închiderea !' ă rb ăt orii Anului
N ou. În a c es t moment s-au concentrat în folclorul nostru
cel mai mult e cre aţi i dP, străv e ch i teatru p o p ul ar.
în comunicările asupra teatrului la români. făcute la Aca
demic la 1 noiembrie 1 896 şi 17 martie 1 897, Dimitrie C.
Olănescu, înfăţişînd datinile. năravurile, jocurile, p etr{�ceril e
ş i s pe ct a c ol ele p ubl i c e , adică elem entel e p opulare ale Lradi
[ iei teatrale, a ţi nut să sublinieze că deşi .. poporul ro m:1n
a primit ideea şi chiar îndemnul tea trului de la străini. t o tu ş i
Pl a fost în totdeaun a iubitor de s p e cta co l e pentru a-şi înălţ a
mintea şi inima , fie pentru a-şi tre c e vremea în ch ip plăcut . "'
(A nalele Academiei Române, S. 1 1 , Tom. XVJTT, Mcm. SccL.
L it . , 7 4) .
Neobosit folclorist, p a si on at şi ro dn ic cercet ăt or nl culluri i
noastre pop ula re , T. T. Burada şi - a început şi el, cu ap ron pc
20 de ani mai tîrziu, Istoria teatrului în Moldova (raşi H) 'I S)
p rin descrierea a douăzeci ş i �ase de ohicciuri c1' cuprind în
d esfă şura rea lpr elmente de teatru p op ul a r , printr<· ( ' a l'e col i n 
dele, pluguşorul, nunta ţărănească, capra, turca şi brt�zaia.
Cei doi învăţ a ţi a u pus cu drept cuvînt la începutul
i s t ori ei teatmlui nostru diferitele ma nife s tă ri rn imice si
' (l1·a r n a 
tice p opulare , căci, deşi nu întotd eaun a nemijlocit şi de multe
ori pe c ăi ce a şt ea ptă a fi lămurite de abia de acum înainte,
acestea derivă d in străv echi pr acti ci p rimit i ve şi ritu ri magice,
din care s-a dezvoltat teatml antic şi d e care , p r i n jocul
mimilor şi Comedia del'arte se leagă în lreg teatml co nt em 
poran.

Jocurile mnmce de Anul Nou în care predominau măştile
de animale pot fi gTupate în m::ti mullc' categorii : a) turca,
bouriţa şi cerbul ; b) brezaia ; c) capra, cămila, cerbuţul şi
malanca ; d) jocuri cu mare desfăşurare, cu numeroase măşti
şi personajii travestite. etc. În toate jocurile de tip tur � ă,
brezaie, capră, rechizita centrală era capul de animal cu
cioc clămpănitor, făcut din lemn şi jucat de un flăcău.
Turca, numită în jurul Sibiului bouriţă şi în alte părţi
ale Transilvani ei cerb este un cap de animal, de cerb sau
uneori de bour cn nelipsitul bot de lemn clămpănitor, ac ţionat
printr-o sfoară <le f1ăcău care-l joacă şi care stă ascuns suh
lm covor sau o raţă de masri . Flăcnul se sp rijină de h i1 \,ul
care sn st.ine capul cu două coarne înalte şi împodobite cu
lwtc, panglici şi clopoţei. În unei loc:uri turca este împodobită
cu fîşii lu ngi şi multicolore de pînză, san mai nou de hîrtie
colorată. Fîşiile multicolore de pînză se întîlnesc la unele
măşti din centrul şi vestul Europei. Ele au existat şi în tra
vestirile� folosite în obiceiurile din antichitate. Turca este
jucată de obicei singură sau însoţită de bloj, m ască de om sau
de femeie bătrînă. care poartă băţul în capul căruia este legată
cÎI'pa cu cenuşă . Perechea turca-bloj aminteşte de „cervulus et
vetu la" împotriva cărora luptase cu muJ tă hotărîre sinodul
de la Auxerres (585 e.n.) . Cu turca se colinda şi se ura.
Urarea cu turca seamănă după cum am mai spus, în unele
părţi din Transilvania, cu urarea la colac şi cu pluguşorul.
Turca jnca pe cîntec de fluier, ::ilt ădată şi pe cimpoi. După
Anul Nou, turca era împu şcată şi înmormîntată simbolic. In
unc1c locuri se făceau întreceri între cetele de turci 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, o barză sau un cocor. Brezaia
este însoţită de moşul care poartă cîrpa cu cenuşă, de babă
şi ele alte personajii mascate. Cortegiul de măşti prezint5
dife1·iLe scene comice. Moşul este îmbrăcat cu un coj oc întors
pe dos sau cn o piele de capră. Pe faţă are o mască, are
barbă, poartă o căciulă ţuguiată şi are şi cocoaşă. Poartă
pinteni, clopoţei şi talăng·i şi are în mînă o sabie sau un
paloş.
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W aldemar Liungmann consideră brezaia o variantă a turcii
socoteşte aceste măşti înrudite cu „perchta" din Tirol (Op.
cit ., II, 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. Caprere din Moldova au însă coarnele
mult mai mici şi mai puţin împodobite. Ele sînt acoperite cu
n velinţă şi poartă pe spinare o curea cu clopoţei în chip
de cruce. Alături de capre, cortegiul poate avea următoarele
măşti de anjm ale şi păsări : ursul� lupul. vulpea, cocorul,
cocoşul, păunul, calul, iar ca personagii travestite moşul, baba,
mireasa, ciobanul, dracul, ţiganul, turcul, popa, doctorul,
ofiţeru] , marinarul, neamţul, evreul. Caprele şi ursul dansau
cu multă virtu ozitate dansuri groteşti iar personajele mascate
prezentau diferite scene 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 sobze. Şi, natural, de dobă sau dairea pentru
jocul ursului. în Moldova de nord, la jocurile cu măşti apare
şi buciumuJ . Asemănarea acestor jocuri cu jocurile de Anul
Nou ale unor popoare din Balcani şi cu jocurile mimilor
bizantini şi antici este evidenţă. In diferite regiuni ale ţării,
personaje mascate sau avînd faţa înnegrită cu fu ningine, îm
brăcate în zdrenţe, purtînd coifuri, încinse cu talănci, avînd
în mîini bice sau h arapnice , apăreau şi mai apar încă al ături
de huh ai, de colind ători şi chiar de irozi. Ele poartă numele
el(' matahale, draci , obrăzari sau chiar mascaţi.
Măştile care apăreau deci în cortegiul jocurilor de Anul
Nou erau grupate divers în diferitele regiun i ale ţării. Datele
pe care le avem pînă acum nu ne dau o imagine precisă
asupra răspîndirii lor şi nici asupra îmbinăril or dintre di fe
ritele tipuri. Noi cercetări de teren vor trebui să 13murească
de acum înante aceste probleme. Ceea cc apare însă clar
este vigoarea cu care se păstrează şi astăzi 1n mai multe
regiuni aceste străvechi forme de teatru popular. Multe sate
păstrează în tradiţia lor folclorică şi reînvie în fiecare an
Lurcile, caprele, şi brezăile. Sînt chiar unele locuri unde jocu
rile cu măşti au fost reluate după ce nu se mai jucaseră
timp de mai mulţi ani. Ele pătrund astăzi şi în obiceiurile
de Anul Nou din oraşe şi din centrele muncitoreşti. De altfel,
şi
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în vechile centre muncitoreşti româneşti din Transilvania,
teatrul popular de Anul Nou făcea parte ca şi în cci1t rde
muncitoreşti din Europa Cent rală, la cehi, slovaci� maghiari,
germani, din activi tatea culturală . Din această veche acti
vitate culturală ni s-a păstrat la minerii din Cavnic, Mara
mureş, „Constantinul", drama tiza rea populari:i a u t e n tic:\ a
morţn tragice a l u i Co n sl a n t i n Brîn co \'P:m u . ( I . 1\ fo�lt>a ,
Cerce tări de etnografie ş1 de folclor, Bu cmeşti 1 072,
263-314) .
Cercetările mai noi de folclor comparat au aJ uns l n
concluziile c ă jocurile cu măşti din Europa s e leagă de
vechile rituri dionisiace sau <le unele variante populare ak
acestor rituri răspîndite în zona noas tră, deci ne duc spr1'
ongma tracică. Martin P. Niclsson nrată în cercetările sa 1l'
asupra dramei anti ce şi legăturilor ci cu cultul l u i Dionisos
că şi astăzi mai există în Macedonia unele obiceiuri populare
care amintesc foarte mult presupusele forme primare a]c
Dionisiacelor (Geschichte der G riechischen Religion, I, S7·1 �
Der Ursprung der Tragodie, în ,,Nene Jahrbiichcr fiir Klas·
sische Altertum", XXVJII, 191 1 , 609, 673, 687) .
W. Liungmann susţine şi el că Balcanul a fost centrul
de răspîndire a obiceiurilor populare care derivă din străvechi
rituri legate de cultul lui Dionisos (Op. cil., I, 278) . El stabi
leşte chiar filiaţia între acC'ste rituri, j ocurile mimilor antici
şi bizantini şi jocurile ru măşti populare, pri n tre care pentru
zona noastră, alături de lrn kerii hu lgarilor, socoteşte şi
jocurile rom âneşti de Anul Nou. Urmă rind soarta mimilor
bizantini rămaşi în Peninsula Balcanică după ocuparea Cons·
tantinopolului 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 cul turale la
Tîrgovişte. El presupune că Tîrgovişte a fost centrul de unde
s-au i-:'ispînd i t p rin t re români . P l' i ntrf' j ocurih, care ar pult'a
deriva din jocurile mimilor bizantini, el socoteşte jocurile cu
măşti din Moldova şi poate unele forme ale brezaiei. Dar nu
toate jocurile noastre mimice de Anul Nou pot fi explicate pc
accaslil. c a l e . U rn'le din ele cum este de p i l d ă turca, par a fi
mai degrabă o continuare a unor străvechi rituri agrare,
păstrate pesle veacuri prin tradiţie populară. Poate că şi
ce]e pen lrn < ·arc Liungmann stab i l eşte Jegături cu j ocu rile
.
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mimilor să se fi suprapus peste străvechi ebiceiuri populare.
I. Cicerov crede că obiceiurile ciclului calendaristic de
i arnă cuprind urme de străvechi rituri agrare de pregătire a
însămînţărilor viitoare şi de propiţiere a recoltelor bog·ate.
Printre acestea se p ot încadra şi obiceiu rile noastre de tipul
turcii (Op. Cit. 217) .
într-adevăr, turca, în forma cunoscută în unele ţinuturi
ale Hunedoarei şi de pe valea superioară a :Mureşului, avea
o serie de elemente care ne pot duce spre rituri 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 apărea numai
cu moşul cu sacul de cenuşă şi cînd era ucisă, ar fi repre
zentat o formă străveche de rit agrar. însă, în general,
brezaia era însoţită de mai multe personaj e mascate şi juca
8Cene comice. Moartea ei era mai mult un aspect hazliu
potenţat şi de procedeele prin care era reînviată şi de faptul
<'.<I. după ce reînvia, cerea bacşiş. Prin aceasta: brezaia se
apropie mai mult de j ocurile cu măşti propriu zise, de jocu1·il c moldoveneşti de Anul Nou.
Studiul măş tilor, prin leg·ătura pe care acestea le au cu
j ocurile mimice, cu teatrul popular şi cu obiceiurile, formează
�i el obiectul folcloristicei. Lămurirea originii şi dezvoltării
măştilor a preocupat mult pe folclorişti. Ea implică însă în
p realabil cunoaşterea substanţei şi originii obiceiurilor şi jocu
rilor în care apar diferite măşti . în acest domeniu, studii
d<'osebit de interesante care cuprin d şi zona noastră, sînt
i ntreprinse în ultimul timp în Austria de folcloristul Leopold
S«'himdt. Rezultatele de pînă acum ale acc>stor studii au
fost publicate în lucrarea „Masken in Mitteleuropa". (vVien
I ! lGG) . Printre recentele cercetări cu carac ter de sinteză aş cita
1 · a p itolul din voi . VIII al Enciclopediei Universale <leJl' Arte.
\ ' « ' nczia-Roma. p . 878-918 şi studiul scris ele> mine în cola
i > 0 1·are cu Const. Eretescu. (Dic Maschen in rumănischen
I : rauchtum, in Schweizerische Archiv fl'ir Volksknude (G3, : H r
I DG7, 161 - 1 7�).
V.
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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 sl răvechi cu măşti de gaze rămase din ultimul ră zb oi
mon<linl . Pe lingă măşti poporul cun oş tea machiajul, înnegri
rea feţei cn funingine.
V i c l e i m u 1. Vicleimul şi irozii, au o origină mai nouă,
cărl m·:'l r<·asci'l apuseană. El se juca de cPte de flăcăi, sau snb
formi1 de l.eatru de păpuşi, de păpuşari. Peste 1 ex l.u l de origină
cftrl tml.rească cu tem atică biblicc'i s-au s11prapn s în unele locuri
foJ'me de teatru popular sau C'lem ente laice urbane şi subur
haHe în gen de revistă, dînd un ames Lec hibrid. O astfel de
form:l. n Yicleimu]ui a fost notată la Tg. Jiu de C. Brăiloiu
şi H. H. Stahl (Sociologia Rom ânească, T� 1. 2, 1 936, 5-36) .
Alături de vicleim, chÎ'POtul, c a scenă pentm teatrul de
piipuşi ('rn f o los it şi pentru desfăşurarea unui vechi joc p opu 
lar comic. Vasilache şi Mărioara, jucat aLît în cad nd ol 1 i ce i u
riJ o r <h� A nnl Nou cît şi la hîlciuri.
P l u g u ş o r u l . Urarea cu plugul sau c n buhaiul , :,plu
guşorul" cum i se spune în popor, este un străvechi obicei
agrar prin excelenţă, care se practică şi astăzi mai cu seamă
în l\foldovn. În aju n ul Anului Nou în multe Jocuri ch i ar în
ziua de A11ul Nou, ceata de urători form ată d in doi pînă la
douzcci de flăcăi sau hărbaţi însuraţi de curînd, pleacă din
cnsă în casă să ureze cu pluguşorul sau să „hăiască" cum se
spune în Moldova. Cu pluguşorul urează astăzi şi copiii.
Urarea nu se rezumă numai la expunerea în cîntec sau
versuri n ce lor dorite ca în colinde , ci se înfăptu ieşte şi prin
prezentarea dramatică a muncilor agricole. Avem deci de-a
face cn o manifestare folclorică complexă, menită să aducă
hdşug în agriculturtL Pentm desVişurarea dramatică, a urării
SC' fol oseşte p l ugul sau bu haiul. Plug·ul era al tădată un plug
adcv:l. rat, frum o s împodobit cu crengi de brad şi cu p a n
gl ici , m a i nou cu hîrtie coloratii, tras de patru sau de doi boi,
de ascm m e a împodobiţi cu p anglici sau batiste lucrate în stil
popular. În anii din urmă se răspîndeşte tot mai mult plugul
în miniatură pu rtat pe brale de cel care urează şi un plug
76

simbolic, format dintr-un băţ cu două crăci care reprezintă
coarnele plugului. Copiii urează numai cu plugurile în minia
tură.
B u h a i u 1 numit în Ialomita şi în sudul Moldovei „bugă",
era un vas de lemn de forma unei putinici, cu fundul acoperit
de piele de capră sau de oaie, bine întinsă şi legată cu un
cerc sau strînsă cu o frînghie. Prin mijlocul acestei piei trece
o şuviţă de păr de cal fixată la interior cu un nod sau cu un
băţ trecut printr-un laţ. Gura vasului este deschisă. Unul din
flăcăi ţinea buhaiul iar altul cu degetele muiate în Lorş, în
apă cu sacîz sau numai în apă, trăgea şuviţa de păr, produ
dnd un zg·omot surd întărit de cu tia de rezonanţă a vasului.
Cuvîntul buhai a ajuns la noi probabil prin intermediul
limbilor slave, - rus : bugai ; polon : buhai ; din turceşte :
buga, cum se spune in Ialomiţa şi sudul Moldovei. Obiectul
menit să imite mugetul taurului, simbol al fertilităţii, a fost
dndva ri"lspîndit în întreaga Europă. L a cehi este cunoscut
1;lÎ azi sub numele de bukal sau bukaci, denumirea fiind în
l <:'gătură cu zgomotul pe care îl face. La unguri se numeşte
fw.rogato, tot o denum ire onomatopeică. la germani se nu
meşte R ummeltop sau Brummtopf, tot după zgomo tul pe care
îl face. Top/ înseamnă oală de pămînt, de lut, aici vasul fiind
(le ceramică. O biceiul a dispăru t demult in Europa apuseană
1;)i acolo unde mai există şi-a pierdut sensul tradiţional şi este
practicat mai mult ca un joc de către copii.
Pe lin gă plug şi buhai, ceata purta bice sau harapnice din
1·are se pocneşte, clopote de vite şi talăngi. Ea era inso�itii de
instrumentişti pop ulari care cîntau din .fluiere � cimpoi, vioari"l
sau cobze.
În general locurile unde plugul şi buhaiul apăreau îm
preună în acelaşi obicei sîn t mai rare. Acolo unde plugu]
era înlocuit cu un băţ simbolic, 1n tot timpul recitării hăţul
era jucat în ritmul versurilor ; clopoţeii care-] împodobeau
acompaniau ritmic recitarea. În regiunile unde recuzita era
�i mai este un plug adevărat, se trage şi astăzi uneori, i ar
în trecut să trăgea cu regularitate, o hrazdă în curtea sau la
poarta gospodarului. Tragera brazdei dovedeşte fără putinţă
de îndoială că plu guşorul este un străvechi obi cei agrar derivat
dintr-o practică primitivă şi trecu t printr-un rit de fertilitate,
ajungînd o urare îndătinată de recolte bogate în anul cc vine.
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Urarea este un lung poem în versuri recitate care descrie cu
mult umor dar şi cu cuvenita ridicare de plan fabulos, toate
muncile agricole pînă la coptul colacului.
Altădată rit menit să provoace fertilitatea, pluguşorul este
.azi acolo unde se păstrează, un obicei care contribuie la
veselia generală a sărbătorii Anului Nou, la potenţarea atmos
femei de optimism, la colorarea desfăşurării aceslei sărbători,
-cu clemnle care vorbesc despre una din principalele ocupaţii
ak poporului no s t ru agricultura. U rarea cu plugu] sau cn
bu haiul p ovesteşte cu umor d es p re prodigioase m unci agTjcole ,
al căror rod este fabulos.
Waldemar Liungmann (Op. cit. II, 845) caută să stabi
lească o legătură între obiceiul nostru şi aratul ritual practicat
pc n l rn a propitia de ţăranii romani J a cal endele lui Ianuarie
sau la '.I. Martie. Desfăşurarea dramatică se leagă, după părerea
lni Liungmann, de aratul şi semănatul ritual din cultul lui
D ionisios şi al lui Osiris. Ţinînd seamă de noile constatări
făcu te de N. E. Male asupra mituri l or vechi egiptene, (1\-lifl
drcvnego lghipta Lcningrnd 1070) , pu tem presupune că plu
guşo ml, este de fap t la origină, ceremonialul primei hrazde
practicat de căpetenia obştei patriarhale. Şi în urarea noastră,
gospodarul, bădiţa Vasile sau bădiţa Troian, pare să aibă
acelaşi rol.
Gospodarul pleacă pe un cal negru sau pe un cal „graur
-cu şaua de aur" să găsească „loc de arat şi semănat" . El ară
„brazdă neagră" şi seamănă „grîu roşu". Griul creşte „în pai
ca trest ia. in foi ca mazărea. in spic ca vrahia . „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. S e duce ]a tîrg
să-şi cumpere fier şi oţel. Se duce Ita fierar şi-l pune să-i
facă „săcere mănînţele I Cu dinţii de floricele, I Cu mănunchi
.de viorele, I Să secere copile frumoase cu ele". Într-o variantă
culează în anul 1950 în Negrileşti, Vrancea, gospodarul chea
m11 fierarul la telegraf. „Ş-au sunat la telegraf I Ş-a venit
meşteri-nelat". Elementul vieţii moderne intră în chip natural
în descrierea muncilor agricole. Prezentarea muncii menită să
-constituie miezul urării este presărată cu elemente de um or
�i cn note de voită exagerare, necesare împlinirii dorinţelor.
,
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Hitmul seceratului este fantastic : „Un fecior de negustor I Cu
stînga secera, I Cu dreapta lega, I Cu dinţii-n haraba arunca. I
O scos doisprezece telegari, I Ca ceaunele cănite, I Cu unghiile
potcovite, I Cu potcoave de argint, I Ce prind bine la pă
rnînt. I O scos nouă iepe surepe, I De cîte nouă ani sterpe. I
Cu g·ura-n cm· punea, I S tambo! nu le trebuia". După termi
narea seceratului şi treieratului, carele „Împovărate, I Cu
J anţuri legate" se îndreaptă spre moară. Moara, văzînd atîtea
care Pune coada la spinare I Şi apucă pe lunca mare" . Dar
„Morarul meş ter mare, I O ieşit cu ochi boldiţi, I Cu iţarii
cruciţi, I De dînsul să te rîzi". Şi morăriţa a ieşit „Cu o covă
ţică de nişte tărîcioare I De cînd cu foametea cea mare. I Şi
mi-o începu a striga : I Ptiu, ptiu, ptiu şi na, na, na. I Moara
sta şi se uita. I �i-e amăgit-o pîn-la portiţă I Ş-o luat-o de
dlrlog I Ş-o dat-o la loc, I Ş-o Iau t-o de cîlcîie I Ş-o pus-o pe
căpătîic, I Ş-o scos un ciocan, Şi i-o dat una în splină, I Ş-o
aşezat-o pe făină". Această parte în care moara era întruchi
pată ca o făptură vie, un fel de anima] 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 întotdeauna rîsul ascultătorilor.
Ea reprezintă poate cu hazul cuvenit îmbinarea între d escrie
rea sobră rituală a muncilor pentru pîine cu nota veselă care
apare simbiotic la foarte mulLe din riturile vechi şi la jocurile
cu măşti medievale. Griul este măcinat, făina este dusă acasă
la jupăneasa gazdă care „face colac frumos, I Şi l-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 sfîrşit
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,
H.îmnicu Sărat („Şezătoarea" XIII, 9, 1.913, 127 - 1 35) , înainte
de a cere darurile, ceata face o urare profilactică pentru
casă : „Dar dumnealui intră-n casă, I Puse coatele pe masă, I
Se uită la sfînta icoană, i Văzu un arc mare ţăglat, I De nouă
meşteri lucrat, I Şi dădu-ntr-un cîrd de porumbei I Şi po
rnmbeii începură a zbura. I Şi cum zburară porumbeii, I Cîte
unul, cîte doi, I Pînă la patruzeci şi doi, I Aşa să fugă relele, I
Ş i belelele, I Şi fermecătoarele I Din curţile dumneavoastră."
„
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ln partea care în c h e ie pluguşorul, î n tîlni m unele clemen te
particulare de umor, obişnuite şi în oraţiile de nuntă şi în
unele povestiri , şi în tea trul popu lar. Ele se referă la însăşi
practica obiceiului, ironizează recitarea şi pe recitatori, crează
distanţa între actul ceremonial p e rf orm at şi receptarea lui.
Este în această parte plină de umor, un fel de atitudine lucidă
pe care ceata o ia fa�ă de obiceiul pe care-l practică : „Măi
b ă ie te , măi băiete, I De unde-ai învăţat aste cu v i n te ? I D i n
ţara nemtească I Unde piţigoiul a învăţat carte l atinea s c ă. J
Dar noi nu sîntem de i ci de colea, I Sîntem de l a Duda
Veche I Unde mîta streche. I Azvîr1 i 1 i hăicti cu barda I Si
retezaţi-i coada." .. : „Noi nu sîntem d e ici d � c o le a , I Sîntc;n
tocmai din Goleşti I Unde lapte nu g·ă seşti, ? Cum îl m ulge-n
tîrg îl duce, I Pling mil ele de la c m c c_• . I Nu cred q.i di sin tPm
niscaiva săraci, I C-avem şi noi patruzeci şi patru de pogoane
de vie, I Tocma-n deal la Mişelie, I Num ai iepurele chiar le
ştie. I Şi nu sîntem niscaiva săraci, I Avem şi noi patruzeci
şi patru de poloboace, I Fără funduri, fără doa ge I Am mai
ura ce-am mai ura I D ar ne uitarăm cam la vale, / Şi vedem
că-i vremea tare I Şi n-avem măcar mantale, I Şi sînlem cu
pielea goală , I Căci puse mî na hoţul de Anghclupi I Şi le dădu
lui Ion Toduţă. I Am ma i ura ce-am mai ura, I Dar ni e c-om
însera I Şi ne-aşteaptă Ja caselP- n o as tre I Ne \'estele fru
moase, I Cu pupezele fripte, I Cu caragaţe umplute, I Cu gîştc
îmbroboclate. I S:1 nu c r e d eţi di sîntem săraci� I C-a\' <'lll şi
noi du gheană Ia uli\.fi, I învPli tă cn tur tiţ ă I Şi cu paie de
ovăz, I Cînd pui mina pică j o s I Şi cu paic de negară. I Ne
bate vij elia mai rău c a afară, I Am m ai ura ce-am mai ura. I
Dar ni-e c-om înlîrzia, I Departe de bordeiele noastre, I Pc
la cast'lc dumneavoastră, I C-avcm s ă trecem I Hopuri hopn
rat <> . I Vii i n e n u mă r·atc. / M u n t i mari în tunecoşi , I Mni r:1 mî··
neţi boieri sănătoşi''.
ln atmosfera generală a pluşugorului în care umorul este
una din notel e d ominante. aluzii l e la s li-hil c s o c i a le de nl tădatu
erau foarte grăitoare. Ele readuceau pe ascultător din lumea
fabuloasă a dorinlelor în lumea reală a nevoilor greu de
împlini t. Pcndnlln d î n tre fabulosul urării şi reminiscenţe ritua Jc
şi realit at ea satirei sociale: pluguşorul capătă semnificaţie de
d o c ume nt soc i al. Aluziile sîn t de cele mai multe ori precis
localizate şi prin aceasta şi mai apropiate de i nteresul as cu l
'
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tătorilor. Alteori ele se refe1'eau la evenimente din lupta ţăra
nilor împotriva exploatării moşiereşti ce au avut un mare
dl.sunet în masele popu1are. De curîn d, A. Z. N. Pop a a dH a l <le
pildă că versurile . ,Nu sîntern tle la Cu ca Nuca I Unde mă
măliga e CÎ L nu ca" se re fc 1°<'an la riiscoala [ :l.răneasr:I. din
satele Cuca şi Macăi din judeţul A rgeş. (A. Z. N . Pop , Cu ca
Muca în semnificaţia plugu şorului. Revista de folclor. 33,
HJ58, 91 -1-00).
Bazat la origină pe o p.ractică ritua]ă menilă să înso[ C'a scă
sau să prevină muncile plugarului, pluguşoru] ('Vo]u ează t rcp
tat şi ajunge la formele spect ac11 lare sărhntoreşti de astfizi.
Prin înmulţirea momentelor <le umor şi iron ie. pluguşorul
devin e o pove ste versificată mc n i til mai mult să distreze decît
�ă provoace rodire, cnm credeau ţăranii satelor pa triarlr nle.
S usţinut de întreaga desfăşurare spectaculoasă, el ajung-r- un
simplu obicei în cadrul rîn cln iel ilor de bună cuviin�ă tradi
ţion ală. În această schimbare <le func! ie. valorile estetice
cîştigă preponderenţă. Element ele· socialf' S<� accentuează şi
CÎştigă teren în detrimentul cPlor care arnin tc·sc vechile ri turi.
T e a t r u 1 p o p u 1 a r. : ,Teatrul popular este un pom
i n Prc n retf'zat pe care s e al l o i t>sc în tr-1 1 na mlă<lite noi" s p u n e
folcloristul elveţian Richard Weiss. nPermanentil rămîne nu
mai seva vie care se ridică mereu din rădăcini şi face ca
pomul să înflorească mereu . impulsul dramatic: dorinţa de
l <' a t.ru a poporului . ' ' (Volksl.:: 11 n (k <l<'r �chwC'iz. Zu ri ch I !)'i 6,
p. 205) .
Aceeaşi sevă vie a dorinţii poporului de a juca I l ' alru
face ca şi în folclorul nostru teatrul popular să fiC' 11wrcu
prezent, să apară din cele mai vechi timpuri snh d i f<'rite
forme. De la vechile rituri spC'ctacol e despre care am yo rbit,
poporul ajunge la teatrul cn tematică socială, la jocnrifo
dramatice avînd ca subiect scene din viata
' haiducilor. Sub
această formă, teatrul popular capătă o nou ă înfl orire în
secolul trecut.
în Europa apuseană, teatrul popular cu tem atică socirilă
se naşte prin altoirea elementelor de teatru cărturăresc sau
de bîlci pe vechiul trunchi al jocurilor dramat ice de carnaval,
şi al teatrului religios. El înfloreşte sub această nouă rormă
începînd din secolul XVIII. Repe etoriul teatrului popul ar
apusean este format din p i t>"iC' cu ten d in t :i mo ral izn toarf' , cu
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tematică cavalerească, cu subiecte luate din cărţile populare,
sau clin întîmpJări reale care au stîrnit în vremea lor multă
senza�ie, de pildă din faptele haiducilor vestiţi. Legătura
aces tui teatru p opular cu teatrul de bîlci, cu repertoriul ve
chilor trupe de teatru ambulante e8te evidentă. În folclorul
german sî nt cunoscute piese ca : Genoveva de Brabant, Faust.
Don .Tuan, Rosa de Tannenberg, Prinţul Eugen de Savoia,
Fiul cillăului şi Fata de ţigan. La slovaci există o piesă de
teatru popular al cărui erou principal este haiducul Janosik,
conlemporan cu Pintea Viteazul. La cehi s-a păstrat sub
form ă 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 .,Jienii", denum ită în unele locuri şi „Ban da J.ienilor",
„Jienia", sau simplu ,,Banda" sau „Haiducii." Eroul principal
a l pj esei este Iancu Jianu. Toate variantele ei pornesc de la
renumele pe care l-a avut în popor acest haiduc, de la legen
dele ce s-au creat în jurul faptelor sale haiduceşti.
Dar aproape fiecare regiune a avut în trecut un haiduc
al său pe care poporul l-a socotit luptător pentru dreptatea
socială. Imaginea populară a atribuit haiducilor calităţi deose
bite. uneori supranaturale, care i-au ajutat să învingă orice
greutăl.i, să iasă întotdeauna biruitori. In jurul figurii haidu
cului, poporul a concentrat în chip legendar toată revolta
sa, toate speranţele în viitor, tot optimismul său. Aceasta este
temelia socială a teatrului cu tem ati că haiducească, prin ea
se explică rolul pe care J-a căpătat această categorie în fol
clorul nostru din perioada capitalistă. In lupta împotriva
împilării, a nedreptăţilor sociale� teatrul popular cu tematică
haiducească a constituit un element de rezistenţă. Tatrul popu
lar cu tematică haiducească este răspîndit mai cu seam ă în
Moldova. Acolo, alături de Jieni, sînt cunoscute piese care
poartă numele altor haiduci, mai apropiati prin acţiunile lor
de oamenii ţinuturilor respective, ca : „Banda lui Buj or sau
Buj orenii", „Groza" ,„Banda Codrenilor" etc. Astăzi teatrul
popular cu tematică haiducească este o categorie activă a
folclorului nostru . El tinde să se răspîndească şi în alte re
giuui ale ţării.
V. Adăscăliţci (limbă şi literatură, 11, 1.956, 18) arată că
în j urul Paşcanilor, important centru muncitoresc, tematic a
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haiducească s-a contaminat în piesele de teatru popular cu
clemente din lupta ceferiştilor. In comuna Ghindăoani, Neamţ,
în timpul războiului s-a creat o nouă piesă avînd ca temă ura
impotriva 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 douăsprăzece zile
al ături de vechile jocuri cu măşti, de plugu şor şi de buhai şi,
uneori, îmbinîndu-se cu ele.
Piesa începe prin prezentarea haiducilor, care îşi aşteaptă
c ăpetenia
După apariţia acestuia apare îndată şi potera. Ur
mează o dispută între comandantul poterei şi căpetenia haidu
cilor, care este prins şi legat '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. In 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 cîntece haiduceşti din reper
toriul folcloric tradiţional. Acestea constituie de fapt miezul
întregei piese şi servesc atît la caracterizarea situaţiilor cît şi a
personajelor. Ele marchează conţinutul i deologic al pieselor în
aşa măsură încît desfăşurarea acţiunii pare doar o canava
1nenită să ajute la scoaterea în relie f n mom ente l o r hoLărîtoare
exprimate prin cîntec. Alături de cîntecele cu caracter folcloric,
teatrul cu tematică haiducească cuprinde şi o serie de cîntece
ce poartă amprentă cărturărească. Discutînd problema originii
teatrulu i cu tematică haiducească şi mai cu seamă a Jienilor
în folclorul nostru, Vasile Adăscăliţei ajunge la concluzia că
Pl nu a p u tut să apară înainte de secolul XIX. El crede că
culegerile de p oezii populare ale lui Vasile Alecsandri a avut
un rol hotărîtor în răspîndirea baladei lui Iancu Jianu şi
de'ci şi în alcătuirea piesei cu această temă. Teatrul cu tema
tică haiducească nu a fost străin nici de op era dramatică a
l � i Vasile Alecsandri din care s-a inspirat uneori. În unele
variante de Jieni se cin.tă şi a stăzi un fragment din Şoldan
Vit eazul.
Analiza te xte l or de teatru popular cu tematică haiducească
ne
a rată legăturile
lui cu jocurile dramatice populare mai
.
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vechi, dar şi cu teatrul cărturăresc de la începutul literaturii
n oastre dramatice. In primele noastre lucrări dramatice, te
matica haiducească este frecventă. Ion Eliade Rădulescu sc1'ie
piesa „Păunaşul Codrilor" ; „Jigniţerul Vadră" a lui Alem
Russo este un p amflet împotriva abuzului de tematică haidu
cească în teatrul nostru din acea vreme. Este ştiut
că în a
.
doua jum ătate 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 originii teatrul u i
p opular haiducesc, Jienii, Revista d e etnografie ş i fold m.
10. 3, 1965, 317-325) . Ea pare să fi fost scrisă înainte <lP
1858 şi legătura ei cu piesa care circulă azi în popor parP
evidentă. La 1 868 s-a jucat la Bucureşti piesa „Tom şa căpitan
de haiduci". Viaţa lui Iancu Jianu a fost scrisă sub formă
roman tată într-o broşură publicată la 1863 de N. D . Popescu,
sub titlul „Jancu Jianu, zapciu de plasă". Această broşură
pare să fie avut o largă circulaţie în popor. De altfel N. D.
Popescu a romanţat şi vieţile altor haiduci şi broşurile lui s-nu
bucurat de o largă circulaţie. Interesant în legătură cu ori
ginile cărturăreşti ale teatrului popular cu tematică haidu
cească este faptul relatat de Mihail S adoveanu în „Anii de
ucenicie". El povesteşte că, pe cînd era de 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 re
găsit circulînd în popor după aproape jumătate de veac. L-a
cules în anul 1944 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 a u
contribuit vechile forme de teatru popular din cadrul obiceiu
rilor de Anul Nou, cîntecele tradiţionale de luptă socială,
cîntecele haiduceşti epice şi lirice dar şi teatrul cult cu tema
tică haiducească de la începutul secolului trecut şi broşurile
în proză şi versuri despre vieţile haiducilor precum şi bala
dele haiduceşti publicate în colecţiile de literatu ră populară.
Alături de aceste piese, poporul mai cunoaşte unele jocuri
dramatice populare ca „Nunta ţărănească" sau „Arnăuţii" , pe
care le prezintă tot în cadrul obiceiurilor de Anul N ou. După
primul război mondial a circulat un timp sub titlul „Pacea
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generală" o piesă cu orientare ambiguă, alcătuită de vre-un
cărturar sătesc . Unele variante a]e acetesi piese se mai pot
înti1ni şi astăzi.
b) OBICEIURILE D E PRIMAVARĂ
Din lre multiplele obiceiuri tradiţionale legate de date ca
lenda ristice ne vom opri numai la acele care în desfăşurarea
J or au păstrat implicate în manifestări artistice urmele vechilor

rituri de început de an, anul nou de primăv::iră. Cele mai
multe sîn t descrise cu minuţiozitate în lucrările lui S. F. Ma
rian p e tare le-am citat şi în stn<lii]e lu i Tudor Pamfile
(sărbătorile de vară ]a români, Bucureşti 1 910, Agricultura
la rom:m i , Ifo cnreşti 1 91.3) . Făr:l. să poală cupri nde toate
f ormelt• :mh care aceste obiceiuri au circulat pe întreg te1·i1 orinl [ urii noastre, fără să aihă o vizi une istorică a desfăşu1·:1. ri i lor şi oprindu-se cu relatarea faptelor la situaţia de la
:; rlrşitu 1 secol ului trecut sau de la începutul secolului nostru ,
aceste l ucră ri aduc un bogat materia] documentar şi constit1 1ie
pînă acum principa]a noastră sursă de informaţie în legătUi'ă
rn folcloru l obiceiurilor. Dacă da tele reale pe care le prezintă
sint intC'resante şi importan te, interpretările pe care ei încearcă
s� le <lea acestor obiceiuri trebuie privite critic fiindcă de
„ele rnai multe ori sînt unilaterale sau dep{tşite. Ele repre
zin ll''t � l adini la care se găsC'au cercetările 'în acest domeniu
ne u m
o j t 1 mătate de veac.
Obiceiurile legate de primăvară marcau diferitele etape
în desf ăşurai·ea vieţii săteşti, legate de sărbătorile mai impor
tante ale ciclului calendaristic de primăvară.
Dupt1 cele douăsprăzece zile în car e se sărbătorea trecerea
de la anul vechi la anul nou, urmeau în rînduiala calendaris
tică a satului vechi cîşlegile, răstimp menit, cum am văzut,
nunţilor. Poporul nostru nu a cunoscut în aceste şase săptă
mîni petreceri aparte, de proporţia petrecerilor de carnaval
de la alte p opoare. Numeroasele nunţi cu desfăşurarea lor
prelungită altădată de la trei pînă la cinci zile, cu peţitul
şi logodna care le premergeau , umpleau de fapt tot dorul şi
putinţ.a de petrecere a colectivitălii săteşti. S fîrşitul cîşlegilor
însă, lăsata secului, era sărbătorită cu mai multe manifestări
care marchează pe de-o parte încheierea perioadei căsăto
riilor iar pe de altă parte venirea primăverii, începutul mun-
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c.ilor de primăva1·ă şi, odată cu creştinismul, încep utul lungii
perioade de privaţiuni, de reţineri, de asceză, a postului cel
mare. începutul acestei perioade era marcat prin petrecerile
de Lăsatul Secului, petreceri cu mîncare, băutură, cînte şi joc.
Poporul le numeşte „Refenele" sau în unele Io euri „ Vergel'".
Dansurile şi cîntecele aveau uneori legătură directă cu îndoitul
rost al acestor petreceri : încheierea unei perioade de ceremo
nialuri şi pregătirea pentru muncile de primăvară şi încheierea
răstimpului căsătoriilor. La jocurile fecioreşti, dansatorii vir
tuoşi trebuia să sară cît mai sus ca să crească cînepa mare.
În st rigă turile şi cîntecele de Lăsatul Secu l ui� feciorii îşi bă teau
j oc de fetele care au rămas nemăritate, „le trăgeau o refenea".
În colecţia Iarnik-Bîrseanu (Doine şi st rigături din Ardeal,
Bucureşti, 1 895, 450) , găsim strigături care exprimă clar
tristeţea fetelor care nu s-au măritat în cîşlegi şi ironia fecio
rilor 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
de sărindare, I Doară vă veţi măritare."
Din acelaşi grup fac parte şi o serie de cîntece şi strigături
batj ocoritoare 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 tradiţional, de cele mai multe ori, p rimăvara
începe ţesutul pînzei.
Jalea fetelor nemăritate îşi găsea concretizări în obiceiuri
şi cîntece. În prima noapte a postului mare, fetele SC' a duna u
şi cîntau cîntece de jale 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 gîtele, I Că se trec cîşle
gile. I După ce-oi trece pe prag I Mi-a ieşi grija din cap, I Oi
pune furca-n cărare, I Mai mult nu te-oi supărare."
Mai clar pare a exprima sentimentul fetei rămase nemă
ritate următorul cîntec pe care-l citez într-o variantă din � i
nutul Aradului. Cîntecul are şi azi circulaţie, una din variantele
lui fiind prelucrată pentru cor :
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„Grînele vara se coc, I Zis-a badea să nu joc, I Pin-la
st o r sul vinului, I Că voi fi mireasa lu i . I Storsu vinului Lrt>c 1 1 . I
Badea conciu nu-mi făcu. I Cîşleg·ile încă tr e c, I N-am cn c ine
să-mi petrec. I Vine şi postul cel mare, I Port cosită pe
sp i nare. I Cîţi sînt j uni şi feciori, I Ei toţ.i sînt înşe1 5Lori".
Cîntecul are o notă de resemnare şi un încep ut de neîn
credere în făgăduiala flăcăilor. Ce l e mai multe cîntece pe care
f e te le rămase nemărittae Ja cîntau în prima noap te a p o st u lui
marc
nu rămîn însă Ja această notă de resemnare ci sînt
adevărate ble s teme la ad1·esa flăcăilor. Puterea lor de evo care
şi de ură nu este mai prej os de poezia b le s te melor de dra
g·oste, atît de răspîndită în lirica noastră tra diţi on ală : � ,Tu
eşti bade acela I Care ai luat icoana I Şi te-ai ju rat pe dînsa, I
Pe mine n u m i- i lăsa I Pînă soare s-a găta, I Pe mine nu m i-i
urî I Pînă so are s-a g ăt i . I Soarel e' n u s-a gătat, I '1'11 pe
mine m-ai uitat. I S oarele nu s-a gătat , I Tu pe mine m-ai
lăsat, I Cu alta mina ai dat. I Da-ţi-ar, bade, Dumnezeu, I
După jurămîntul tău, I Nouă boli, nouă l ingo ri. I Trei perechi
de fri guri rele, I Să-ţi fie de schimburele. I Dar nic i l u ng
sft nu te ţie, I Ca n u cumva rău să-ţi fie. I Din arat pînă-n
cărat, I Din aratul grînelor, I Pînă-n dusa bulelor, I Cind
ţi-o fi badeo mai bine I Să treacă vîntu l prin t i n e. I Cin el
îi fi mai sănătos, I Să nu iei un pai de j os. I Cî n d îi fi mai
în putere, I Să nu iei două sur c ele , I Să te rupă de prin
ş ele . ';
Intr-un cîntec din Moldov a de nord, ironia la ad resa
fetelor rămase nemăritate ia forma parodierii disperări i lor :
� , Astăzi îi lăsat de sec, I Mă duc mamă să mă-nec, I ln tr- o
baltă stătătoare, I Unde gîşte sprinteioare I Înoată stind în
pic i oare . I Unde-i fi balta mai lată, I C-am rămas nemă
ritată, I De urîtul fetelor, I De rî su l foci01·ilor".
Pe lîngă Refenele sau Vergeluri, Lăsatul secului era prăz
nuit cu un obicei ce se cheamă în general „Alimori'�. în Hu
nedoara aces t obicei se ch e a mă „Hodăiţ.e" iar în Banat
, ,Priveghiul ". Tineretul satului aprindea în noaptea de Lăsatul
Sec ului pe un deal apropiat sau în tr-un Joc mai ridicat, un
foc mare în jurul căruia se aduna tot satu l pentru a petrece
şi a dansa.
Heinrich von Wislocki spune în descrierea vieţii românilor
din Transilvania (Aus dem Leben dcr Siebenhiirge r Rum a nen,
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Ha u i l mrg 1 88H) , că focurile se aprindeau în ultima <luminidi
a cişlegilor 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 j ocuri de artificii. In unele locuri înfăşurau în paie
o ro<ltă de căruţă sau de plug, o aprindeau şi o lăsau să se
rostogolească la vale. În jurul Sibiului în cadrul aceJ eaşi
sărhători se făcea o păpuşă de paie de mărimea unui om
dl.re i a i se dădea foc.
Focurile de primăva ră erau răspîndite la aproape toate
popoarele Eu ropei şi îşi au originea fără îndoială în practica
îndelungată de apnrare a semănatului şi l ivezilor împotriva
gerului. la u nele p op oare au căpătat formă de rit pentru
alungarea ierni i şi întimpinarea primăverii. În fol clorul nostru,
în unele locuri. focuri cu rosturi similare se mai aprjndeau
şi în noaptea de Paşte.
Tot la sfîrşitul cî ş l egilo r se făcea şi strigarea peste sat,
despre care am am intit Flăcăii se urcau pe un deal, în unele
locu ri într-un copac înalt şi de acolo vesteau pentru întreaga
colectivitate numele fetelor care nu s-au măritat şi pricin a.
Ei mai dă d eau în vi l eag şi alte fapte considerate a nu fi c o n 
forme cu buna cuviinţă tradiţională a satului . nÎndată ce trece
Lăsatul Secului, cînd intrăm în Păresimi, - scria la 1858
Al. Pclimon în „Impresii de călătorie în Homania", (58-59)
- se urcă dintre oameni şi flăcăi deasupra unei rîpe şi încep
a
st riga 1n gura mare numind fiecare din fetele care sint
harnice şi care nevoiaşe, fiecare cum se poartă şi ce omenie
au, fiecare se face şi ce săvîrşeş te, care fată a răm as nemă
ritată şi care a îmbătrînit aşa."
Strigarea peste sat era o fonnă a demascării colective,
foarte veche în cadrul vieţii tradiţionale săteşti. Ea av e a me
nirea să scape colectivitatea de urmările nefacte pe care le
pot avea abaterile de b rîndui ala tradiţ.ională. În ordinea
social-juridică a satului patriarhal, practicarea ci era un drept
al cetei de feciori, dreptul de a adu ce judecăţi asupra compor
tării colective şi de a sancţiona abaterile. Sub diferite forme
de reali zare obiceiul se mai păstrează încă în unele sate din
ves tul TransilYanici.
.
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In 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 impor1.ante reminiscenţe de rit agrar, legate poate de începutul
anului de p r i măvar ă Num ărul şi rorrna măşti l or variază şi
obiceiul trece prin mari schimbări de la sat la sat. S. F.
Marian notează în jocul cucilor urm ătoarele personaje : bunica
cucilor, zece mirese, zece miri, un bărbier, un paznic. In
cercetările făcute recent în juru l Bucu reştiului s-a constatat
că există şi un vînător şi un ţambalagiu , că există cuci şi
cucoai ce ; în unele locuri în convoiul cucilor apărea 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 satu liu 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 Ja
tcrminm·en obiceiului o masă şi o petrecere cu joc.
Fără a avea amploarea sărbătorilor de Anul Nou , a celor
1. 2 zile, obieciurile vechiului an nou de primăvară, cele de
L ăsatul S e cuJ ni, c uprindeau cileva interesante manifestări
folclorice ce făceau parte din patrjmoni nl mai multor popoare
europene . El e încheiau, cum nm arătat, u n importan t răstimp
al anului, răstimpul legării noilor căsătorii şi deschideau un nou
răstimp, cel a] mu ncilor de primăvară. Petre cerile marcau
acest moment de trecere , cum se întîrnplă frecve nt în folcloru]
obiceiurilor. Legătura cu postul mare s-a făcut mai tîrziu
şi este evident o suprapunere.
r11 Banat, prima săptămînă după lăsatul de carne, SC nu
meşte săptămîna nebunilor şi se prăznui a print jocuri cu
măşti în genul carnavalului.
Cînd am vorbit de calendar, am spus că la noi zilele
D@chiei ar pu tea să fie o amintire a începerii anului nou
la 1 martie. În unele locuri J a 1 martie fetele îşi ghiceau
norocul ca şi în noaptea de Anul Nou.
U n alt obicei din cadrul sărbătorilor de primăvară era
alegerea Craiului, a Craiului Nou cum se spune în Moldova
de Nord, a Plugarului în satele din Făgăraş, sau Tînjaua în
Maramureş. Era ales flăcăul care a ieşit în acea primăvară
.
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primul cu plugul la arat. Cel ales e ra legat la p1c10are , dea
supra şi sub genunchi, peste mijloc şi peste piept în cruci ş
cu legături de paie. Aceste legături par a fi forma primă,
sugerînd direct fertilitatea, a canafurilor şi betelor cu care
se leagă astăzi căluşarii şi jucătorii de b ărbunc.
Craiul Nou sau Plugarul era urcat pe o grapă, unde stătea
în picioare rezemîndu-se într-o f urcă, apoi era luat cu grapă
cu tot pe umeri de patru sau şase flăcăi şi dus pînă la rîu .
În Maramureş el era aşezat pc Lelega de la pl ug, de la care
îşi trage obiceiul şi numele.
Aici împreună cu grapa, era scufundat în apă de patru
ori, în cele patru zări. Intr-o formă mai nouă a obiceiulu i ,
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 ro ş u iar flăcăii care făceau p arte d i n
cortegiu pocneau din bice s a u harapnice.
Plugarul era alături de pluguşor cel mai im portant obice i
agTar al nost ru. Pe cînd în plug u ş o r u rm·pa se f a ce prin tf'xt
în plugar urarea este implicată ritului. Fără îndoială că în
formele vechi, el era menit să adu că recolte bogate. Ne-o
arată elemntele lui esenţiale, legăturile de paie� colacul şi
oul, scufundarea în apă. Mai tîrziu, cind acest rost s-a
pierdut, obiceiul a devenit o dis tra cţie a feciorilor, aruncarea
în apă fiind înlocuită cu o pet recere care se făcea cu vinul
sau ţuica plătite ca răscumpă.rare. Dar, pe lîngă caracterul
de străvechi rit de fertilitate, obiceiul plugaru] ui avea şi un
important rol social juridic în viaţa satului p atriarhal . Prin
c>l se distingea cel care a ieşit primul Cll plu gul p c ogor �i
totodată erau judecaţi şi pedepsiţi cei care nu şi-au făcut Ia
timp sau nu şi-au făcut bine muncile de primăvară. Flăcăul
ales. Plugar sau Cra i N ou, avea dreptul de ju decat:1 :1 supra
c cl o rJa l li flăcăi din sat . H P ve nin d d e la rîn un de a fosl i n ve„ L Î L
el ţinea cu toată solemnitatea j u decată. Cei care îşi negl i j aseră
muncile de primăvară e r au pedepsiti cu b ătaie la tălpi . In
timpul judecăţii, Plugarul era încins peste mijloc cu griu
verde şi avea şi pălăria împodobită cu griu verde. Bătaia ln
tălpi se cheamă în Transilvania briceJ at, briceluit sau prişcală.
Prin aceasta ca şi prin numele de Crai Nou, obiceiul face să
ne gîndim la regele " din obiceiurile de Anul N ou apusene,
„
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despre care pare a face amintire şi colinda alegerii oşteanului
ca domn.
În cartierul Schei din Braşov se organizau în cadrul obice
iurilor de primăvară sărbătorile Junilor. Ceata de juni formată
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 Wol
fram (Alterklassen und Mannerbiinde in Rumanien, Viena
1 934) face apropierea între acest obicei şi ridicarea pe scut a
cavalerilor medievali, în momentul investirii . După alegere,
junii ieşeau în faţa bisericii Sfîntul Niculae, un de făceau o
horă. Fiecare june trecea pe rînd în mijlocul horei şi juca
buzduganul, aruncîndu-l de trei ori în aer şi prinzîndu-1 în
mină. Aruncarea buzduganului aminteşte de aruncarea toiagu
lui din colinda tinerilor căsătoriţi. Buzduganul este în întreg
folclorul european simbolul cetei. Şi cuvîntul englez „club"
intrat şi în limba noastră derivă de la vechiul nordic kylfingar,
kolbiangen
buzdugan, deci vestitele cluburi englezeşti de
astăzi au fost probabil cîndva nişte cete cu rosturi ceremo
niale. O întreagă săptămînă junii jucau hora cu buzdu ganul.
În a doua zi a săptămînii, junii se duceau să ureze la casele
cu fete şi primeau în dar ou.c� roşii. Joi: junii, căl ări . îm prt' 1 m ă
cu junii albi, junii roşiori, junii husari şi junii hătrîni, se
duceau la un loc numit Între Chietre sau Pietrele lui Solomon
şi jucau din nou hora cu buzduganul. La întoarcere ei adu ceau
în oraş un bra d 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 înmormîntare. Era dus pînă ]a Podul Dra
cului 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 sfîrşitul înmormîntării văta fului.
Ca şi celelalte cete de flăcăi şi junii organizau mese cu petre
ceri şi joc. Biserica Sfîntul Niculae din Schei a contribuit mult
l a organizarea în forme noi a obiceiului junilor. La 189'1 le-a
dat chiar un statut după care s-au condus pînă de cur'ind.
Dintr-un vechi obicei popular, ceata junilor a devenit cu
timpul o instituţie socială a cartierului Schei. În folcloristica
noastră acest obicei are o vastă literatură care a fost reluată
=
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în studiul profesorului I. Muşlea „Obiceiul junilor braşoveni"
(Cluj 1930) .
Poporul care trăia în natură şi a cărui muncă şi existenţă
erau strins legate <le ea, făcînd în m od continuu observaţii
asupra mersului vremii şi fenomenelor naturii şi, generalizînd
aeeste 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 şi au
rămas în organizarea socială a satelor tradiţionale simple obi
·Ceiuri. Practicarea lor era însă atît de puternic ancorată în
viaţa oamenilor încît chiar în această nouă formă unele s-au
păs trat pînă în zilele noastre.
Un astfel de obicei răspîndit aproape la toa te popoarele
europene este acela de a pune într-o anumită zi de primă
var<'L la 1 mai sau la Sîngeorz: ramu ri verzi la por�1 l c
curţilor şi la uşile caselor. La noi obiceiul poartă numele de
armindeni. 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 porţile curţilor, la şoproane, la grajudiri, 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 Sfîntul 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 satu]
pentru a fi udat cu apă. Obiceiul are fără îndoială asemănări
cu paparudele.
Tot în acest răstimp se face şi unul din cele mai vechi
o biceimi ale vieţii noastre păsloreşti, numit Arieţul, i\.le�ulJ
Rupt u l st erpelor sau Sîmbra oilor. Rostul obiceiu lui, care avea
un caracter sărbătoresc şi era împreună cu o petrecere popu
lară, era înainte de toate economic şi juridic. înainte de
urcarea oilor la munte, se constituiau în satele noastre cu
,·ia�ă pastorală, stînele asociate. Fiecare gospodar îşi aducea
oile lui şi prin împreunarea turmelor mai multor gospodari se
conslitui:m o stînă. Tot atunci se despărţeau mieii şi sterpele
de oile cu lapte. Fiecare gospodar care participa la stîna
asociată îşi mulgea oile şi, după cantilatea de lap te pe care o
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nvea, i se slabilea cota de produse pe care urma să o pri
mească de la stînă în timp u] verii . Tot atunci se angaj au şi
<'.i obanii , de obicei de ]a Sîngeorz la Sînmedru. în unele locuri
o biceiu l dura chiar trei zile . Pe un platou frumos în hotarul
sa lului se f�1cea stîna. Staulul şi coliba sau colibele erau frumos
lmpodobite cu verdeaţă. Toţ.i gospodarii veneau cn familiile şi
prietenii ]or, aducînd mîn care şi băutură. Şi de dala aceasta se
făceau un colac anume. De asem enea� se prepara o mincare
'lndătinată. o mămăligă fiartă în lapte şi nnt numită balmoş .
Lăutarii, mai de mult fluierele şi cimpoaiele probabil, erau
ne]ipsiţi la acest obicei e arP S<' t erm i na in chip firesc cu rin L{' C c
!;>Î jocuri. Descrierile mai vechi vorbesc în Ardeal de j ocuri
căluceneşti, adică căluşereşti, ca făcînd parte din desfăşurarea
obiceiului. Pe lîngă caracterul economic şi j uridic pe care îl
avea aces t obicei, el era totoda tă sărbătoarea pe care colecti
vitatea sătească o organiza înainte de plecarea turmelor la
munte. Obiceiul acesta străvechi a devenit astăzi sub denu
mirea de Sîmbra oi1 or în Oaş, o mar<' s:':l. rhătoare populară�
[olclorică.
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 Rusali ilor, spune Romulus Vuia, pă
strează amintirea uneia din cele mai grandioase sărbători ale
naturii. Pe plaiurile Traciei şi Phrigiei patria rozelor şi a vi
nului, unde contrastele dintre anotimpuri erau atît de izbi
toare, întoarcerea verii era celebrată cu fast deosebit de
populaţia tracă. Mulţimea cuprinsă de o adevărată nebunie a
dansului, cu capetele împodobite cu flori, inunda grădini]e şi
dumbrăvile înflorite şi, în sunete! muzicilor şi cîntecelor, s e
învîrteau hore şi dansuri bachice care se transformau în
adevărate orgii. Timpul cel mai potrivit pentru aceas tă
serbare au fost zilele înflorii rozelor, în mai sau iunie , cînd
vegetaţia exuberantă atinge culmea dezvoltării în pragul zilelor
calde ale verii, cînd această pompă de flori va fi schimbată
în curînd în belşugul dătător de fru cte De la acest cult al
rozelor a primit sărbătoarea denumirea de rosalia" (Originea
şi jocul de căluşari. Studii de etnografie şi folc] or, Bucureşti
1. 975, 1 15-11.6) .
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Pentru cunoaşterea istoricului acestei sărbători în zona
noas tru, dincolo de cercetările etnografice şi fol clorice , este
foarte important un document din secolul XIIl care descrie
obiceiul Rusaliilor în sudul Macedoniei . Documentul provine
de la Demetrios Cromatianos, arhiepiscop de Ohrida : „Cei
din Tema M oliskos. spune documentul, pornind cutare şi
cutare, dînd fuga la Prea Sfînta Biserică a lui Dumnezeu
şi înfăţişîndu-se prea sfîntulu i nostru stăpîn arhiepiscopul în
tregii Bulgarii, îi destăinuiau următorul păcat spunîndu-i că
în ţinutul lor este un vechi obicei care se cheamă Rusaliiye,
că în săptămîna după a cincizecea zi de la Paşte se adună
cei mai tineri şi cutreieră satele din ţinut şi cu ni şte recitări
şi dansuri şi sărituri agitate şi cu obscenităţi de teatru, cer
în folosul lor daruri de la locuitori. Şi s-au pornit şi aceştia
în vara de acum întocmindu-se şi pregătindu-se ca să joace
astfel de teatru prin ţară. În timp ce se înfăţişau însă doi
din trîn şii s-au îndepărtat la o s tînă de oi din faţă unde
ajungînd cerură de Ja baciul acelei stîne 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, Chryselos, izbin d cu un lemn pe
păstor, acela îndată trase cuţitul şi-l împlîntă în pîntecele
agr<'soru lui încit nici o clipă nu fu 1ntre m oarte şi cuţit căci
omul muri pe loc." (R. Vuia, idem 1 16) .
Şi de data aceasta , protestele bisericii împotriva „păcă
toaselor purtări ale poporului" care îşi păstra vechile obiceiuri
sînt un important document folcloric. Precizia cu care se rela
tează faptul concret este o garanţie a autenticităţii descrierii.
Obiceiul descris seamănă cu unele obiceiuri care se păstrează
şi azi la popoarele din Balcani şi , deşi lipsesc amănunte ce
ne-ar fi preţioase pentm identificarea faptelor folclorice, at·
atunci cînd se j oacă căluşul.
mosfera ne duce spre cea care o întîlnim în satele noastre
C ă l u ş u l este cea mai importantă manifestare folclorică
în care, în cadrul obiceiurilor, dansul ca mod de expresie
are rol preponderent. Obiceiul a fost cîndva răspîndit probabil
JW L o t teri toriul ţării noast1·c. În documentele mai vechi şi în
culegerile mai apropiate de noi, î] avem consemnat de către
Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei. Astăzi el este
răspîndit în sudul Olteniei, şi Munteniei, în Dolj , Olt, Argeş,
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Vlaşca, Teleorman, Ilfov şi Ialomiţa. Dar atestări din secolul
trecut şi chiar de la începutul secolului nostru pînă la primul
război mondial ne arată că a fost practicat şi în zona sub1·;\ rpatică a l\!I unteniei şi Olteniei şi în sudul Ardealului. în
Banat, pe valea Mureşului, în Năsăud şi în Ţara Moţilor.
ln unele părţi din Transilvania se mai practică şi azi, în cadrul
obiceiurilor de Anul. Nou.
Literatura acestui obicei este bogată. Cea dintîi descriere
amplă a lui ne-o dă Dimitrie Cantemir în Descriptio Molda
viae. Se ocupă apoi de căluş F. J. Sulzer în Geschichte des
Transalpinischen Daciens (Viena 1 7 8 1 , Jl, 405-414) , Lazăr
Seineanu în Studii de Folclor (Bucureşti 1 896, 60- 71) , T.
Pamfile în Sărbătorile de vară la români (Bucureşti, 1910) ,
T. T. Burada în Istoria Teatrului în Moldova (Iaşi 1915,
62-70) , R. Vuia în Originea jocului căluşarilor, studiu
publicat întîi în Dacoromania (II, 21 5-254) şi R. Wolfram
în Alterklassen und Manerbunde in Rumanien (Viena 1 934,
1 18-127) . Horia Barbu Oprişan : în Căluşarii (Bucureşti
'1 9()9) . Mircea Elinde în N ot�s o f the Căluşarii. The journal
of the ancreut Near Sastern Society of Columbia University
- V. 1973, 1 1 6-1 22) ; Mihai Pop în Călu şul (Revista de
etnografie şi folclor 20, 1, 1975, 15-31) .
Iată cum descrie Dimitrie Cantemir acest obicei : .,Afară
rle aceste feluri de jocu ri, adieri <le cele de horă. care se
fac de sărbători şi pe la festivităţi, mai este altul aproape
snperstiţios, în care jucătorii trebuie să fie în număr neegal,
de şapte, nouă sau unsprezece. Ei se numesc căluşeri şi se
adună odată într-un an, se îmbracă în veştminte cam ca
femeile, pe cap îşi pun cunună impletită din flori de pelin
şi alte flori, vorbesc pe ton femeiesc şi pentm ca să nu se
cunoască îşi acoperă faţa cu văl alb. Toţi poartă în mînă cite
o sabie goală cu care îndată ar străpunge pe oricine ar cuteza
să le descopere faţa. ( .. ) Conducătorul se numeşte Stariţiu , al
do.ilea este pimnicerul a cărui sarcină este de a întreba pe
stareţ ce joc pofteşte să joace şi de a spune apoi celorlalţi
jucători în ascuns ca să nu audă poporul, numele jocului
înainte de a-l vedea cu ochii . Căci au peste una sută de
figuri, sărituri şi tacturi diferite, dintre care unele atît de
artificioase încît cei care le joacă par că nici nu ating pămîntul
c u picioarele ci zboară şi se poartă în aer („.) . Dacă se întîl.
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neşte o ceată de căluşari cu alta în cale, ele trebu ie să se
bată împreună şi ceata învinsă trebuie să facă loc celeilalte.
Apoi pun condiţii de pace după care cei învinşi rămîn nouă
ani supuşii celor învingători. Se întîmplă ca în luptă să rămînă
mort unul sau altul. În acest caz nu încape nici o judecată
şi judecătorul nu cercetează după făptuitor. Care se primeşte
odată într-o ceată de căluşari trebuie să rămînă într-aceea
nouă ani şi tot anul să se prezinte la termenul ştiut. Dacă
nu s-ar prezenta vre-o dată zice că are boala cea rea şi îl
l u r1 1 w1 1 1.!•ad1 l'n 1 rn oasP l l' .

... „Plebea superstiţioasă crf'de că aceşti căluş ari ar putea
să vindece boalele cronice. Modul lor de vindecare este acesta :
aştern la pămînt pe bolnav� apoi încep săriturile lor şi la un
tact anume al cîntării îl calcă unul după altul de la cap pînă
la cîlcîie. În urmă îi şoptesc la urech e unele cuvinte compuse
a n nme ele dînşii şi p o rn ncesc bonlC'i s:1 i asfi din corpul pnciPn
tului. Aceasta o repetă de trei ori în trei zile şi de mai multe
ori are efectul dorit, că vindecă cu puţină osteneală cele
mai grele boale p e care nu le pot vindeca cei mai experţi
medici cu arta lor, atît de mare este puterea credinţei chiar
şi la oamenii superstiţioşi." (Citatul este dat după Descrierea
Moldovei în traducerea lui Papiu Tlarian publicată în 1872).
Deşi sumară faţă de cunoştinţele noastre de astăzi, descrie
rea lui Cantemir este plină de interes pentru că prezintă un
stadiu mai vechi al obiceiulu i. Găsim în ea clemente care n u
s-au sc himbat pînă azi. Este importantă această descri ere şi
penl1't 1 [aptul că arată atitudinea oamenilor în acea vrem e fată
de acc'st obicei. Este de nscmenea important faptul că obiceiul
era atît de integrat în <latinele obşteşti încît, după dreptul
consuetudinal, omorul săvîrşit în timpul desfăşurării lui nu
putea fi pedepsit. Apoi este interesant că Dimitrie Cantemir
socoteşte acest obicei ca un mare spectacol popular şi nu
insistă asupra faptului că ar avea un caracter de rit de
fertilitate şi fecunditate, subliniind doar caractcml lui de obicei
folosit la vindecarea anumitor boli.
La baza practicării obiceiului ca şi la baza obiceiurilor de
Anul Nou stă ceata. Ceata de căluş are orînduială mult mai
riguroasă decît ceata care practică obiceiurile de Anul Nou.
Ea se compune din 7, sau 9 fl ăcăi sau bărbaţi tineri. Are un
conducător, numit vătaf şi aproape peste tot un personaj
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mascat numit mutul. În Banat mutu] se numea „bloj" iar în
alte părţi „zbicer". Descrierile mai vechi de pi] dă cea a lui
Sulzer, vorbesc şi despre existenţa unei măşti de animal , pro
babil un fel de brezaie. Ceata se constituia prin prest area
unui jurămînt. Atît jurămîntul- cî t şi reguli]e interne de com
portare ale cetei erau secrete. Angajarea în ceala ck călu ş
se făcea de obicei pentru mai mulţi ani , 3, 5, 7 , sau �). J ură
mîntul se reînnoia în fiecare an si mai cu seamă alunei cînd
în ceată era acceptat un nou m� mbru. Costumul căluşarilor
este azi în general un costum ţărănesc de sărbătoare. Numai
anumite date din Oltenia ne vorbesc despre căluşari îm brăcaţi
în femei, cum îi aminteşte Dimitrie Cantemir. În u n ele locuri
din Muntenia şi Ol tenia , c:1luşarii poartă fes. În general ei
poartă o pălărie cu boruri largi, frumos împodobi tă cu măr
gele multicolore şi panglici . Au mijlocul încins cu hcte şi pe
piept au bete încinse în diagona]ă. De obicei poartă la hrîu
batiste fru mos br o dat � . La picioare snb genu nch i şi la gl eznă
au canafuri iar mai nou un fel el e mole Lie rt> înfloratP . lucrate
în casă, şi zurgălăi. Opincile căluşarilor au ,.pinten i". adică
µJ ăci ele metal fixate lateral pe partea exterioară, care :..u nă
in ti mp ul jocn]ui marcîn d impreună cn clopoţeii ri lmnl . Fi e
care căluşar are un băţ. Se pare că pînă nu de mulL !n 11 1wle
locuri aveau săbii de lemn iar vătaful chiar o sabie adevărată.
:Masca mutului este grotescă, făcută din cîrpă sau din piele
iar costumul ]ui uneori din două culori, semă nînd cu costumul
arlechinului. Ca recuzi tă mutul are o sabie şi în unele locuri
şi un fal us fle J emn. În sudul Olteniei, vătaful poartrt ciocul
cnlu şn lui . o lmeată de lemn lti cloiti=i la vîr f, î m b ră cat ă �n pic']�
d.e iepurP, pc care călu şari i o nrnnl"' sc şi . , NC'i ca".
În locuriJ e unde din obiceiul c ă lu ş ul u i face parte ,şi u n joc
dramatic avînd ca temă furtul fetei� apar şi alte personaj e
mascate : mireasa, turcul, ienicerii, etc.
Cea mai importantă recuzită a obiceiulu i esle steag u l , o
p-răjină lungă de peste trei metri în vîrful căreia se 1eag5 o
n:l framă şi pl ante care în crcdin\,ele p o p u bre pot avea cl '<'cte
vindecătoare sau profilactice, usturoi şi pelin. Steagul se face
de către eăluşari cu un anumit ceremonial în ai nte de dep u nci·ea
jurămîntului. În tot timpul cit se practică obiceiul, el trebuie
să fie ţinut de unul din căluşari, de obicei primul din ceată,
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şi n u este îngăduit să fie lăsat să cadă. Există credinţa că
dac{• steagul cade se întîmplă o nenorocire cetei.
Astăzi obiceiul este cunoscut în general sub numele de
căluş sau j ocu l căluşarilor. Jucătorii se numesc căluşari sau
căluşcri . Dimitrie Cantemir îl aminteşte însă şi sub numele
de căluceani. Mai apare şi suh denumirea de căluşei, călău zi
sau călăuze. Aromînii îl numesc alu gucearii, de la neogrecescul
i- o t A. oyov
cal.
Cum am spus, intrarea tinerilor în ceata de căluş se făcea
cu u n ceremonial deosebit prin cl<:'punerea jurămîntului. T.
Frîncu şi G. Candrea arată că la moţi vătaful pleca cu călu
şari i pentru a depune j urămîntul „pes le nouă hotare". El lua
apă din „nouă izvoare" şi, oprindu-se Ja răscruci, lega pe
fiecare sub genunchi cu două curele cu clopoţei. De asemenea
îi lega peste braţe din sus de coate cu panglici. Căluşarii
formau apoi un cerc, se rugau irodesii, patroanei lor, să-i
aj ute 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 Apuseni
� [ o ! i i . Bucureşt i, 1 8H8) .
In Muntenia, sîmbăta inainte de Rusalii, inspre seară,
căl uşarii porneau, în unele locuri mai pornesc şi astăzi, spre
pădure unde făceau steagul legînd, cum am spus, la o prăjină
lungă o batistă, o căpăţînă de usturoi ş i un fir de pelin. Apoi
mu lul infigea sabia în pămînt şi toţi căluşarii treceau pe
sub steag. Mai nou, ei jură pe prăj ină cum jură soldaţii la
armată pe drapel.
Cum arată Hichard Wolfram, în Dolj căluşarii se duceau
altă dală� cn două săptămîni înainte de Ru sali i, după ce îşi
alegeau vătaful, la o vrăjitoare care le descînta steagul şi le
întărea jurămîntul. Vrăjitoarea le dădea năframa neagră a
une i femei rele, moartă de curînd, în care lega usturoiul des·
cînla t. Înainte de a fi legată de prăjină, năframa cu usturoi
era trecută pe la nasul căluşarilor şi peste capul lor. Apoi,
căluşarii in cf�p eau să joace şi vătaful purta st{'agul pe deasupra
capetelor lor. Cel asupra căruia vătaful oprea steagul trebuia
să joace din ce în ce mai repede pînă cădea într-un fel de
transă, „ametea". A doua zi de dimineaţă, înainte de zori,
căluşarii se duceau din nou Ja vrăjitoare, j ucau s trigînd „Hăiai
şa ş i iar aşa", iar vrăjitoarea se plimba cu steagul pe lîngă ei
=

-
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recitind descîntece. Ea încerca apoi din nou puterea steagului
trecîndu-1 peste capetle căluşarilor. Dacă cel peste capul că
rnia oprea steagul cădea leşinat, puterea lui miraculoasă era
asigurată şi vrăjitoarea lăsa căluşarii să plece urîndu-le no.roc.
în sudul Olteniei, în sate]e de pe malul Dunării, unde
pină de curînd căluşul se mai practica însă sub forma unui
rit de vindecare a celor „luaţi din căluş'", jurămîntul se făcea
in sîmbăta Rusalii]or, la malul u nei ape, în mare taină. Steagul
era infipt in pămînt şi dansînd în jurul lui, .căluşarii se
opre a u pe rînd lîngă prăjină n eclwzîn d Aici vătaful le luu
măsura, însemnînd cu briceagu] pe prăj jnă înălţimea fiecăruia
�i arunca bucata de lemn tăiată într-o oală aşezată lîngă
prăjină, în care era apă, un fir de usturoi şi un fir de pelin .
După aceea, căluşarii se aşezau în genunchi în jurul hăţului
vMafu]ui înfipt în pămînt şi puneau pe rînd mîna pe băţ
unul deasupra celuilalt, spunînd fiecare angajamentul şi timpu]
penlru care se ang·aj ează. Cel care rămînea ultimul, adică cel
căruia nu-i mai ajungea băţul pentru a pune mîna, cădea
jos şi era predestinat să leşine în timpul jocului. După aceea,
( :iHuşarii treceau pe sub prăjina steagului înfiptă oblic în
păinînt şi avînd la bază cuţitul şi oala cu pelin şi usturoi.
in Lot timpul dansului ei nechezau. Un alt act al j urămîntului
se desfăşura prin îngenuncherea căluşarilor pe malul apei cu
mlri a băgată in apă. Aici se rostea din nou o formulă de
.i urămînt. După aceea, se desfăşura dansul final. în care vă
t nful trecea cu steagul pe deasupra căluşarilor şi se oprea
asupra celui care urma să leşine. Leşinul putea fi provocat şi
prin azvîrlirea de p ămînt a oalei. În tot timpul dansului
d'tlu şarii mestecau căţei de usturoi şi fî n de pelin. Căluşal'ii
j u cau în tot satul şi intrau în curtjJe celor ]a care erau chem�ti
anume. Ei mergeau şi în satde vecine şi chiar la oraşe iar dacă
ln peregrinările lor se întîlneau cu alte cete, făceau întreceri,
r l a n adevă rate lupte uneori. Jocul d'tluşului nu se juca niciodată
i n�inte de răsăritul şi după apusul soarelui. Căluşarii cunoş·
I eau în general foarte multe figuri de dans. În desfăşurarea
I rncliţională a jocului existau numeroase momente aparte, d�
pi ldă hora căluşului, în care femeile dădeau căluşarilor copiii
in ici să-i joace pentru a-i feri de boli ; j ocul în jurul unu i
drob de sare şi al unui smoc de lînă, menit să aducă belşug
in turme etc.
.
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Elementele pe care le cuprinde în diversele lui forme de
realizare locală jocul căluşului ne îngăduie să presupunem că
a avut în cursul dezvoltării sale istorice mai multe rosturi,
uneori putînd coexista două sau trei funcţii. în forma lui de
obicei complex pe care am studiat-o cîndva in satele Bărca
şi Giurgiţa din Oltenia, de sud, cea.L a de căluş era o format.ie
paramilitară formată p entru a apăra comunitatea de „agre
si vitntPa" i<'lelo1· iar aclcle obice· i nlui sînt rituri de iniţiere.
de profilaxie sau de vindecare, de 1·ecuperare a celui care
„a fost pocit" de iele. Vindecarea se făcea în virlutea princi
piului că comunitatea pentru a asigura buna rînduială, trebuia
să recupereze p e cel care „a fost p ocit". Ritul de apărare
avea rosturi, deci, de a ajuta comunitatea.
De obicei ritul de vindecare avea două părţi : diagnosti
carea şi vindecarea propriu zisă. Diagnosticarea se făcea ca
şi în alte rituri străvechi magice, prin muzică. D acă la auzul
anumitor mC'lodii căluşereşti lrnlnavnl se l e gă n a ·1n ritrnnl
căluşului, se presupunea că era luat din căluş şi putea fi
vindecat de căluşari. Căhişarii nu vindecau însă epilepsia sau
alte boli de n ervi. Modurile de vindecare erau diferite . De
obicei bolnavul era culcat pe un covor şi căluşarii j ucau în
jurul lui şi săreau peste el. Uneori ei săreau şi jucau fără
a vorbi, alteori săreau şi şopteau anumite formule. Jocul
continua cu mare frenezie pînă ce unul din căluş�ui era do
borît prin procedeul descris la jurămînt. Cînd căluşarul cădea,
bolnavul era ridicat de alţi doi călu şari şi obligat să fugă.
Prin aceasta el se socotea vindecat.
M. Arnaudoff dă şi el următoarea mărturie a unui căluşar
în legătură cu caracterul hipno tic al leşinului şi vindecării :
,,Un căluşar numit Opro (probabil Oprea) pe care văLaful îl
alesese ca mediu avînd o constiluţie puternică şi fiind uşor
influen�abil, mi-a povestit : cînd înc onjurăm bolnavul simt
deodată un fel de ameţeală. Cind mă apropiu <le văt af şi simt
miroul de usturoi şi cînd el mă priveş te drept în ochi, încep
să mă clatin. Cînd ridică steagul peste capul me u, ochii mi se
întunecă parcă aş fi cuprins de un nor. Cînd începem să
jucăm în jurul oalei, căci în ritul de vindecare cslc şi oală
cu apă, nu mai ţin minte nimic, nici nu-mi dau scamă cc
face vătaful, parcă m-ar trage cine va. Cînd vătaful sparge oala
şi apa stropeşte, simt că mi se îndoaie picioarele şi cad jos."
(Ocerki po bălgarskija folkloră. Sofia 1934, 578-580).
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Rolul hipnozei este clar şi arată prin însuşi mărturisirea
căluşarilor că nici ei nu cred în acţiunea unor forţe supra
naturale în actul de vindecare. Datele culese in cursul ceece1 iiriloe făcute în vara anului 1958 asupra căluşului în comunele
lhiTa şi Giurghita din OhC'nia. de la un ldilrîn vt1Lar de· căluş
de 67 de ani arată acelaşi lucru. Bătrînul vătaf explica cam
în felul următor „luatul din căluş". Cei care lucrau în zilele
oprite îşi dădeau seama că prin călcarea interdictiei au făcut
11n pileai ! Ei se gîndeau mereu la acasta şi pînă la urmă
ajungeau să se sugestioneze şi să fie cuprinşi de o stare
1t('1Toasă care mergeau nneori pînă la tremur. Cercetările
medicale întreprinse asupra acestui fenomen par a dovedi că
de fapt cei pe care poporul îi considera ca fiind luaţ.i din
c·:'lluş suforcau ne pelagră. hoală foarte răspîndită în trecut în
această regiune de mari lat1fundii. (M. Pop� Considc1·aţii ctno
µTafice şi medicale asupra căJuşulni oltenesc. Bucureşti, (p.
216-217).
Astăzi, şi în această zonă unde pînă de curînd formele
arhaice au pPrsistat încă, rostul spectaculos al căluşului a
cîştigat preponderenţ,ă asupra rostu rilo r străvechi. De altfel,
miirl urii]e pc care le avem începînd cu secolul XVIII ne
arată ră întotdeauna căluşul a fost considerat de popor ca un
marc spectacol. In tot sudu] MuntenÎPÎ el a devenit un dans
de vi rtu ozitate şi ca atare, dezghiocat de vechile interpretări
supcrstiţioase şi de elementele care oglindeau aceste inter
pretări, a intrat şi în mişcarea artistiscă <le amatori. J n co
muna Drăgăneşti Olt, la C.A.P., căluşul se joacă la serbările
cooperatorilor şi în forma nouă cuprinde o serie de strigături
care sî nt îndemnuri la dans şi Ja muncă.
Căluşul a fost valorificat scenic pentru prima dată la 13
iunie 1885 cînd, la îndemnul lui G. Bariţ, Ştefan Ernilian şi
Iacob MmPşan au adus la Braşov pe jucătorii Ion Căluşeriu
şi Simion Ciugudeanu din Arieş şi, pc baza dansului învăţat
de la ci, au creat jocul „Căluşerului", care împreună cu
,.Romanul" s-a jucat apoi în Transilvania la toate mani.fes�
lările culturale româneşti şi care s-a răspîndit înLr-o nouă
formă şi la sate.
Prin jocul căluşului, dansatorii noştri au cîştigat pînă acum
două mari premii intenaţionale, unul la Festivalul internaţional
de dansuri de la Londra din 1936 şi altul la Concursul inter101

naţional de dansuri populare de la Langolen în 1957. Pentru
marea lui frumuseţe, pentru varietatea figurjlor, dinamica
mişcărilor şi ritmul lui deosebit, el este astăzi unul din cele
mai iubite dansuri ale poporului nostru �i una din rnm·ile
realizări artistice ale folclorului românesc făcînd parte din
programul echipelor artistice de amatori şi ale ansamblurilor
populare.
Fapt cultural cu mai multe sensuri evidente, căluşul face
parte din rîndul dansurilor cu săbii, cunoscute în întreg
folclorul european. (Cf. Richard 'Volfram : Schwerttanz und
Mnnerbund, Kassel, 1936, 37). Ceata de bărhaţi care îl prac
tică este de<'i o format.ie paramilitară nwnită să apere comu
nitatea de duşmanii din afară, la nivelul ritului, de reprezen
tările mitologice. In <'azul diluşu lni românf'Sf' <':' rlans <'li
săbii, el este un dans de apărare a comunităţilor împotriva
ielelor. (Cf. Mihai Pop, Căluşul, idem). Raportul dintre călu
şari şi iele, prezentări mitologice cumulative, cu acţiuni contra
dictorii, benigne şi maligne, nu este contrazis de faptul că în
anumite zone din cauza unor confuzii ideologice superst.iţioase,
căluşari sînt socotiţi aliaţii ielelor.
Polisemic, de o largă răspîndire în spaţi11 �i de o prezentă
permanentă în timp, căluşul este totodată cel mai evid<'nl
exemplu de trecere de la rit la ceremonial �i la spectacol.
Amintit ca rit în secolul XIII, deşi fără îndoială originilP
lui sînt mult mai îndepărtate în timp. el apare în secolul XVJ
în cadru] unor ceremonii de curte. ca marc spectacol sau <'a
dans de virtuozitate. El ajunge apoi în viaţa cnll.urală a
Transilvaniei dinainte de primul război mondial o manifestare
artistică prin care românii îşi afirmă virtuţile naţionale pro
prii faţă de celelalte neamuri din monarhia austro-ungară.
Desprins de legăturile lui superstiţioasc, el este în viaţa sa
telor şi a mediilor urbane de multă vreme concomitent rit şi
spectacol iar în zilele noastre este un dans de mare frumuseţe
şi virtuozitate, care demonstrează pe plan naţional şi interna
ţional, specificul dansurilor populare româneşti. Ca atare d sP
aşează alături de :Mioriţa şi de Doina printre acele fapte dC'
folclor care caracterizează cultura noastră populară. .Repre
zintă contribuţ,ia noastră cea mai de scamă la patrimoniul
folclo1·ic al culturii europene şi tn momentul de faţă al valo
rificării folclorului în manifestările culturale contemporane.
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ln mişcarea artistică de amatori serbările căluşereşti de vară
din oraşul Slatina şi cele de iarnă din Deva marchează acest
lucru.
Moment important ale sărbătorilor de vară era Sînzienile
sau Drăgaica. Dimitrie Cantemir prezintă în Descrierea Mol
dovei Drăgaica, joc care se făcea de Sînziene. Fetele din sat
alegeau pe cea mai frumoasă şi cea mai voinică pe care o
numeau drăgaică, o duceau cu alai la cîmp, o împodobeau cu
cunună de spice şi cu panglici şi îi dădeau în mînă cheile
hambarelor. De la cîmp ele se întorceau în cortegiu în sat
cîntînd şi dansînd. Acest obicei a dispărut aproape cu totul
astăzi, urmele lui se mai găsesc doar în Buzău şi Teleorman.
In 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 augural, legat de bună
starea casei şi de 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, semăna
tului şi perioadei de pregătire a J'ecoltelor bogate.
c) OBICEIURI NELEGATE DE DATE FlXE
Printre obiceiurile de peste an, folcloriştii deosebesc aceste
obiceiuri ciclice care au loc cu regularitate în timpul anumitor
perioade ale anului, legate de anumite date ca] endaristice şi
alte obiceiuri nelegate de date fixe c:i de necesităţile produc�iei,
de desfăşurarea muncilor agricole. Dintre obiceiurile nelegate
de date fixe ne vom opri doar asupra : paparudelor, scaloia
nului, şi asupra obiceiurilor de sfîrşit de secerat.
Pap aru dele sînt amintite snb numele <le „papaluga"
de Dimitrie Cantemir în Descrierea l\fol<lovei. „Vara, cînd
seceta ameninţă semănăturile, ţăranii din MoldoYa îmbracă o
fetiţă care nu a împlinit zece ani cu o c:"i.ma�ă făcntă <lin
foi de arbo1·i şi alte ierburi ; băieţii şi fetele de aceeaşi vîrst<1
se ţin după ea şi ocolesc toată vecinătatea jucînd şi cîntînd,
iar cînd le întîmpină o bătrînă, aceasta trebuie s�I. o stropească
cu apă rece. Cîntecul este cam aşa : „Papalugă, coboară din
J o:J

cer, de schi de por�ile, dă drumul p] oilor ca să .crească gr înel e,
gr'iuL meiul, etc ".
I· on l'Lc a sem ănă toa re cu descrierea lui Cantemir este de
scri<·1·1·a p(' care, d11p:I mni bine de o jumi\tal<' de secol, o
face Frant.z Joseph Sulzer : , � Cu vînt ul papalngă se spune că
an· 11rni;'lloarPa însemnătate şi imprc jur ări : Yara. cînd se
parc c:i cc rea le] e sînt p eri c litate de s e cetă, oamenii de la ţară
îmbrnci'i o fetiţă c are nu a depăşit vîrsta de zece ani într-o
c:l.ma::;<"i <·onfecţ,ionat:i din frunze de pomi şi plante. Toate
fett>JP şi toti b ăie t.ii o urmează şi colindă satu l danslnd şi
cî n Lîn<l prin "''cini. Unde aj ung. aco]o femeile hătrîne obiş
nuiesc st1 le toarne api'i peste cap. Cîntccul pe c are- l cinLă are
aprnxi111a1.iv următorul conţ. in ut : Papa]ugă, rididi-L<' spre cer,
<l<>scl1 id<' p ort i ţP] e, trimite de sus ploaie pentru ca secara,
gr'111l. ,,1·z1tl. să c rea sc ă frumos." (Op. cit. IT, 321) .
. \sf'rntrnarca dinLr<> cel e dontt de s cr i eri este foarte marc
�i n11 1·�.l<' C:\.chrs ca istorirnl attstriac să fi cunoscut datele•
lui D. Cantemir c ă c i , partea a 1 II-a şi a IV-a ale luc rării
principelui Moldovei apăruseră în 1769-1770 în „ M agasi n
fii1· di<:> nene Historie und Geographie'".
„

Dar descrierile de acum două sute de ani sînt foarte ase
cu desfăşurarea conlcmpornnă a ob i c ei u l ui . Chiar
şi numele de p ap alugă îl mai întîlnim în ţinutul Tîrnavelor
şi azi. În g ene ra l însă obiceiul era cunoscut sub numele de
papan1d1I ln Oltenia, M un teni a �i Mol do va. În Hunedoara i
se :-;pmwa „hăhăruţă'' sau „mămăruţ.ă" iar copilului îmbrăcat
Îll rl'llllZI'. ci'ici aici SP Îmhracă \Jll b ăiat Şi nu O fată
i se spune „hloj" ca şi personajului travestit care însoţeşte de
rn:'i11ttlo�u·p şi
·

Anul No11. turca.

După unele date din culegerile Institutului de Folclor şi
din r<>rrctări etn ogra fi ce mai vec h i reiese că paparudele se
făc\•au în anumite l oc uri, de pildă la Măcin, Do br ogea, a treia
joi :-::ti! a lr<'ia d11mini<'ă după PnştP. Ob i c e iul ar fi fost ckci

mai rnu lt legat de o a n umită zi a anului şi
amunit ricin. Asemtinăeile dintre paparudă

poate chiar de un
şi tînărul îmbrăcat
în frunze verzi de Sîngeorz, răspîndit în cîmpia Transilvaniei,
este evidentă.
Pinii la dispariţia o bi c eiu lui cam cu un dec en iu inainl.C', nu
awa o daUi fixii. n,. cîtc ori sprt' sfîrşitul primăverii şi mai
cu scamă Yara era, o sl'rctă mai îndelungată. se adun a un
10'1

grup de tinere fete din care una sau două se dezbrăcau în
pielea goală şi îşi acopereau tru pul 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. Cîn d
treceau cîntînd, jucînd şi hătînd <lin pal me prin sat, de la
fiecare gospodărie o a m enii ieşeau la poartă şi udau paparudele
cu apă .
Stropitul cu apă este o acţiune obişnuită obiceiurilor legate
de agricultmă, în general menită să adu că rodirea. În cazul
nostru este menită să ajute la rodfre prin provocarea ploii.
Cîntecnl pap arudelor era o incantaţie pentru ploaie. În
culegerile puhlicate şi în Colecţia Institutului de cercetări
etnologice şi dialec tologice, există nenumărate variante ale
acestui cîntec. lată o astfel de variantă culeasă în 1 �(18 de la
Maria Stan Rosoga din comuna Budeşti, Olteniţa :
„Paparudă, rudă I Ia ieşi de ne udă I Cu găleata leala. I
Peste toată gloata, I Să sunăm cheiţele I Să curil. ploiţde. I
Să dăm cu ulciorul, I Să despicăm cC'riuL I Cînd oi da c·u
sapa,/ Să cură ca apa. I Cînd oi da cu plugul, I Să cur1'i ca
untu. I Untu duduind, I Laptele urcînd, I Crească-s grînele I
Ca prăjinile. / Dn1·fl oarze.'!'� I Cit rogoazelc. I Da1·ă meiele I
Cit bordeiele. I Dară porumbu I Cît măr dă sorbu. I Găini
outoare I Vara prăs it oare I Oile lînoase, I Vacile lăptoase, I
Porcii unturo ş i, I Păpădie, die, I Zi mă-ti să vie, I De la
băcănie, I Cu struguri din vie, I Stăpînă să trăiască, I Să
le stăpînească, I Spor şi berech et, I La anu şi l a mulţi ani !".
Faţă de variantele obişnujte care se rezumă la simpla
incantaţie pentru ploaie şi cer rodirea grîului şi a porumbu iui.
varianta cîntată este o adevărată u rare de bPlşug general
pentru gospodăria sătească. Ea ne aminteşte de urările de
Anul Nou. Nu mai puţin interesantă şi nici mai puţin fru
moasă este vari anta culeasă în 1935 de la Ioana Consland in
Caizăr din Poenari Vulpeşti de lingă Snagov. Şi aceasta Pstc
o urătură :
„Să daţi cu năvodu, I Să umpli şi podu, I Păpădie, die. I
,
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roditori, I Boi trăgători, I Porci rîmători, I Vasile lăptoase, I
Oile lînoase, I Fir-ar sănătoase, I Stăpîna să trăiască, I Să
le stăpînească. I Unde-a�i pus cu paru, I Să Inaţi cu caru. I
Unde-aţi pus cu mîna, I Să luaţi cu chila. I Roi roditori , I Boi
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trăgători. I Paparudă, rudă, I Ia ieşi de n e udă ! I Noi ne-am
îneca, I Joi de dimineaţă, I Pă rouă, pă ceaţă. I Pe la d um 
neavoastră, I Că ie ziua nostră, I S-adunăm cheile, I Să scor
nim ploile. I Ploile-or ploua, I G rîn el c -or creştea, I Creasc<1
grînele I Cît p r ă j inil e, I Sară m eil e, I Cît bordeile. I Sari!
porumbu I Mai mare dă corbu . I Să nu daţi cu strachina, I
Că rozi foametea, I Ci să daţi cu ciuru I Să umpl e ţi pătulu. I
Cai trăgători, I Porci rîmători. I V acil e lăptoase: I Oile B
no ase I Fire-ar sănătoase ! I Spor şi berechet ! ".
într-o variantă de papalugă din Tîrnave, urarea agrar;!
apare şi mai precisă. Ace astă variantă enumeră şi daru ri}<'
pe care urătorii le primesc :
.. Papalugn. lugă. I Sai in sus şi ud;1_ I �i sc o m c ş lc ploili'. I
Şi rodeş t e holdele. I N e suim la ceriu, I Să deschid em ceriu I
Să ploaie ploiţe, I Să crească holdiţe, I Să le secerăm, I Să le
măcinăm. I Să [acPm colaci I Să dăm la săr a ci, I Să facem
păpuşă, I Să dăm la mătuşă, I Să facem covrigi, I Să dăm la
voin i c i . I Şi-o găleată nouă, I Ş i o mină de ouă, I Ş-un stuc
de ureche, I Ş-un ştuc de slănină, I Ş-un blid de făină."
Am citat dteva din v arian tel e cîntecului pc care îl cîntau
pap ar udel e pentru a a răt a asemănările, deci relativa Jor
unilalc şi le găt u ra cu alte cînt e ce de urare Pe lîngă exortarea
ploii, care uneori se făcea şi prin ar:'itarea pagubelor pe care
le p i o du c e seceta. întîlnim, după cum s-a văzut urări de
helşug gen eral în gospodărie. Aceasta ne îndreptăţeşte să so
cotim paparu d el e nu numai o simplă i n c a ntat.i e pentru p loa i e
ci totodată şi o urare de fertilitate.
Obiceiul era fără îndoială străvechi în folclorul nostru.
Cei care îl practicau mai credeau încă între celP două războaif'
că după tr ece rea paparudelor, la cîteva zile, uneori pînă seara,
va ploua.
Zona de răs pîn dire a acestu i obicei co resp un de a regiunilor
bîntuit de secetă. Dar f aptul că în Dobrog ea el se practică
la o anumită zi ne-ar putea îndreptăţi să credem că el a avut
în trecu t o mai mare răspîndire în sistemul general de rituri
ag r ar e de peste an şi că a dispărut treptat, păstrîndu-se numai
ac ol o unde avea în viaţa colcclivită{.ii un r ost jusLiricat pe
planul concep�iilor superstiţioase de atit u di nea pe care c redin
ţ, eJc t rndi\io n ale o sugerau fată de realitate.
.
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S c al o i a n ul, c al o i a n ul, i e n e l e. Este tot un
obicei de im·ocare a ploii care se practica pînă de curind în

Oltenia, Muntenia� :Moldova şi Dobrogea în timp de seccl:1,
de cete de copii. De data aceasta, desfăşurarea obiceiului �e
concentrează în jurul unui obiect precis, o păpuşă de lut. Voi
rezuma descrierea obiceiu lui făcută de informatoarea Elena
Udrea din Mihăileşti, in 1949.
„Cînd este secetă se adună un grup de copii, băieţi şi
fete care se duc la gîrlă pentru a lua humă ca să facă păpuşa.
Se foloseşte humă pentru că celălalt pămînt crapă, pe cinu
huma se poate frămînta ca o cocă (amănuntul este local, în
alte sate unde pămîntul este argilos se foloseşte argila) . Păpuşa
de pămînt se cheamă lene, se spune „facem Ienele". Huma
se pune pe o scîndură şi i se dă formă, i se face cap rotund,
trup, mîini, picioare. I se sculptează nasul, gura, ochii etc.
Mîinile i se aşează pe piept ca la mort, I se fac şi degete.
De jur împrejurul păpuşii se pun apoi flori. Se pun flori
şi pe piept. Pe piept se pune şi o lumînare şi alături alte
două lumînări. L a cap i se pune o cruce. Cînd Ienele este gata,
fetele încep să plîngă şi să-l bocească. De obicei se face de
cu seară, de sîmbătă seara de pildă şi duminica este dus cn
alai de înmormîntare şi aruncat în apă. Uneori pregătirile se
fac cu o săptămînă înainte. l se fac şi şerveţele şi îmb1·ă
căminte."
Înmormîntarea fictivă se făcea după toată rînduiala tradi
ţională. Un copil juca rolul popii, un altul rolul dascălului, cu
bocitoare şi cădelniţare, înainte de a fi lăsat în apă. In
unele locuri era chiar aşezat într-o mică cutie de secînduri în
formă de coşciug. Scaloianul putea ating·e 50 cm. El era lăsaL
să plutească pe apă, împodobit cu flori şi cu lumînările
aprinse, ceea ce dădea ritualului un pitoresc deosebit . Pe
parcursul convoiului cu scaloianul, copiii erau stropiţi cu apă.
În locurile unde nu există rîu sau lac, scaloianul era dus ln
fîntînă, udat cu apă şi îngropat lîngă fintină.
Ca şi la înmormîntările tradiţionale reale, după îngroparea
scaloianului se făcea pomană. Deşi ritualul era practicat efec
tiv numai de copii, Ia desfăşurarea lui lua parte intreuga
colectivitate.· Iată ce ne spune informatoarea Elena Udrea :
„N e-am apucat de sîmbătă seara ca duminică să-l aruncăm
în apă şi o naşă a mea a făcut douăsprăzece pîinişoare, o
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cumnată a naşii mele ne-a făcut douăzeci de colaci. O vecma
ne-a făcut col ivă ca la un om cînd moare. Mama ne-a făcut
111î11(':t1·e rn �ti mincăm cind v<:'nim de la mort. Si ne-a dat
'
candela şi am ars la căpătîiul lenelui. Tatăl meu şi cu vărul
lui ne-a făcut coşciugul şi crucea. Toată lumPa ne-a ajutat
cn ceva şi a venit să-l vadă. Nici la mort natural nu ar fi
veni t să-l Yadă, că e ra atunci marc secetă şi toată lumea
s-a bucurat cc am făcut noi copiii. O naşă a mea a f ăcnt un
hăiat popă şi i-a atîrnat un şc1·vet mare de g·ît, frumos şi pe
u1·mă l-a citit popa de mort, cum se face la un mort rnare.
Şi dttpă asta am luat pc la ora patru morlu şi l-am plimbat
prin sat într-un cărucior. Toată lumea ieşea şi ne pri\'ca cu
hucnrie şi noi f etcle şi băieţii ne iordănemn cu găleţile cu apă
pînă Ia gîrlă. Am trecut peste două ape şi la a treia l-am
nmncnt. L-am plîns tot drumul. Pc urmii �un mers acasă şi
am g·i'isit trei mese mari întinse şi pline cu pîine şi cu mîncarc,
carP găti se mam a mea. Şi femeile care făcuse colacii ne ser
YC'au In masă. Ne-am cinstit cn ţuică, cn vin la el. Toată
lumea din sat ne-a adus cîtc ceva. Eu aveam treisprezece ani.
Era secetă mare. Peste patru zile a plouat. Trei zile a fost
seceta mare şi a patra zi a început să plouă." (Jnstitutul de
ce1·ccliiri etnologice �i dialectolo�!'ic·<·. Fi�:I infor111ativă nr.
12280).
ln unele locuri, de pildă în satul Victoria, Călmăţui, (lîngă
Galaţi) 11nde scaloianul era băgat în fintînă şi apoi îngropat
în cîmp, „în burate, în gl'Îu, în orz'\ după pomană S<' făcea
joc cu lăutari şi se împărţeau flăcnilor şerveţele.
Jn eomuna Tudot' Ylatlirnil'escu. TP('trci� i n m o rn 1 ! nt arca c a
loianului respecta şi mai mult rînduiala tradiţ.ională a ceremo
nialului de înmorm'intare în sat. Se făcea mărul împodobit ca
la orice înmormîntare. J se punea pe piept o i coniţă iar pe
crncca de lumînare de ceară din mînă un leu . Scaloianul era
apoi dus Ia hiserică unde-l proh o dea preotul, apoi era îngropat
într-o groapă lîngă biserică. La tf'rminarea înmormîntării se
împărţea colivă şi pomeni . La întoarcerea spre casă se aruncau
în fîntînă o icoană sau bani. Deci, credinţa în cficacitatcn
ritului şi prin urmare în respect.arm orînduielii ceremonialul ui
<IP inu101·mînlaJ'{' cm atît <lc> putPrnică încît fi c�.iurn�a se con
fundă cu realitatea.
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În Dobrogea, la Nicoliţel, păpuşa de lut era împodohil:'i cu
coji de ouă vopsite.
La Fîntîna Doamnei, Lehliu, unde pentru înmorrnîntarca
scaloianului se făcea şi brad, el era îngropat în lanul de griu
verde şi ţinut acolo pînă la Sîngeorz cînd era scos şi amncat
în lac sau în fîntînă. În general acolo unde scaloianul era
lăsat să plutească pe o apă curgătare, se credea că nu este
bine ca el să se oprească ci că trebuie să plutească într-mm,
altfel ritul îşi pierdea efectul.
După cum se vede, ritul era unitar pc întreaga zorn1 de
răspîndire. Îngroparea lingă fîntînă pare să apară numai în
satele unde nu există apă curgătoare sau lac. Gătirea scaloia
nului era în general aceeaşi şi înmormîntarea lui o imi tare
mai mult sau mai puţin exactă a ceremonialului de înmorm1n
tare îndătinat în sat, după cum gradul de fictiu ne era ma i
marc sau mai mic. O subliniere aparte trebuie făcută doar
obiceiului din zona Lehliu unde se îngropa scaloianul înai nte
de a-l îneca, în lanul de grîu verde . Se accenlu ează prin
aceasta originea de rit agrar de rodire.
Şi textul cîntecului care se cîntă la scaloian este relativ
unitar pe întreaga lui zonă de răspîndirc. Îl citez într-o va
riantă din jurul Bucureştiului :
„lene, lene, Scaloiene, I S-a dm; m ă-ta la Ploieş ti I Ca
să ia cheiţele, I Să descuie portiţele. I Roagă-te lui Dum11c
zeu I Ca să-ţi dea cheiţele I Să descui portiţele, I Să cu ră
ploiţele, I Că s-a uscat grînili, I Grînili, porumbili. ;,
O semnificaţie aparte par a avea varianteJe care au ln
început motivul mamei care îşi caută fiul, ca în unele colindt�
şi în Mioriţa. O astfel de variantă din comuna Perieţi, judcţu l
T alomiţa, spune :
„Scaloiene, lene, I Pui de coconele, I Te caută mă-ta, I
Prin pădurea rară, I Cu inima fript-amară, I Rochie de
mălasă I Împletită-n şase, I Papuci cu mărgele, I Ca la
logodele, I Cămaşă cu flori, I Ca la negu stori, I Deschide por
tiţele, I Să vină ploiţele ...
Care este sensul acestui început de cîntec ritual de alun
gare a secetei, căci acesta este rostn 1 adevărat al Scaloia
nului, nu şlim încă. Asemănarea cu au11mite colinfle şi cu
Mioriţa, oricît de îndepărtată ar părea, ne poate duce la
".

gas1rea unor căi noi spre o mai bună cunoaştere a lui ca
element al poeziei noastre populare străvechi.
In Moldova, comuna Fereşti, Iaşi, scaloianul se cheamă
„chelogaş" iar în Vrancea �,momîie". O variantă a acestui
obicei este muma ploii sau mumuliţat ploii, întţlnită în Oltenia
ş i in Făgăraş, ceea ce ne arată că sub această formă obiceiul
a putut avea nltădată o răspîndire mult mai mare.
În Oltenia obiectele ritului erau două sau mai multe păpuşi
de lut reprezentînd muma ploii şi tata soarelui. La Vereşti Amaradia în apropiere de Craiova, păpu şile le făceau copiii
între '1 O şi 12 ani. Cînd nu ploua se omora tata soarelui şi se
lăsa muma ploii. Cînd ploua prea mult, dimpotrivă, se omora
muma ploii. Uciderea se făcea prin sfărîmarea păpuşii.
L a Dohrosloveni, Caracal, se făceau 2, 4, 6 sau 9 păpu şi.
Tatăl soarelui avea chip de bărbat iar muma ploii avea chip
<lf' femeie. Se făceau una, dou ă san trei femei şi unul, doi
tre i bărhati. Cînd se făceau nouă păpuşi, bărbaţii erau mai
multi clecît femeile. La Dobroslăveni păpuşile se îngropau în
ogor şi se udau cu apă. La cap li se puneau cruci. Informatorii
nu cxcluJ însă nici posibilitatea de a fi aruncate în apă ca să
plutească. Mularea, împodobirea şi înmormîntarea mumii p loii
şi tntillni soarelui era aceeaşi cn la scaloian. De altfel, în locu
rile unde muma ploii apărea singură, ea se identifica cu sca
loianul şi pare să fie o variantă cu alt nume. Şi cîntecelc
cîntat.e pentru muma ploii par doar variante ale cîntecelor
de scaloian. Am găsit totuşi în Oltenia şi în jurul Bucureştilor
unele cîntece în care se vorbeşte direct de moartea tatălui
soarelui şi de învierea mumii ploii.
Astfel, o variantă din Olteni şi Vîrtoapele (Muntenia)
spune :
„Aoleo crăiţă, crăiţă, I Dă-ne şi nouă ploiţă, I Că murim
de foame. I Aoleo crăiţă, crăiţă, I Tată soarelui a murit, I
Muma ploii a înviat, I Dă-ne şi nouă ploiţă, I Deschideţi por·
tit,ele I Sn curgă ploiţele."
Variantele acestui cîntec abundă în Oltenia.
„Muma ploiia ne arată şi mai clar că cu acest obicei sîntcm
în faţ.a unui rit de invocare a ploii combinat cu alungarea
secetei. Procedeul pare a fi acelaşi ca şi la alungarea anului
vechi prin înmormîntarea turcii sau a brezaiei, prin uciderea
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ucheşului sau. înmormîntarea vătafului de juni. Rostul Jui

1·stc de a contribui la o recoltă bogată deci un rost de rodire.

Datele reale ale cercetărilor nemijlocit e ne arată că de
fapt nu avem de-a face cu simple j ocuri de copii rămase din
obiceiurile părăsite de cei maturi ci cu obiceiuri la a căror
practică întreaga colectivitate era vital interesată dar pe cure'
din motive rituale precise le practică copiii şi tinerii. Situaţia
era aceeaşi ca şi la colinde şi căluş care sepractică de ceata
de flă.căi, deci de o anumită categorie socÎct1d., dar la desf ăşn
rart'a lor participă întreaga colectivitate.
De altfel, din datele de teren rt>iese că maturii colectivit.ăţ.ii
''l'g·h<'a cn grij ă la transmiterea obiceiului de la o generaţie
la alta, deci că un le consideră simple jocuri de copii, fără
nici un intcl'cs pentru ei , ci părţi i ntegrante în sistemul lor
de fTPdinţe şi ohiceiu ri superstiţ.ionse.
*

Dintre obiceiurile tradiţionale nelegate de date fixe, de
pC'ndcnte însă de desfăşurarea m unci lor agricole. sărbătoarea
I Prminiirii secerişului ocupa, datorită bogatelor m anifestări fol
clorice pe care le cupri ndea, un loc deosebit. Îa satul cu
formă de viaţă patriarhală, secerişul nu era lipsit de oarecare
solemni tate. începerea secerişului era o treabă a întregei
colectivităţi. Conducătorii satului, sfatul carp con ducea colec1 ivitatea, după ce constata prin oameni de încredere anume
trimişi la cîmp starea holdelor, se întrunea şi hotăra începerea
secerişului, stabilind totodată şi partea de hotar unde să în
ceapă. Abia după aceea gospodarii porneau la muncă. Oam enii
se asociau şi se ajutau reciproc la st>cerat. Asocierile se făceau
pc legături de familie sau pe vecinătăţi, sau pe alte relaţii
.... ocialc. ra ele pildă cele ierarhice.
fi olclorul nostru nu cunoaşte, cel puţin după datele culese
plnă acum, obiceiuri pentru începutul secerişului, cum este
obiceiul primului snop la germani. S-ar putea ca un astfel
de obicei să fi fost drăgaica, amintită şi ca de Dimitrie Can
l 1·m ir.
În schimb, obiceiul legat de terminarea secerişului a avut
în Transilvania o m are răspîndire. El a fost prilej de mam1 1t

festări folclorice pitoreşti şi a permis interesante observaţii
_
ştiinţifice. în celelal te regmni
ale ţării, obiceiul nu a avut
nici amploarea şi nici vitalitatea din sudul, centrul şi n ord
estul Transilvaniei .
Obiectul ceremonial care se face din spice la sfîrşit de
seceriş se numeşte cunună, buzdugan, cruce, peană, barba
popii, barba lui Dumnezeu (la ruşi barba-caprei), iepure, după
forma ce i se dă. El stă în centru] desfăşurării ceremonialelor
şi reprezintă mănunchiul sau cununa de spice pe care sece
rătorii o duc la casa gospodarului după ce au terminat sece
ratul. Cea mai răspîndită este denum irea de cunună, care în
'fara Făgăraşului în partea dinspre apus, rivalizează cu denu
mirea de buzdugan. Denumirea de peană este cunoscută într-o
zonă restrînsă în jurul Sebeşului şi Albei-Iulii. Numele de
icpu l'e apar<:' în u11c1c păr[ i 1lin l\:lnntcnia :;;i Moldova ca şi
lw1·ha-popii sau barba lni DumnPzPu �i c.'Sle o expre s i e figura

tivă bazată pe forma în care sînt î mpletite spi cele.
Ubict•i ngrar, c11uurw a rc la bază. pc plan s ocj a l
,

ca

nl.îtca

ol>tC('iuri di11 snlu] pntriarhaL lntr-ajntor[lrca în muncă. îa
forma ('Ca mai l'rccn�nUi el npnrc aslăzi asoc i a t cu claca <k
secerai. Trebuie dPci să analin1m a c e s t obicei suh întreitul lui
aspC'ct. : :il funq.iPi lui sociale, claca ; a] ri tului agrar ; al
man ifC'sl.:1rii folclo1·icc.
Pe lingă seceratul în clacă, ca formă df' aj utor n·cjprnc
lnli·e g o sp o d a ri i aceluiaşi sat sau aceleia�i Yccin:l.t�i�i, în sudul
Transilnmiei npare, în perioada capiLalistiî, claca. la nntahili

tăţile satului. Folosind tradiţia sătească legată de obligaţiile
iohag·ilor fnţ ă de feudali şi poale şi anume remin isccnţ,<>,
aceştia aveau putinţa să-şi procure mină de lucru neplătită
in pcrioda celor mai intense munci agricole. La un moment
dat claca ajunge a fi socotiă prin dreptul cons uctudinal o
ob lig a ţie a sătenilor faţă de notabilităţi. Claca la vătaf ul cetei
dl' l't>ciori se f;\ct•a pc ha z a pl'incipiului soliclal'ilătii 1Hern
brilor cetei între ei.
Numai în Tara Moţilor sc făcea cunună şi la seceratul
individual şi se aducea acasă cu îndătinatul ceremonial. În
restul ţării, unde obiceiu] nu avea o desfăşurare cerem onială,
gospodarul împletea totuşi la sfirşitul seceratului spicele în
formele amintite şi le aducea acasă păstrîndu-le pînă Ja recolta
,·ii toare .
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În Făgăraş, seceratul în clacă se făcea de obicei într-o
sărbătoare mai mică. Ziua se stabilea dinainte şi cei care
11l'mau
să p ar ti ci pe la dacă Prau anunţaţi de e11 S('ill"<t. f 11
dimineaţa zilei de clacă se adunau la casa gosp odaru lu i Mai
1'ar plecau
direct Ja locul de muncă. Interesul era ca să
participe cît mai mulţi pentru ca într-o singură zi să se ter
mine întregul secerat. în perioada capitalistă, claca a devenit
o problemă de rentabilitate, mai cu seamă pentru notabiliLăţ,i,
pentru chiaburi. In perioada în care plata muncilor în hani
::i.r fi costat mai mult decît mîncarea, băutura şi pct1·ccerea
care se oferea clăcaşilor, claca a fost foarte frecventă. In
perioada crizei agrare, cînd costul zilei de Jucru a scăzut foarte
mulL, notabilităţile au preferat munca plătită în bani şi au
renunţat la clacă.
Claca avea un caracter festiv. Participanţii se imhrăcau
în haine de sărbătoare. Ceata clăcaşilor pleca la muncă cu
chiote şi însoţită de cîntec de lăutari. Mai de mult, pentru
dacă se pregăteau mîncăruri speciale ca şi pentru nuntă.
Una din mîncărurile îndătinate era griul pisat şi fiert cu
miere. înainte de a pleca la cîmp, gospodarul oferea clăcaşilor
un pahar de ţuică şi o gustare. Apoi se constituia alaiul du pă
orînduiala îndătinată. În frunte lăutariii după ei gospodarul,
apoi feciorii cu coasele şi fetele cu secerile . Alaiul sP îndreptn
spre locul de muncă în pas cadenţ.at de strigături.
în cadrul obiceiului nu se cunoştea un ceremonial aparte
<le începere a muncii. Pînă la terminarea secPratului, cînd se
făcea buzduganul sau cununa, munca decurgea <lupi\ rîndu
iala indătinală. Cei cat·e întîrziau salutau pe gospodal' cu vor
bele, „Crească claia mare" iar gospodarul răspundr.a „La
dumneata şi mai mare". La amiază se oferea clăca�ilor „achiu.
apoi li se servea masa. După masă urma îndătinatul eeas de
o dihnă. În tot timpul seceratului cînta muzica, din cînd în
cind St' auzpau strigăt.uri şi chiar cîntC'l'l'. fn nord11I Tran:-;il
vaniei unde se păstra o tehnică mai veche de mun<'ă, fetele
secerau, iar flăcăii legau snopii şi făceau cl:1.ile. J n Făgt1ra�
unde se folosea o tehnică mai înaintată, feciorii coseau şi fe
tele legau snopii. În clăi snopii erau aşezaţi în sensul rotaţiei
soarelui. La vîrf se punea un pop sau o căciulă, adică un
snop aşezat vertical cu spicele în j os. Cununa sau buzduganul
se făceau din cele mai frumoase spice alese din ultima parte
.
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a lanului. in unele locuri se lăsa întotdeauna neculese citeva
spice pentru a nu se lua holdei întreaga putere roditoare.
Odată terminată, cununa era adusă în mijlocul secerătorilor
care întindeau în jurul ei o horă, apoi o predau celui sau
celor care urmau să o poarte pînă la casa gospodarului. în
sudul Ardealului, buzduganul era purtat de un flăcău. ln
nordul ,\rrlt'alul11i cununa sau cununile, căci în unele locnri
se
fiîc(·au �i două cunune. erau purtate de fete-fecioare.
ln Ţara Moţilor cununa era purtată de o singură fată numită
mireasă. La întoarcere alaiul se forma tot după orînduiala
îndătinată în frunte muzica şi gospodarul, după aceea buzdu
ganul san cnnuna urmată de flăcăi, apoi fetele şi femeile.
Pe tot drumul fetele cîntau cîntecul cununii. In sat, cununa
era aşteptată şi udată la toate p orţile. În felul acesta întreg
satul participa la desfăşurarea ceremoni alului. Şi udatul avea
forme regionale 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 buzdu
ganul trebuia să se ferească să nu fie udată.
Cînd alaiul ajungea la casa gospodamlui era aşte ptat l a
poartă cu căni cu apă. Cununa era u dată iar fetele cîntau acea
parte a cîntec11lui referitoare la sosirea în gospodărie. Cei care
purtau cununa intrau apoi în casă unde erau aşteptaţi de
gospodari cn 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 au înconjurat masa,
fetele se aşezau cu spatele spre intrare şi spuneau urarea
cununei. Apoi flăcăii veneau şi le ridicau cunun ele. Cununa
se punea la un loc anumit, în grindă, la oglindă, în pod sau
în cui. Urma apoi masa pe care gosp odarul o oferea clăcaşilor
şi în sfîrşit, petrecerea tineretului. La despărţire clăcaşii spu
neau gospodarului : „Să trăieşti să ne mai chemi"� iar acesta
răspn ndea : .,Să trăieşti şi să vii şi la anul".
,\l'csL olii('(·i <1 fost poate la inceput o practică empirică
de selecţionare a seminţelor. Mai tîrziu griul din cunună n
avut menirea să fertilizeze magic recolta viitoare. Ele se tre
ierau aparLe. se hăteau cu îmblăciul �i se ame s te cau în să mînla
anului viitor punîndu-se în fiecare sac de sămînţă cite un
pumn de griu din cunună.

În unele locuri grîul din cunună era folosit ca leac. In
!\Iaramureş spicele din cunună se împleteau în cununile de
1·[tsătorÎC' �i se> puneau la steagul de n u nt ă . Practica legată
<li- fertilitate el'n asociată cu cele l<'gate de relaţiile matrimo
niale.

Sătenii preţuiau însă acest obicei nu numai ca o împlinire
unor credinte străvechi ci si ca o manifestare a bucuriei
lPrminării mu� cilor de recolta� e. ,�Citu-i de mîndru cînd Yin
ş-aduc vestea că s-o strîns bucatele . Este o cinste a plugarului
care are holdele culese şi cinste a plugăriţii ca.re ciuruieşte
�iîmînţa". spunea Anghelina Pop din comuna Şanţ, Năsăud.
Ei preţuiau de asemenea obiceiul pentru frumu seţea lui şi
pc.'ntru faptul că le oferea un prilej <le petrecere : „Cu cununa
era petrecanie şi era frumos şi plăcea. mu1t la lume," spunea
Sînziana Sinnicolesc din Clopotiva., Hunedoara.
în multe locuri, în Năsăud, de pildă, satele cooperativizate
au păstrat obiceiul cununii integrîndn-1 în petrecerea pe care
colectiviştii o organizează la terminarea secerişului. Ei au
curăţat vechiul obicei de semnificaţiile lui rituale şi au păstrat
numai frumuseţea desfăşurării ceremonialului, cîntecul în ale
cărui noi variante s-au introdus elemente din viaţa actuală a
-.;alelor cooperaLizate. Petrecerea a pus deci accentul pe va
loarea socială a obiceiului, marcîn d prin el bucuria muncii
împlinite şi păsrtînd ceea ce era frumos şi valoros din tradiţia
folclorică. La cooperativele agricole din Oltenia s-a creat un
uou obicei pe care colectiviştii în numesc „nunta coopera
a

tivei".

S-a văzut din prezentarea obiceiului că el cuprindea cîn

tecc, dansuri şi o urare. Melodiile cîntecelor fac parte din

stratul cel mai vechi al folclomlui nostru. Cea din Făgăraş
este fără îndoială o veche melodie de ceremonial. Cea din
nord are unele asemănări cu cîntecel e de pelerinaj care pro
hnhil că s-a suprapus tot peste o veche.' melodie ceremonial ă.
Dansul care se juca la holdă nu era un dans ceremonial
aparte ci unul din dansurile obişnuite în regiune. Şi la pe�
I L"<'CC're se jucau to t dan�uri din rc.'pertorinl regional. Şi cîn
tecele cîntate de lăutari la holdă erau din repertoriul satului.
Numai unele strigături făceau aluzii directe la clasă, la obicei.
Urarea în schimb era proprie numai acestui obicei ca şi
dntccul cununii.
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Prima variantă a dntecului 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
umbrea I Şi se sf ăruia, I Care e mai mare. I Sora soarelui, I
Ea aşa zicea, I Că 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 sori, I Lumea n-ar mai fi. I Sora vîntului. I Ea aşa
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 ]a plug, I Vitele la
jug, I Stăpîne , stăpîne, I Nu te supăra, I Că holdele-s rari, I
Da la spic îs mari, I Dumnezeu va da I Snopn l feldera, I
Mănunchiul copu, I Claia găleata, I Stogu cît casa. I Găzdiţă,
Găzdiţă, I Gată cine bine, I Multă gloată-ţi vine, I Gată cina
mare, I Că gloata-i pe cale, I S tăpîna 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."
Cîntecul este construit pe aceleaşi principii ca şi colindele.
Motivului fabulos în care sora soarelui îşi dispută intîietatc.'a
cu sora vîntului îi urmează secvent,a urării şi apoi cea prin
care se cer darurile. In această variantă eelf' tr<'i părţi for
mează o unitate. Doar atunci cînd cununa ajunge la curtea
gospodarului. secvenţa darurilor devin<' 11 n eîntec independent.
Ca de obicei, în creaţia populară cîntecul porne�Lc de ln
realitatea cea mai apropiată. Disputa fah ul oa să dintre sora
soarelui şi sora vîntului are loc pe dealul Mohului, Mohu
fiind o comună mică aşezată pe malul stîng al Cibinului, la
confluenţa acestuia cu valea Hărtibaciului, la sud de Sibiu, nu
departe de Şelimbăr, locul bătăliei Jui Vihai Viteazul. Dealul
Mohului din cîntec pare a fi o parte din platoul Hărtibaciului,
o întindere de circa 3 500 km2 între Olt şi Tirn:we. Această
vastă întindere de pămînt de griu a impresionat fără îndoială
imaginaţia populară pentru ca să ofacă să plasezp în cadrul
ei disputa dintre forţele naturii. Totuşi, nu peste tot cîntecul
începe cu acest vers. Uneori legătura cu realitatea imediată
se face prin versul „Lunca Ol tului" sau „Dealul Riul\ii".
Motivul disputei între forţele naturii este fl'ecvent in
creaţia populară. El se concretizează aici în direct:'\ legătură cu
obiceiul de seceriş prin disputa dintre soare şi vînt, elemente
import.:llll<' al(� r o di r i i Avem aici un l'ragnwnl prolml>il dintr-1111
cîtec mai vechi închinat eroului.
.
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Î n comuna Mohu cîntecul de seceriş cuprindea şi alte
motive decît cel din varianta citată ; sînt motive care descriu
direct munca : „Jos la vale-n jos, I Secerăm ovăz. I Noi să
secerăm I Dar să nu legăm. I Feciori să chemăm� I Feciori
de la boi. I Să lege după noi, I Şi OP n o r veni, I Noi nume
Je-om pune. I Buzdugane, Man e, I Busuioc Ioane ... I Băciţă,
băciţă. I Cohoară din munte, I Că h oldele-s coapte I Şi vin
păsăref o I Si iau spicurele. I Vine corbu negru I Şi ia smo
cu-ntregu I Vine cioara neagră I Şi ia claia-ntreagă. "
Un fragment de cîntec din ,j urul Sebeşului vine să com
pleteze s c>ri a acestor motive : „Ciobănel fălos, I Cîine mînios. I
Tu te-ai lăud a t I Că mi-i duce-n sat. I Si tu m-a i adus. I Pe
r<'izor d<' grîu . I Cu secera-n brîu. I Si- � rn tot s�cerat I Pînă
m-am tăiat. I Maica m-a-ntrebat I Unde m-am u itat I Pînă
m-am tr.. i at. I La cioban la oi� I La păstori fa oi. I La sti'ivari
Ja cai."
Cred că nu trebuie să căutăm foarte departe semnificaţia
acestor motive care sînt simple descrieri ale procesului muncii
sau alC' anumitor situaţii din timpul seceratului . Astfel de
descrieri întîlnim frecvent în poezia Jegată de obiceiuri. Prin
caracteru] lor descriptiv ele sînt documen te pentru nnumite
stări 1storjcp din trecut. Deşi în această zonă grîul se cosea de
fl ăcă i şi [etele legua snopii, cîntecul ne arată că altădată
munci]<' se făceau ca şi în nord, fetele secerau şi flăcăii l <'ga u .
Apoi dnt ecul arată c ă aici agricultura n u era despărţită de
ciobănie. că sîntem de fapt într-o zonă de viaţă carpatină în
care cc> l c două munci se îmbină şi că e ra foarte n a tural ca
în perioada de mare intensitate a muncilor agricole de vară,
păstori şi ch iar băciţele să coboare de Ia munte la ţară pentm
a ajuta colectivităţii săteşti Ja st.rîngerea recoltei . Mergînd pc
această linie. numai în „corbul negru" şi ,.cioarn neagră" t re
b uie să ,-edem simboluri străvechi care leagă variantele ac
tuale, de texte rituale mult mai vechi care nu au ajuns pînă
la noi.
În cîntccele de cunună din nordu l Ardealului lipsC'şle cu
totul motivul fabulos al disputei dintre sora soardu i şi sora
vîntului. Cîntecul din comuna Şanţ, N ăsăud. de pildă, este o
descriere foa1·L.e exactă a procesului muncii :
. , D i m in c a t n ne-am sc u la i . I P1• obraz dt nP-am spălat, I s('
cere-n mînă am luat, I Şi la holde-am alergat. I Mîndră
holdă-am secerat. I Holda ca peretele. I Sererat-o fetele."
-
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O variantă din Leşu completează descrierea muncii cu o
imagine modernă :
„Secerat-o fetele I Holda ca peretele, I Fetele-au secerat, I
F eciorii clăi-au ridicat, I Pus-au claie lingă claie, I Ca căta
nele-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 fu ncţia striivech e d e rit de
rodire a cîntecului cununii este fragmentul :
„De la vîrfu-Arşiţei I Vine fruntea cununii. I De la vîrfu
mun telui I Vine fruntea grîu l uV' sau : .. De la virfu dealul u i . I
Vine fruntea griului, I De la vîrfu obcinii I Vine fruntea
cununii". Într-un ah fragment pe care-l întîlnim p e 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 rnîine, I De
unde cununa pleacă , I Multe care se încarcă."
Un fragment d in Ardealul de sud se referă la păstrarea
puterii de rn<l ire a piiminlului şi după secerat, pro babil la
un rit mai vechi : .. De unde cununa vine. I Hămîne tarina
plină. I De uncie cununa pleacă, I Rămîne ţarin-ntr � agă".
Intr-adevăr există menţiuni că altădată în unele locuri in
scopul păstrării puterii de rodire a pămîntului, cununa se
aşeza în arătura proaspătă de toamnă.
Prin caracterul lor descriptiv, cîntecele din Nordul Ardea
lului 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 leşiţi feciori cu apa I Şi ne
udaţi cunna. I Cu apă din fîntîniţă, I Cu vin de la crîşmăriţă."
lntr-un fragment de cîntec al cununii din Ţara Mo �ilor,
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
trebuie udată, I Fata trebuie măritată. I Cununa să o udăm, /
Fata să o mărităm. "
I n comuna Solovăstru, Mureş, s e cînta u n vechi cîntec al
cununii care prin tema lui legendară, prin atmosfera şi stilul
lui aminteşte colindele cu substrat mitologic :
118

„Coborît-o, coborît, I Coborît-o boul sfînt I La fîntină-n
[ arină, I Apă-n buze că şi-o luat I Şi din coarne-o scuturat, I
Tarina o rourat, I Şi Dumnezeu rod o dat."
S-ar p utea cita m1 m croasf' f'X <'m plf' d<' co l indl' care prin
I cmatica lor amintesc cîntecele de secerat. lată o astfel de
colindă din Ardeal : „Mă luai, luai, I In sus pe un rîu, I Cu
secera-n brîu. I Maica îmi venea, / Se apropia I Şi mă-ntreba :
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 pl eca I Bolml j oc
cădea. I Hol dă-n loc creştea, I Holdă gălbioară, I Spic greu
de secară, I Holdă Jingă rîu, I Cu spic greu de grîu."
Cîntecc de seceră din nordul Ardeal ului şi din Ţara M o
tilor cuprind şi elemente deosebit de i nteresante pentru rela
ţ ile de producţie din trecut. Dincolo de urările de belşug,
directe sau indirecte, ori de descrierea muncilor şi ceremo nia
lului, aceste cîntece sînt mărturii ale stărilor sociale din pe
rioada feudală şi din capitalism, ale muncilor istovitoare la
care erau supuşi iobagii.
Un cîntec cules la 1880 de T. T. Burada la Răşinari
spune :
„Tu soare rotund, ? Treci deah!-1 curînd, I Şi nu te-or
blestemare I Şi nu te-or chemare I Robii cîmpiilor I iobagii
domnilor."
Jn alt cîntec elementul social apare chia r în momentul
disputei dintre forţele naturii. Sora soarelu i spune : „El cînd
se iveşte, I Lumea o-ncălzeşte, I Şi boii din jug, I Şi robii
din cîmp. "
U n cîntec cules între cel două războaie la Agr i ş, Turda,
se referă la stări sociale mai apropiate de vremurile noastre,
la munca salariată în agricultură :
„Du-te soare print.re pomi, I Că-s sătul de aieşti domni. I
Du-Le soare la pădure, I Că-i destul de trei piţul<'. I Du-te
scoare la sfinţi t, I Că de mult ai răsărit."
Un alt cîntec din Sălciua, Turda, satirizeaz{t gazda hrăpă
n'aţă care vrea să ţină soarele pe loc ca �ă poată stoarce
cît mai multă muncă de la secerători :
„Supărată-i gazda noastră / Că se duce soarele. I De l-ar
ajunge cu rnîna I L-ar aduce u nde-i luna. "
1 I !)

La aceeaşi muncă istovitoare de iobag sau pur şi simplu
o m sărac obligat să lucreze pentru bani sau în cJ acă se
refer:'\ şi următoarele versuri clin urarea cununii din Năsăud :
.,Sărace grîu retezat, I Multă zoală-ai aşteptat, I Multrt
m uncă şi sud oare, I D e la noi, fete fecioare."
Al'e�te fragmente arală că în dezvoltarea lui, cîntecu l
c 1 1 111mii şi-a schimbat treptat sensul şi dintr-un străvechi cintec
1 111 • n i t s:l. aducă recolte bogate, ca intreg ceremonialul păstrat
în une l e locuri ca o bicei pentru frumu seţea şi solemnitatea lui ,
. a aj n11s u n cîntec î n care cei care î n rela �iile d e producţie
fonda l e sau capi Laliste munceau pe pămîntu l altora , au găsit
pn Lin�a să-şi exprime protestul lor social.
L'rarea cal'e se face în Năsăud atunci cînd cununa este
predată g·ospodinei arc mari asemănări cu pluguşorul. Chiar
dt> la început tonalitatea ei este de pluguoşr : „Bună sară,
domni de ţară, I N-aţi ieşit cu plin afară, I Inaintea cununii, I
C-a ţi g'indit că n-om veni . I Noi de mult am fi venit, I Dar
1 u ·-o fo gTl11 -11dle i l . I Şi clmrn u l nepiso e i L . I Doi voinici ne-o
zăbovit I Şi C,U apă ne-o stropit. I Noi de trei zile venim, I
Cn rtPa nu v-o nimerim ."
l _; ra r<'a descrie apoi desfăşurarea ritualului pe u n ton hazliu
propri u şi plu guşorului. Urmează un pasaj în cal'e nu numai
.a tmosfera şi tonul ci însuăşi motivele par a fi luate de-a
drep tul dintr-un pluguşor :
.. D-am v enit c-am auzit I C-aveti u n f<'cior frumos. I Să
ieie etmtma de j os. I De fecioru nu.'-i acasă I Grîu roşu i-aţi
1 1 1 tt�: l l l'al I Si
' la nwa l'ă 1-al.· i minai . I Da m o rn l ' l l 1 1 11 - i acnstt I
Cil-i dus la pădurea deasă ; Ca s;l. taie ] emn de casă. I Moră
ri t <L morăriţa, I O l uat două ciocane I Ş-o f ăcnt cioc, p o c I
Ş-o I oe mit moaru la loc. I Ş-o turnat grîu roş ·111 coş, I Ş-o
l nrn a l ş-o măcinat . „".
Se descrie apoi făcutul colacului întocmai ca în unele
u dli'i dP la colinde sau de la j o cul cu turca .
i n partea ultimă urarea cuprinde tema d aru ril o r pc ca r e
secC'ri't l o rii şi fetele care au adus cununa trebuie să le pri
measdi. Ea este îmbinată cu descrierea modulu i concre t în
c a re
cununa este transmisă gospodarilor :
„Casa as ta- i :-;us:l. -n grindă, I S-a noaslriî c 1 1 11 u11ă- i mindră. I
Casa asta-i vi deroasă I Cununa noastră-i frumoasă. I Noi
cununa nu v-o dăm I Că cina nu o vedem . I Că cină nu
de
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ne-aţi gătit, I N ici nouă vin îndulcit. I Vin în casă I Vin pe
masă, I Yin 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 încheie re cel care a urat îşi cere şi el într-o fonnă
hazlie recompensa :
„Pentru osteneala mea, I O şirie de horincă I De n-aş m ai
zice nim ică . I Ş-un p ahar, două de bere I Ş-un j oc, două pe
podele. I De m-a juca cineva, I De nu pe vatră oi s ta."
Am arătat că în noile condiţii ale agriculturii noast1�e î n
cadrul cooperativelor agricole, obiceiul cununii a fost cuprin s
în sărbătorirea de la sfîrşit de secerat. S-a p ăstrat de fapt
din ob iceiul tradiţional unul din sensurile esenţiale . Obi ceiu]
cununii este semnul sfîrş i tului secerişului. Din ohiceiul tradi
ţional s-a păstrat desfăşurarea colorată) cîntecul şi petrecerea.
Vechea manifestare folclorică s-a încadrat organ ir în noile
condiţ ii de via t ă păstrînd ceea ce era esenţial în caracterul
şi cl cmc n kk ei . A ceasta reiese din vari an ta clnlecul u i cu l e s
in '1 950 la C.A.P. [eud, Maramu reş.
, J)r unde cununa vine, I Trei sute d l� care pline.
Deschide gazdă poarta I Că-ţi aducem cununa. I Mătură
gazdă coşu I Că-ţi aducem grîul roşu. I Grîul roşu ca şi bobu , I
Haideţi dă ne veselim, I C-avem grîu în magazin."
Părt,ile descriptive legate de actele cu semnificaţie rituală
au dispărut din noua variantă pentru că s-a pi erdut şi prac
tica aces tor acte. Accentul cade pe recolta bogată, pe cunună
ca semn sărbătoresc al terminării muncii, pc calitatea grîului
şi pe veselia cu care este sărbătorită recolta nouă.
Discul I 1Hl runct,iile multiple ale faptelor de folclor, Maxim
Gorki arată că altădată ceea ce cuprindem noi azi sub d0nu
mirea de folclor era pentru masele munic toare nu numa i
artă ci şi ştiinţă. Sub denumirea de folclor au fost cuprin se
numeroase cunoştinţe pe care poporul le-a dobîndit în pro
cesul muncii. Unele dintre acestea au căpătat cu timpul form e
artistice dar au continuat să-şi păstreze mult timp caracterul
sincretic de ştiinţă şi de artă. Crearea poeziei populare a fost
stimulată de procesul muncii, s-a d ezvoJtat în legătură cu
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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 profund legate de viaţa şi munca oamenilor,
pline de umor şi optimism, menite să dea omului noi puteri
pentru a stoarce naturii recolte b ogate. În ele desfăşurarea
muncilor şi a ceremonialului sînt văzute de pe poziţii de
deplină luciditate, de stăpînire a naturii, nu de pe poziţii
de slăbiciune în care omul ar fi cedat în faţa forţelor repre
zentate de el mitologic.

OBICEIURILE CARE MARCHEAZĂ MOMENTE
IMPORTANTE DIN VIAŢA OMULUI

Pe lîngă sărbătoril e de pest e an de al căro1· folclor ne -am
ocupat pînă acum, folclorul n ostru păstrează sau a păstrat
pînă de curînd numeroase obiceiuri în ]egătură cu momentele
mai importante din viaţa omului, cu naşterea, cu trecerea
în rîndul flăcăilor de însurat sau al fetelor de măritat, cu
căsătoria şi cu moartea.
Î n viaţa tradiţională a mediilor folclorice unele dtn aceste
obiceiuri - cele de la naştere, cele ce marcau, intrarea în
ceata de feciori sau prima horă, nunta şi înmormîntarea 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
11 ne ori ::itit
de bogata prezenţă a cr·cliil or a r tistice p o p u l an'
în cadrul obiceiurilor tradiţionale legate de momentele impor
tante ale vieţii omului.
Vrînd să deosebească cele două mari categorii de ob iceiu ri .
cele de peste a n �i cele legate de momente importante d tn
viaţa o m u l u i . fol cl oriştii au accentn :-it caracterul colectiv şi
ciclic al ce] or dintîi şi au remarcat că cele din urmă priveau
m ai mult viaţa individuală iar desfăşurarea lor era legată de
momente bine determinate care nu se repetă.
Plină de consecinţe pentru cercetările folclorice, diferen
iierea aceatsa 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 fami
l iei. De fapt cele două grupe formează două sub-sisteme
funcţionale în cadrul sistemului integral al obiceiurilor.
Obiceiurile de peste an erau în general în directă kgătudl
cu desfăşurarea timpului, a calendarului dar şi a muncilor în
colectivităţile agricole sau de p ăstori şi înd eplinirea lor po1 23

tr1v1t datinei era în interesul întregei colectivităţi. Întreaga
colectivitate era interesată de îndeplinirea lor, participa la des

făşurarea obiceiului, chiar dacă numai un anumit grup avea
rol activ.

La obiceiurile legate de momentele importante ale vieţii
omului, interesul îndeplinirii obiceiului cădea înainte de toate
asupra individului şi fami1iei lui. Natural că pent m vremea
pat riarha1ă 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 fami1 ia k. atlt p c 1 i n i l' dP si nge ci t �; }) l'În i neusr r i r<' . p 1 ·i n c111netri <'
şi n:1şie. A p o i , la desfăşurarea aces tor obic.:ciuri p n rt ic i p au în
gl'n era1, pC' l lng"ă famili e. şi Yccinii şi un eori în tregu ] sat.
P:ulicipar<'a col ectivităţii extl'afam iliarr d epindea de imp o r 
tan!,a o b i t · <'iu lui, de gradu l de păstrare a lm nei-covi n [ i tradi
ţ ionale ş i de rolul pc care cel care făcea obiceiul îl avea în
col<'clivi tat r. Dai' şi aici funcliona principiul tmn ia p c n t m toti
şi a tutu ror p e ntru unul, cons i d <' l 'in d fam i l i a ca Pnti tale ea 1·e
reprezenta în tregul gmp social şi i nt i· c g u l g rup s oc ia l in tere-;at
de viaţa fiecărei familii în parte.

La obiceiurile de la naştere participarea era mult mai mică
decît la nnntă sau la înmormîn tare. În general, nunta prin
des făşurarea ei amplă şi c ara c terul sărbătoresc deosebit, prin
caracterul ei de marc veselie colecti vă, atrage cca mai mare
şi cea mai activă participare a col ect iv ităţi i . Acolo u nde tra
d iţia era bine păstrată la nunt ă participau şi mai participă şi
astăzi, am putea spune întreg satuL şi bătrîni şi tineri, oameni
din categorii sociale diferite. La înmormîntare, în aceleaşi
rn 1 1 d i [ i i d � · p :l s l rare a trad i \ iei. pa rticipau 'in general p c lingă
fa m i lie mai degrabă cei mni în Yi rslă şi mai mult. 1n orice caz
mai activ. f e m e il e . În afară de o b li ga t ii le legă turilor de f ami] ic
sau de vecinătate, tinerii participau în g<'neral nu mai la în
m orm:int ări l C' crlor <le o vîrstă ru ei.

Obiceiul intrării în ceată sau al primei hore ncavînd în
folcloru l nostru un ceremonial aparte care si'l cu prindă toată
c ol ect ivit at ea . nu cuprindea dccît pc cei direct intcresati în
săvîrşir<'a lu i.
Partici parea depindea şi de gradul de dezvoltare socială
a colectivităţii care practica obiceiul , de păstrarea sau pără
sirea <latinelor tradiţionale. Cu cît familia care făcea nunta
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sau înmormîntarea avea în ierarhia socială a colectivităţii un
rol mai important, cu atît participarea era ma.i numet·oasă. De
altfel această constatare es te valabilă pent ru toate medi i le
sociale, nu numai pentru cele folclorice.
Am spus că în general folcloriştii cons ideră că ]a obice iu
rile legate de momente importante din viaţa omului, interesul
îndeplinirii ceremonialelor tradiţionale, interesu l pentm r e s
pectarea întocmai a tradiţiei era înainte de toate al in d i vi
dului şi al familiei. Totuşi, în mediile cu viaţă colectivă trad i
�ională, cu datini foarte bine păstrate , interesele individuale
se confundau cu cele ale colectivităţii. Respectar<'a datinilor
şi îndeplinirea practicilor îndătinate interese întreaga colPl·l i vi
tate căci nerespectarea pu tea adu�e, potrivit ideii că fa p l <' I < '
individuale antrenează răspunderea colectivă, nenorociri as u p ra
tuturora, nu numai asupra celor care s-au abătut de la <'le .
Cu toate acestea în gradul de realizare a ceremonialului, în
modul de desfăşurare a obiceiului existau diferenţ ieri 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
l.oa l.P nun lilP sîn t mai fastuoa�1p, mai h ogal. c . in an ii de ri1 z h n i
însă, toate obiceiurile s-au făcut în formă redusă.
Obiceiurile de peste an legate de date calend aristice sau de
anumite momente ale muncilor agricole sau ale vieţii păstoreşti
se repetau cu regularitate şi se organizau ciclic. Obiceiurile în
I Pgtl t u ră < ' 1 1 monw n tl' h' i npo1'tante d i n v i a t a om u l u i a ve a u l o c
la momente foarte diferite, datele lor nu erau fixe decît
atunci cînd aveau caracter de aniversare şi nu se organizau
în nici un ciclu. Folcloriştii numesc astăzi obiceiurile tradiţio
nale în legătură cu naşterea, iniţi erea, căsătorie şi moartea,
obiceiuri, ceremonialuri sau rituri de trecere. Termenul şi
teoria riturilor de trecere au !'ost create, cum am ară tat. de
marel e folcloris t francez Arnold wm C t• mwp în l u c rarea s a
„Les rites de passage" (Paris 1- 909) .
Riturile şi ceremoniile de trecere spune A. van Gennep ,
însot.csc orice schimbare de loc, de stare, de situaţie socială
ori de vîrstă. Prin ideea lor fundamentală şi prin forma lor
generală ele sînt calcate, copiate întocmai după trecerile din
natură, de pildă trecerea p este şaua unui munte, peste cursul
unui rîu mare de şes, peste o strîmtoare sau un golf de marc,
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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 ceremonial complex pe
care, dacă îl analizăm în realizările lui concrete, vedem că
-este format la ridul lui din mai multe rituri secundare, avînd
şi ele aceleaşi trei etape. Deci marile ceremonialuri de trecere
e rn u formate la rîndul lor din rituri de trecere cu aceeeaşi
-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 organizează
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, pină la naşterea
p r·irn u l ni copil. Desfăşurarea şi iemrhia ac telor ri tuale pină la
scopul ultim, este liniară şi nu ciclică ca la sărbătorile de
peste an. Ea nu se face dintr-o dată, fără oprire, ci este
gradată sau se face prin salturi. Fiecare rit de trecere arc
deci o serie de gradaţii, adică o succesiune de etape, avind la
rîn<lul lor o serie de limite secundare.
Op1�rile pe diferite etape constituie de fapt puncte de pre
gătire pentru desfăşurarea în continuare a ceremonialului.
Toate ceremonialurile de trecere au rituri de începere şi rituri
de sfîrşit de ceremonial. De pildă, în complexul ceremonial al
înmormîntării, testamentul pc patul morţii era un rit de
inccpere pe cînd aruncarea pămîntu lui peste sicriu era un rit
de încheiere, a acelei părţi a ritu1ui care se putea realiza în
l u n wa reală. PartC'::l a doua in tegrări i în neamul cel ol' morţi
u nn a s ă se realizeze în lumea mitulni.
în folclorul nostru cele mai multe din ceremonialurile şi
1·iturile de trecere s-au păstrat avînd caracterul lol' îndătinat
l rad i! iona l . adică funcţia de obicei . Dar din colo de aces tea ,
·obiceiuri legate de momentele importante din viaţa omu1ui,
sînt în viaţa de azi a satelor mai cu seamă însemnate mani
festări ro Irl o ri c e cu ca racter de spectacol, prilej de petrecere şi
c lPci de :;coa l e rc tn rel ief a unor genuri ale creaţiei populare.
1 '.W

La toate accs le ob iceiuri , caracterul de festivitate, de spcc

Lncol se accentu iază tot mai mult.

Ohiccinl esle un act solem n cm·p iese din mersul comun al
''icţii, fiind meni t să consfinţe[1scă d<' fapt trecerc·a de la o
s i t u at.ie la alta. Ca ş i J a o hi c ci uril e de p e s t. c an, obic�iurilc al
l'tu·or sens s-a schimbat. se mcn.iin ln Yirtutcn practicii şi da
t orită faptului că ele sînt importantP momente cu lturale tra di
ti onalc în viaţa satelor.
De o mare vechime, toate obiceiurile legate de m omc•ntc]c
importante din viaţa omului au păstrat semnele epocilor prin
care au trecut pînă au ajuns la noi. Din această cauză ele
sînt documentele unei îndelungi dezvoltări istorice şi trebuie
cercetate ca atare. L unga dezvoltare istorică presupune un
nucleu iniţial care a trecut prin multe schimbări de conţinut,
de formă şi de funcţie, care a putut să piardă unele elemente
dar care a putut să şi primească altele noi, să 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, depindea nu numai
de deferitele etape ale evoluţiei ci şi la locul în care se
desfăşoară, de mediul social în care se practică, de atitudinea
categoriilor sociale faţă de el, de concepţia lor de viaţă. Şi
aici deci ca şi la celelate fap te de folclor, pentru a aj unge
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 exp lîcarea obiceiu
rilor pornesc de la o lipsă fundamentală. Obiceiul pe care
folcloriştii vor să-l lămurească este cei·cetat izolat în loc să
fie văzut în corelaţiile lui istorice, geografice şi sociale, în
ansamblul de viaţă în care apare. Stabilirea vechimii unui
o b icei, Vl�chimc d ată de însăşi viaţa lui fo cadru] tradiţ i o nal,
ne duce în general spre nebuloase tipuri străvechi, spre mo
mente 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
t rec cu vedera 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
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şi gînduri omeneşti care, ca atare, pot fi considerate de noi
primitive. D acă un anumit obicei este scos din conexiunile
lui concre te teritoriale şi istorice şi desfăcut din corelaţ,iile
cu ft· 1 1 01 l l <'rll' para l ('le. r x p l ica\, i a c e i se dă n11 p o < 1 lP l' i t l <•cit
falsă. Se face adesea greşala ca în expli caţi a u nui 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 neglij a în cercetăril e noastre viaţa
reală a obiceiului respectiv, studierea lui în an smnhlul vieţii
sociale. Chiar pentru înţelegerea valorii artistice a unui obicei
�i a mani fes l ifr i lor folclori rf' cupri nsP în p) , h n n n dl' l P 1·rn i n:1 re
a funcţiei este esenţială." (Sitte nn d Brauch, în A. Spamm er,
Dic deutsche Volkskunde, 1, Berlin 193'1 (146-247) .
a) OBICEIURILE îN LEGĂTURĂ CU NAŞTEREA
în obiceiurile în legătură cu naşterea� elementele folclorice
nu erau spectaculoase. Pe lîngă interdicţ.ii şi indica! ii sau rîn
dui<'li care t re b uiau îndepl inil0 şi cnrr în c C'p N1 1 1 clin tim pul
cînd femeia era însărcinată, apăreau o serie d e ri turi propi
t iatori ce. care se soldau f o l c l o r i st i c p rin daruri, �i urări, acte
profilactice. Chiar din momentul naşterii se practicau acte de
propiţ.iere pentru noul născut. Prima urare o făcea moaşa
îndată după naşterea copilului şi o repetă de fiecare dală cînd
noul născut era în faţa unui act care i se în tîmplă pentru
prima oară, de pildă prima îmbăiere. lată o v ari an tă din
Poiana Stampei, Suceava :
„Acest b ăi at I Să fie sănătos, I Şi norocos, I Şi mintos, I
Şi voios I Şi frum o s , I Şi învăţ.a t, I Şi bogat. I Om de treabă, I
Luat în spmn ă . "
Nu este lipsit d e interes să subliniem ierarhia î n care
sînt prezentate calităţile pe care moaşa în numele familiei, le
<lor<'a n o nl11i n i'isent : întîi tri p tic u l s:l.nn l a l <' . n o ror şi min t e
care apare adesea şi în alte creaţii populare, apoi voia bună
şi frumuseţea morală şi fizică. Bogăţi a singură nu era socotită
snricit'nt ă şi <'l îi premergea Î 1 1 vtq,H. L1 1 ra , ad ict1 ( ' t 1 n o 7 t i 1 1 t : · f<'
şi înţelepciunea <le care are omul nevoie pentr u a avea un
loc de cinste în colectivitate. Scopul ultim era ca fiind om
de treabă să se bucure de consideraţie socială. să fie lua t
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în seamă. Urarea este caracteristică pentru v1zmnca tlcspre
lume a societăţii noastre tradiţio nal e , pentru ie rarhia va l ori lor
m orale.

Actele de pro fi la i x e erau prac ticat e ori de dtl:' o ri m a rn a
c op ilul trebuia să fie ap ă ra ţ i de forţe p otri rn ice. EJ c
,·ariau de la caz la caz, după cum trebuia să al unge un d u h
sau altul dintre închipuirile credi nţ elor s upersliţioase, preze nt
sub form ă <le boală ce trebuia vindecată. Deci ele n u făceau
parte numai din ritul de tre c er e ci e rau l uate din repertoriul
general de ri tu ri prof il a c ti c e sau de re c u p e r{'rr ale col e ct i vi
tăţii.
în obiceiurile în legătură cu naşterea, momentele Lradi
ţionale esenţiale sînt de domen i u l purif i curi i , al consacrtirii
în noua stare şi al urări i , prop i aţ.i u ni i Obi ceiurile în legătură
cu n aştc ra sînt un dom e niu al m a l m i l or. Tinerii neci:'lsăt.oriţi
nn au nici un rol în a c e s t obicei. Pe l ingă părinţi şi c o p ilul
nou născut. adică pe lîngă fam ilia în sensul strict al cu vînt u lui ,
a p a r moaşa şi na ş ul s a u naş i i , nu nu] sa u nuna în Ardc>alul
de sud, nănaşa sau nănaşul in Ardealul de n o rd, cunw l r·ii.
Cumetria o n ou ă le gătură s oci ală , de f amilie în sens mai
larg , a oamenilor d i n satele şi ch ia r din oraşele noas tre, avea
şi mai are o deosebită impo rtanţă în viaţ.a şi în man i fe s t ăr i le
folclorice ale p op o rului nostru. Naşi i asistau copilul în L im pul
rit.ului de t r e ce re , adică la pri m i i paşi pc care îi face în v i aţ.ă
şi îl îndrumă şi susţin în actiuni le ] n i viitoare . Copiii, finii,
erau de acef>a da t or i cu anum i t tt recunoştint,ă faţă de naşi,
recunoştinţă eare apare şi ea în manifes t ă ri folclorice con
crete. Alegerea naş i lor se face <lupii criterii fa mii iale şi sociale.
Moaşa era aceea care pe lingă rolul de a nsista medical
naşterea, practică toate ri t1uilc în legătură cu nceasla şi era
totodată şi m a e s t ru l de c e remo n i i al în lrP g ului obicei. Ca
atare ea păstra nu numai secretele unor practici rituale ci şi
tradiţia desfăşurării o hi c e i ulu i $i moaşPÎ i S <' aduceau d a l' l l ri .
Din totalitatea obiceiurilor în legătură cu naşterea, cu m e ·
tria p r e z i ntă u n in t e r e s [olcloric deo �c h i t . Cu mî n c a re şi l i iî. 1 1 tură, cumetria era sărbătorită d e p ărinţi , moaşă, naşi şi de
alţi i nvitaţi , de vecini şi neamuri În unele locuri se f:1.ceau
invitaţii ca la nu ntă, apoi se dădeau daruri pentru n oul născut,
întîi din partea n aşilor sau a n aşului apoi din partea celorsan
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l alţi meseni şi, natural, darurile erau predate cu tradiţionale
urări.
Cerem onialul popular al pl'Î nwi hiii : t noului n�isc u l Cl'a n n
moment deosebit, act deriva t dintr-o practică străveche ele
puri ficare , în care apa ,j oacă de d a ta acc>astn 1·01 de el ement
purificator. Din el făcPa parte şi masa la care se dau claru l'il e
şi se fac urările. În forma populară. momentul principal al
acestu i rit de trecere era scăldarea copilului. La scăldare
as i s L a n numai femeil e. Dintre b ărbaţi nu p utea asista decît
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scăldtmşă, punînd în apă busuioc, fire de grîu, mărar, mentă,
romaniţă, mac, sămînţă de cîncpă, toate plante cu semnificaţie
rilnaH i sau cu rosturi de medicaţie empirică. în unele părţi
se mai adaugă şi lapte dulce, zahăr şi ouă. Ouăle se puneau
ca să fie curat şi sănătos ca oul. ln Muntenia se pune şi piine
ca să crească ca pîinea în cuptor şi ban i ca să fie bănos.
După ce copilul era îmbăiat, şi înfăşat în scutece noi, moaşa
il d 1 1 c! · a �i 11 d ii d ea mam ei u rind u-i : „Sri fie voios, I Stmătos, I
Şi frumos, I Lucrător, I Ascultător, I Şi îndurător, I Să
trăiască I Şi să crească: I Să fie harnic ca focu� I Şi să aibă
m n l L noroc, I Iar dum neata cumătră. I Să trăieşti, I S ă poţi
să-l creşti I Şi să-l povăţuieşti."
A poi copilul era prezentat naşilor aşezaţi la masă, cu
următoarea urare care aminteşte prin închinarea de la început
de Pluguşor sau de Oraţiile de nuntă din Moldova :
„ Bună vremea la domnia voastră, I Cinstiţi meseni şi
g os pod ari, I Dar mai cu de alesu I La domnia voastră cu
JTI('tri i mari. I Bine v-am găsit sănătoşi, I Şi voioşi, I lată
vă aduc un fiu de-al dumneavoastră I Poftim cumătru mare I
D ăl'uieşte finului dumnitale I Ce te trage inima, I Ce-i voi,
C <' ţi-a plăcea !".
�nşul răspunde :
.. Mulţumim moşică dragă, I Mulţumim că l-ai adus, I
Şi - 1 1 a int e a mea l-ai pus, I lan să văd cît îi de mare , I De isteţ
şi de frumos , I De voinic şi sănătos, I Poftim m oşică drag:1 ".
Uâiri l e şi darurile nu se terminau însă aici. Cînd se
punea colacul pe masă, colac care în Moldova de nord se
nn nwşlc pnpăz:1. se diideau şi darurile pentru moaş11. . AcesLP
darn l'Î date moaşei i11 ti mpul ceremonialului echivala cu dărui
rea celui care poartă cununa de seceriş sau a colindătorilor
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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 compensaţiei iar acţiunea
pentru care a fost dăruit, ca un act de ajutor care nu putea
fi compensat similar pe bază de reciprocitate cum se face de
p i l dă la clar:1. TrC'lmic să \ im·m �,; • a mă d in via\,a trad i \, i o n a lii
a satului, moşitul era o functie, o cinste obştească, nu o
profesie în sensul de azi şi ca atare nu se remunera cu bani.
in ierarhia satului, moaşa îşi avea locul ei bine stabilit şi
pentru împlinirea ritului ea era dăruită iar între ea, femeile
şi copiii moşiţi se stabilea o legătură socială care incurn ba
ohligaţii asupra cărora vom reveni.
In cadrul cumetriei se făceau urări speciale pentru cumetrii
iar <le la închinarea paharului şi pentrn ceilalţi meseni. Toate
aceste urări aveau în modurile tradiţionale de manifestare
forme variate, versificate. ln general, cînd petrecerea era în
toi, se dntau şi se strigau strigături adecvate petrecerii.
C"neori cumetriile se făceau şi cu lăutari, şi atunci se şi
dansa.
Trebu ie menţionat că de obicei se dădeau copiilor numele
părinţilor sau al bunicilor, în unele locuri numele naşilor.
E r·an 'lnsă şi nume pe care le clădea biserica, după numele
�fintulni sărbătorit în ziua în care s-a născut copilul sau
rHl l'-O Zl ap rnpiată �i Slllt Şi llUill l: la mo <l 11 tmprumutate din
med iile urbane. Cind copilul trecea printr-o boală grea sau
printr-o primej die exis t a obiceiul să i se schimbe numele.
i n multe regiuni. în cazul acesta se dădea copilului numele
ele Ursu sau de Lup u. Schimbarea numelui se făcea printr-un
rit care implica pe de o p arte icleia mortii şi a renaşterii şi
pe de altă ra rlc evitarea acţiuni i forţelor răufăcătoare prin
derutarea loJ".
Apa din baie se scoate din casă cu o deosebită solemni
t a te. Cum ătra. naşa sau soţia naşului lu a o lumănare ap r i rn:: ă
într-o mînă şi în cealalată o ploscă sau o sticlă de vin sau
de rachiu şi mergeau în urma moaşei care ducea albia cu apă.
Ea era urmată de toate femeile prezente. Femeile se ţint'au
de mînă. dansînd un dans ceremonial. Apa se vărsa într-o
vale, într-un rîu, iar dacă nu există această p osibili tat e în
apropiere, în grădină pe straturi sau în livadă la rădăcina
unui pom tinăr. 1n timpul dansului se strigau sLrigi Hnri
adecvate momentului.

După ce se vărsa apa la rădăcina pomului, urîndu-se să
crească copilul mare şi sănătos ca pomul, moaşa răsturna
albia şi aşezîndu-se pe ea, începe să strige : „S-a răsturnat
covata, I Să trăiască nepoata (mama copilului) , I S-a răsturnat
o dată, I Să mai facă încă o fată, I S-a răsturnat pe un
pici or, I Să mai facă un fecior."
Se ştie că nu crn bine ca un vas gol sau cu apă să fie
adus în casă şi să rămînă neacoperit pentru că puteau intra
în el for�ele răufăcătoare. Aceasta era şi credinţ,a care făcea
ca moaşa să răstoarne covata şi să se aşeze pe ea. Femeile,
făcînd cerc în jurul ei, dansau înconjurînd pomul şi strigînd :
„J oacă moaşa pe covată, I Să mai aibă cite-o fată. I Joacă
moaşa pe ştiubei, I Să mai aibă nepoţei. I Să trăiască nepotu , I
Să mai facă şi altu, I Să trăiască nepoata, I Să mai facă şi
alta. I Nepotu dacă-o trăi, I N oi bine ne-om veseli. I Cu fete
şi cu feciori, I Că de-aceasta ne-o fost dor, I Să jucăm, să ne
veselim I Tot de-acestea să gîndim. I Şi nepotu să trăiască, I
De acestea să gîndească." După ce au înconjurat pomul de
triei ori, strigau :
„lu, Cu, lu, naşă mare, I Ia şi suflă-n luminare, I Doar
o arde şi mai tare, I S-azvîrlim cea scăldătoare, I In grădini
cu florile, I Să strîngem nurorile."
Apoi jocul înceta, se stingea luminarea şi începea un nou
act al ceremonialului : se mimau diferite munci, diferite pro
fesii, pentru ca noul născut să aibă noroc de ele, se ara cu
nişte beţe, se cosea, se făceau căpiţe, se toarcea, se cosea, etc.
După ce şi acest ultim act al ritului propiţiatoric era terminat,
moaşa invita pe femeile care doreau să aibă copii să sară
peste covată :
„Hai săriţi peste covată, I S-aveti şi voi cite-o fată, I Săriţi
mai năltişor, I Să aveti cite-un fecior." Şi neves tele începeau
să sară În ncest timp, se făceau, natural, numeroase glume.
D upă c c nu terminat şi cu această parte a ceremonialulu i ,
se cinsteau cu vinul sau cu rachiul din ploscă apoi, pline de
voie bună intrau în casă unde regăseau pe bărbaţi şi petre
cerea cumetriei continuă cu mîncare, băutură, cîntec şi uneori
şi joc.
Am spus că legăturile de cumetrie erau printre cele mai
trainice şi mai importante din sat. Intre cumetrii pe de-o parte,
apoi între fin şi naş, se stabilea un sistem de legături de
.
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familie şi de obligaţii. In cadrul acestor obligaţii sociale, c i • ·
întrajutorare sau chiar juridice în cadrul dreptului obişnuicl 1 1 i • ·
vechi, exista una importantă ş i pentru cercetările d e folclo r· :
obiceiul ca la anumită dată a anului finii să ducă naşil o r
� olacii. Ş i acest obicei s e numea î n ce le mai multe regiun i
cumetrie. In M oldova de nord i se spunea colăciune. De
obicei, înlr-o anumită zi hotărîtă după voinţa sau p osibili
tăţile cumetrilor, naşul îşi aduna atît finii de la nun tă cît şi
Jinii de· Li hotC'z. înso\, Î li de părin ţii l or. Fiecare fi n adueca
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 m oldovenească
în care se enumeră darurile şi care la sfîrşit cuprinde şi o
urare indirectă de belşug în vite ca şi în c olinde. Urarea
de belşug se făcea prin indicarea elementelor decorative cu
valoare simbolică de pe colaci şi explică sensul acestor sim
boluri tradiţionale :
„Bună vreme, I Bună vreme, I Cumetre Ioane, I l aca se
închină I V inii dumneavoastră, I Cu nişte colaci de gr'Îu fru
mos, I Şi cu-o buticică de vin, i Să vă fie cheful deplin. I
De-aţi primi şi de holercă, I Să nu vă fie rău nimică, I Şi-o
băsmăluţă de m ătasă, I Pent ru faţa dumneavoastră, I Colăceii
îs cam mi ci I Dar voia li e mare. I Asupra feţei domniei
voastre I Se roagă să-i primiţi I Şi să nu bănuiţi I Că de
Yor tră i I Colacii vor mări. I I n dosul colacilor I Este funia
vacilor j Şi căpăstrul cailor. I I n dosul colacilor I Este funi
cica viţeilor I Şi coşarul mie ilor I De nu credeţi I Puneţi
mîna şi vedeţi. I Că cu drept nu spun I Decît odată-n an. "
In alte variante ale acestei urări nu lipsea umorul care
are aproape acelaşi rol ca în Pluguşoare. De pildă într-o va
riantă publicată în revista „Şezătoarea" (I, 1892, nr. 36, 38) ,
după ce se enumeră darurile şi se face urarea indirectă de
belşug în vite, se spune : „Vreme-a fost s-aducă I Aceste a
mai de mult, I Dar nu s-a pri ceput. I Că au trimis carele la
Hîrlău I Şi a fost drumu rău. I A fost drumu gropuros I Şi-au
picat bucăţile din car jos. I Şi-au umplu t prondurile, I Un
ghiurile I Şi doagele, pîrloagele, I Cercurile bîlciurile, I A
rămas o buticică-oloagă I Dintr-un fund ş1-o doagă . I Am
întins mîna I Şi-am luat şi eu una . . . " .
.
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Şi aceste cumetrii se desfăşu rau după rînduiala tradit.io
nală a manifestrărilor folclorice din aceeaslă categorie, cu
mîncare, bău tură, cîntec şi uneeori şi joc.
Şi moaşa era sărbăLori Ltt de obicei de Anul Nou s a u
într-o altă zi convenită de l oalc nevestele pe care ic-a ajutat
să nască, care îi aduceau plocoane şi care petreceau la ea tot
după rînduiala tradi�ională uneori pînă noaptea tfrziu.
Obiceiurile în legătură cu naşterea se încheiau cu tăierea
moţului, cu ruperea turtei, care se făcea în unele locuri la
şase luni, in alte locul'i ua u n an după naştere, tot în cadml
sărbătoresc şi era un no 1L prilej de u rări �i daruri.
b) OBICE LURI IN LEGĂT URA C U TRECEH.EA LA
STAHEA DE FLACA U DE iNS LTRAT SAU FATA
DE MĂ RITAT
D upă obieciurile în lcg;1 Lură cu naşteren, u nu'ind firuJ
vieţi i omului, cele mai imporlante rituri sînt cele prin care
se trece la starea de flăcău de însurat şi fată de măritat.
Mome ntele de trece.re de la starea de băiat l::t c e a de flăcău.
de la starea de codană la cea de fată de măritat. par a fi
stabil ite din cele mai vechi timpuri de însăşi natura dezvol
tării fizice şi morale a omului pînă în momentul depăşirii
stării de puhcrtate. La noi L L·ecerea de b starea de flăcăn
de însurat şi de fată de m�irilat avea un caracter social pre
dominant stabilit de rîndniala obişnuielnică a colectivităţii.
La momen tul stabilit de datinele tradiţi onale, copilul era
scos din me diul social în care a trăit în cadrul familiei, din
rîndul copiilor prieteni şi inlro dus într-un mediu nou, car<'
nu era numai de vîrstă ci uneori şi de profesie . Prin aceasta
el dobîndea o se1·ie de drept uri, de prerogative : putea
merge la tîrg, la horă, la bal, la cîrciumă, pu tea lua parlc
la ccal n de colindători , putea ]ua fetele b. j oc, putea să-şi
lase barbă. În cadrul ceremonialului de trecere. acolo unde
şi-a mai p<1 strat formele tradiţionale de desfăşurare, tînărul
trebuia s�i t l'eacii. o serie de probe de putere şi de bă1·băţie
pentru a dovedi că este capa bil să facă faţă i ndatoriri] or
care 11 aşteapUt în noua stare. Cei care au trecut în noua
stare purtau u n eori semne dislinctive , ]a noi mai cu seam[1
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] a fet e . Ele veneau Ia h o ră cu capul d e scop erit, cu păru l
î mpleti t în c un ună sau chiar cu cu nun ă de flori pc cap .
La pop oar el e p rimi t ive , riturile acestea, adevărate ri Lu ri
de iniţiere în sensul propriu al c nvîn tu l u i , au o deo sC'h ită
importanţ.ă, mai cu seamă pe ntru bărbati. Cel care t re c e în
noua stare trebuie să fie capabil să ducă război cu triburi le
ve cine, să vinezc, să se căsătoreas că. În această trecere
tînăml este aj utat de un om mai in virslă. H o l ul acc'st u i a
p are a c ore spun d e rolului naşul ui în ri tu ril e noastrP de
tr( �ccre. H.iturile de iniţ.ie1·e S<' de s fă ş o a ră s ub înd rumarea şi
supraveghere a b ătrînilor tribului. Pat tea im po rt antă a ritului
< l e iniţine o c o n s Litu ie probele de bărbăţie şi îndemiuare.
Unele din ac e ste p rob e sînt foarte grele, chiar sîngeroasc.
Cel care t re c e p rin ritu l de iniţiere rPn n5te la o nouă viaţ,ă.
De a ce ea la unele triburi se practică ucirJ erea şi înm o nn-ln
t a r · e a fictivă. S-ar putea ca şi în mormînt area vătafulu i ju
n i l or şi proba de l eş i n a călu şarilor să fie res Luri din rituri
de ini � ier e . L a unele tri b u ri cel care tre ce printr-un astfel
de rit trebuie să uite pentru nn moment Jimba şi o b i ce iu ri le
popomlui său. La p op o arele p rim itive. 1·itnri lc de i ni�i er e sint
însoţite de orgii. Ele se foc in s e c re t . Cei i n i ţiaţi sîn t [ i n u ţi
i zo la t i . Femeile nn au v o i e �ă-i va.dă.
1n Evul M e di u , în Eu rnpa Apuseană , tJ·ecerca se făcea
printr-un ceremonial apnrte în care p r o b a principală era cea
<le bărhăl.ie, pe n tru cei din popor trnsul c u a rcu l , pentru cei
nobili mînui rea săb iei şi a lăn c i e i . Biset·ica a cău tat să leg e
mornen l l'lP in care se făceau aceste ritu ri d t:' i n i tiere de a n u
mite s;l. rbători . Mai t îrzi u biserica apuseană c at o li c ă şi pro
testanUt şi-a însuşit complet a c e s t moment de Lrecere ·1 ntl'e
două v l l'ste, � ta b i l i n d ceremoni alul conf irm ării, al p-rimei
cuminedll'i .
Hiturilc <le i ni�i ere nu se f ă ce au insii numai p enlru n
trece în starea de flăcău de i n s ura t si f a t ă de rn:l.ritat ci si
:
în momentul intrării î ntr - o anu mitt'i p ro fesie. la i ntrarf' a
într- o anumită breaslă .
La n o i singurele forme c a r t' amin l es<" d e rit.u r i i < · de t l'cc ere
din această cate g or i e erau intrările in cet ele < le f e c io ri şi
int1·aren fetelor în horă. C ete l e de fec iori cons fin ţe a u dreptul
tinerctnln i le p e treceri , la p e t re ceri zgom otoase chia r, pe care
le-am pr l' z e n tat cind am v o rb it despre celele de Anul N o u
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şi ceata de căluş, dreptul de a pedepsi în felul lor, de obicei
prin batjocură, pe cei care contravin reg·ulilor tradiţionale
::1lc 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 ce p riveşte căsniciile şi
viaţa morală a tinerelor fete. Pedepsirea se făcea prin mani
festări deosebit de zgomotoase, printr-un fel de serenade cu
ţipete, urlete şi miorlăituri, executate cu ajutorul unor instm
mente muzicale improvizate într-o distonanţă totală. Denu
mirea este foarte veche şi folcloriş tii nu au căzut încă de
acord asupra orig·inii ei. Unii o dedu c din grecescul C h a 1 y
b a r i o n, pe care îl derivă de la c h a l y b o s, vas de
bronz care se presupune a fi fost lovit pentru a produce
zgomot, alţii îl derivă din latinescul c a r i b a r i a, durere de
cap, În legătură cu durerea de cap produsă de aceste sere
nade zgo motoase (cf. CI. Levi S trause, Le cru et le cuit, Paris
1 964, 306 p.) .
Despre cetele de flăcăi se pot găsi informaţii mai ample
în lucrarea lui Traian G herman „Tovărăşiile de Crăciun ale
feciorilor români din Ardeal" (Anu arul Arhivei de Folclor, li,
Bucureşti 1939) şi în amintita lucrare a lui Richard Wolfram
„Altcrkln.ssen und Mannerbunde in Rumanien" (Viena, 1924) .
Pe llngă cetele care se constituiau pentru colindat, pentru
nrc'irile de Anul Nou ori pentru Căluş, în Făgăraş, la Drăguş,
ceata se cons tituia pentru un an întreg şi era formată din
flăcăii care au trecut de 18 ani. Ea se împărţea în două
suhgmpe de vîrstă, cei care nu au făcut şi cei care au făcut
armai.a ; se alegeau doi vătafi, un vătaf mare şi un vătaf
mic. Ceata avea şi un steag. Ea organiza hora şi petrecerile
tineretului în to timpul anului. Ea colinda şi ura de Anul Nou.
Ea organiza „berea", petrecere de Anul Nou, la care se făcea
intrarea fe telor în joc. Fetele intrau în joc, erau băgate în
joc, de la vîrsta de 17 ani. I-j iecare cetaş avea dreptul să
bage în joc două fete. Se socotea că fata a fost băgată în
'1 36

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 obişnuielnică.
c) OBICETURILE ÎN LEGATURA CU NUNTA

Următorul moment imporlant din viaţa omului marcat
p rin m a nifestări folclorice clcosdJi tc c'lte căsătoria. Obiceiu
rile în legătură cu căsătoria dep ăşeau prin amploarea ] or,
prin mulţimea şi varietat<'n manifestări l or folc l orice pe cele
în legătură cu naşterea şi cu trecerea în catrgoria flăcăilor de
însurat şi a fetelor de mrtritat.
Acest fapt arată că din cele mai vechi timpuri, poporul
acorda căsătorier o marc importanţă. A ce�l interes r rn direct
legat de viaţa economică a colectivi tăţilor pop ulare.
Astăzi, 1n formele populare tradiţionale. căsătoria se .rea
l izează prin m anifestări complexe în care se îmbină elemente
cu caracter economic, ju ridic, ritual şi folcloric� pentru a
forma un mare spectacol popular, o imp ortantă manifestare
artistică populară.
Noua unitate economică care se întemeiază prin căsă
torie, noua familie menită să contribuie la perpetuarea bio
logică şi socială a neamului� este cen tru l interesului întregii
colectivităţi tradiţionale. Pentru ca ea să-şi poată îndeplini
rolul care îi revine în viata
' economică si socială a co kcti
vităţii, trebuie să se creeze condi�i i l e nec � sare şi aces te con
di ţii se crează înainte de toate pe plan economic pri n lnzes
trarea tinerilor iar pe plan juridic prin convenţia care inter
vine între cele două neamuri care se încuscresc, prin noile
legături familiale pe care căsătoria tin erilor le stab i leşte.
Aces t interes explică de fapt de ce în obi ceiurile de peste an
şi în general în întregul sistem a] obiceiurilor apăreau al.î tea
momente cu caracter prenupţial. Se vC'de cum prin complexe
interrelaţii in cadrul sistemului ob·iceiurilor� diversele acte se
corelau pentru a asigura buna rlnduială a comunităţii, exis
tenţa şi perpetuarea ei. Dar noua f amilic nu se creazt't şi nu
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se consolidează în c oncep li a tradi ţională numai prm acte
economice şi juridice. Ea treb uie consfinţită ş1 apărată
printr o seric de acte rituale şi ceremoniale m e nite să o
ferească de forţele răufăcătoare şi să-i aducă fecundiVlh',
prosperitate şi viaţă fericită, să o integreze în viaţa so ci ală
a comunităţii.
Cele trei c atego r ii de acte care stăteau la baza căsăto1·iei
în forma ei p opulară tra diţională îmbracă însă din cele mai
Yechi ti m pu ri forme ri t uale, ceremoniale şi se concretizenzi"i
printr-o seric de ma nifes t ăr i folclorice din cup ri n sul cărora
făceau par te p oe z ii, cîntece, dansuri şi manif e s tări mimice şi
-

dramatice.

l\forele complex al obiceiurilor de căsătorie folosea pri n

urmare pent m a se realiza posibilităţile oferite de toate do

meniile creaţiei populare Folclorul apare în obice iurile l egate
de căsătorie sub formă de ora ţi i, de u ră ri, de înc hi nări la
daru ri şi la pahar, de cîntece de jale, de cîntece de buc u rie,
de balade, de strigături, de dansuri �i marş uri de cortegii
solemne şi de acte c e remo ni a]e care se săvîrŞ('SC cu mutt
fas t spectaculos, în care intrau m anifestări mimice şi dra
.

,

m a tice.

Unele din f aptele de folclor care intrau în componenta
obiceiurilor de nuntă nu apăreau decît în cadrul acestor obi
ceiuri si n u un carac ter ri tual sau ceremonial. Altele erau
de ci r�ulat i e genera l ă în folcloml colectivităţii r c specti w ş i
contribuiau doar la crearea atmosferei festive, a petrecerii �i
veseliei generale a colectivităţii.
Natural că tot ce cunoaştem as tă zi ca manifestare folclorică
în o b iceiuri le căsătoriei nu are aceea ş i vechime. Elementele
aces t ui complex obicei, nu n umai cele folclorice ci şi cele
economice, j uridice şi magice etc. provin din epoci is t ori ce
deosebite �i nu erau ace leaşi pc întreg t eri tori ul folcloric
romii nC'sc. OLicciurih� in leg ătur ă cu c;':isătoria au îng l o b a t în
d cs[i'i� ura rca lor clemente de origină dife r ită, semnificaţ,ia
el e n m t e l or s-a sch i mbat în timp iar m o durilt> în cme o bicein 1
se real izau d i fe re a <le la un linul la altu l. U n it ar în s t r uct u ra
lu i , in acr(·n! elc pc care le pt�ne pc mom entele esenţ iale, acf'st
ob ice i co mp l e x apăr<•n conc re ti zat variat în diferite zone , pri n
s uccesiun ea secve n ţ el or sau prin prezenţa sau ahscnţa unor
e l em e nte, mai puţin prin semnificaţ.in pe ca re o a c or d u di f('
ritPlor acle ri t u a le sa u c c r C'moniale
.

.
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Privite deci sub acest aspect, obiceiurile în legttttrnl. cu
căsătoria cons tituie importante documente de istoric soci a l C1 .
importante documente de dezvoltare a culturii noas t re popu
lare. Pivotul în jurul căruia se desfăşura întreaga aci iune era
unirea celor două neamuri şi trecerea tinerilor în noua s t a re.
în rîndul celor î n su raţ i, în rindul gospodari lor colectivit;1 tii.
Ca cerem onial de trecere, întreaga des f ăş u ra r e a obice iu
rilor în l e gii.t ură m căsătoria cupl'indea cele tl'ei etape prin
cipale : logodna: nunta şi obiceurile de d up ă nuntă, in unde
J ocuri �i răstim pul pînă la naştera primului copil.
Folcloriştii contemp orani care au studiat acest o]Jicei krn
privit în general sub ambele aspecte : cel ele ceremonial de
trecere şi cel de spectacol popular şi au vt1zut in cele trei
etape trei acte ale dramei matrimoniale: i ar î n diferitel e
momente ş i acţiu ni ceremoniale, scenele dife t·i Lc a l e ace s tei
drame.
A. van Gennep de pildă spune : „Ca intr-o piesă <le teatr u �
c a într-o prezen tare scenică, d e l a plecare l a sos ire, d e la
prolog la Încheiere, imbinările de acte şi de sP nl i rn e n t e ca r('
stau la hază se succed în chip necesar intr-o a n u mită ordine
atit În timp cît şi în spaţ.iu. Această concepţie dramatic:! a
ceremonialului logodnei şi nun ţi i care de fapt stit la b aza
teoriei mele despre ritu ri le de trecere, îngăduie să clasificăm
mi ile de fapte de amănunt pe care altădată fo lcloriştii le
priveau izolat. Inţelegi astfel că toate ceremoniile au un scop
c s c nţiaJ . că ele nu se fac întîmplător, e pi s o d ic. pentru a
proteja pe cei rloi croi principali şi pe familiile lor de peri
colele ce i-ar p utea ameninţ.a <l in partea fo r ţ. e l o r supranaturale.
pri n tr- o seri c de rituri şi de prescrip �ii rnagicl', ci că tind
înainte de toaLC' nu numai la apropierea ce lor doi tineri ca
ind iviz i, ci şi l n a pr opri cn'a :,celulelor [amiliaie ·· care sint
tooLlată şi ,: celule sociale", căci sint În legăt u r ă prin s ituat i n
l or, prin vecinătăţi, prin cătune, cu întregul g.ru p social.··
(l\.Ianuel de folclore franc;ais contenvorain. T . 228) .
Dacă privim mai atent obiceiurile de c ăs ă tor i e vedem că
prin plecarea celor <loi tineri din rÎndul categoriilor de tirn•rct
cărora aparţineau, prin plecarea din familiile lor şi mai e u
seamă prin plecarea miresei d e l a casa pări n t c a s d't, În echi
lib rul social se producea o breşă, se produceau ciocn iri dP
interese şi sentimente, conflicte uneori, bnna rindu ială ex 1 s :t 39

tentă se balansa. Tot ceea ce se făcea în cursu l ceremonialelor
ample şi atît de colorate era menit să ducă la rezolvarea
acestor conflicte, la restabilirea echilibrului, la rebalansarea
rindnielii. Conflictul se rezolva prin intrarea tinerilor în cate
goria ma lmilor, prin integrarea miresei în familia mirelui, prin
crea rea unei noi celu le sociale, a unei noi familii şi prin stabi
lirea de 11 oi legă turi, de încuscrire �i cumetrie între cele două
familii µe de-o p arle şi între ele şi familile naşilor pe de alta.
Obiceiul căsătoriei era deci important pentru colectivitate
şi această importanţă îi asigma ampla desfăşurare, coloritul
f o l c l o ric 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
diferi Lelor aspecle pe care ele le capătă în toate regiunile
ţ:ării. pen t ru a da o expunere exhaustivă a ceremonilaurilor
şi riturilol' de nuntă. Este deci preferabil să avem o imagine
conc retă deşi p arţială a obiceiului, aşa cum se desfăşoară
într-o annm ilii regiune a ţării, şi am ales pentru aceasta
dcsei· ierea mmţi, nu însă a logodnei şi nici a obiceiurilor de
după n u n tă din Vîlcea, Oltenia. Intregind acest material
concret cu exp erienţa folclorică a fiecăruia dintre noi, avem
o imagine reală a obiceiurilor de nuntă. Descrierea este
cxlrnsă din lucrarea lui G. Fira : Nunta în judeţul Vîlcea,
,

Bucureşti 1 928.

În Vîlcea, obiceiul nunţii dura şi durează şi astăzi de
mnlte ori 3 sau 4 zile şi are momentele culminante duminica.
Nunla începea de vineri sau sîmbătă după·masă şi se termina
luni înainte de masă.
Actorii ceremonialului erau : m irele, mireasa, socrii mari,
părinţ:ii mirelui, socrii mici, părinţii miresei, naşul, naşa,
chemătorii, cei care fac invitaţiile la nuntă� brădarul, flăcăul
care duce bradul de la mire la mireasă, colăcerul, cel care
spu ne colil.căria·' l a sos irea alai ului mirelui Ia casa miresei,
slăbarul , flăcăul care poartă salba şi i-o pune miresei, pocînd
zăi·easa, femeia băLrînă care pregăteşte şi încarcă zestrea
miresei, ,·ădrarul , un tînăr văr de al mi resei care o ajută să
ia apă cu vadra, chelarul, cel care îngrij eşte de cămară,
bucătarul, privighetorul, care supraveghează servitul la masă,
alergătorii, oamenii care servesc la masă, lăutarii, flăcăii prie
teni ai mirelui, prietenele miresei şi nunta�ii.
..
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Momentele principale ale cerem onialului de n nnlu propriu
zis erau chemarea, fedeleşul, aducerea b radu lui la casa mi
resei, bărbieritul ginerelui, adusul apei, punerea bcl d1�i, veni
rea mirelui cu alai la casa miresei , colăce1·iile, j ocul bra dului,
punerea salb ei, iertăciunea, încărcatul zestrei, v ăd1·ări tu l, ple
carea la cununie, cununia, in toarcerea cu alai lk· la cununie,
masa m arc, darurile, hora miresei, luarea betelc i , zori le.
Chemarea la nuntă se făcea sîmbătă <le rătre u n ul sau
mai mu] ţi flăcăi, rude sau prieleni ai mirelui, îmbrăcaţi in
haine de sărb ătoare. Chemătorii aveau o ploscă de vin san
de ţuică cu care închinau celo r invitaţ i . Ei col indau satul
însoţiţi de un t a r af de lăutari care cin t;l. cin l cc u l che mării.
Intrau în case le celor pe care doreau să-i invite, cinsteau cu
ci şi le făcea u cuvenita poftire. N u exista o oraţie p entru
chemarea la nun t ă .
Î mp od o b i r c a bradului s e făcea la casa m irelui vineri sau
sîm bătă seară. La împodobirea bradului flăcăii veneau chiuind.
Odatii cu ei ven eau şi fo tel e şi mai t.irziu ce i căsătoriţ.i şi
b:l. trînii. M ama mirelui aşează în mijlocu l odăii o masă j o asă
cu trei picioare pe care punea un colac sau o p iine presărată
cu sare în care înfigeau o lumîna1·e. Mirele cinstea flăcăii
cu ţuică apoi incep ea împodohi rea bradului. Crăcile se retează
la tulpină astfel incît să formeze tre i s for<' . una mai m are
mai j os, una mij locie şi una mai mică SJH'e virf. .\ p o i bradul
era împodo bit cu p anglici mu lticolore, cu rlori <le hîrtie şi
be teală. in virful bradului �e punea o batistă colorat<I. . Bradul
astfel împodob i t era înfipt in piinea <le pe masă lingă lumi
na rea s t insă. in jurul lui se inc ingea hora . Nuntaş i i pe treceau
ap oi cu mîncare şi bău tură pînă în zori .
Sîmbătă în zori , brădarul vine l a casa mirelui călare.
Calul era imp odobit cu fi o r i şi p anglici la rrîu . B 1·ădarul
era imrcăcat in haine de sărbătoare şi avea b i c i cu poenitori.
Sosit la casa mirelui el descăleca �i primea de la mire o
p loscă cu vin pe care o atîrna pe umăr, l u a bru<lu l . t 1 1 c ăleca
din nou şi în trap iute, pe căi întortocheate p ornea spre casa
miresei. lu drum se ferea să nu fie op rit de duşm ani sau
stt nu dea p este prilejuri . Cînd se apropia ele ca!'a miresei
pocnea din hici p entru a-şi vesti sosirea. Tatttl miresei
deschidea poarta şi îi ura bun venit. Brădarul se apropia de
casă spunînd : „Tinăru-nostru-mpărat I D e dimin eaţă s-a
sculat, I Şi pl ecînd prin sat la noi, I M-a găsit la o lnrmă de
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()i. I Şi Lare m-a rugat I Să fiu hrădar I Ca mîndru ar�ar, I Să
iau truda de o · noapte, I Stropită cu lacrimi de lapte, I Ş-aşa
am plecat I Cu murgu-nstrunat: I Cu paloşu-ntr-o mînă, I Cu
bradu-ntraltă mînă, I Ş-am trecut văi , I Am ocolit dup ă clăi, /
Pe drumuri nebătute, I Prin ape nescăzute, I Ca s-ajung la
<lumneavon.stră."
M i l'easa cu mama ci şi cu fetele prietene ieşeau în prispă.
Cinci le vedea hr<'i darul spunea : „Împără teasă, mireasă, I
De-mpăralu l n os t rn aleasă, I Bine te-am găsit sănătoasă. "
l\lireasn şi femeile răspundeau : :: Bine-ai venit sănătos, I
Ca w1 l1 rnd frumos."
Brtl <laru [ continua : „La faţa dumneavoas tră mă-nchin, I
·Ca Ja o ramură <le măslin, I Şi v-aduc acest brad în alt: /
D e-rn pă ra t ul nostru îmbrăcat� I Să-l stăpîn eşti voioasă, I Cu
tontt! casa să11<1. toasă. I Şi mi-a zis împăratul nostru I St1 fie
în cinstea şi auzul vostru I Ca să-l înălţaţ i, I Şi să-l împlîntaţi I
Sus pc virf de munte, I Unde-s fote multe, I Ca ele să-1
s tropească I Să n u sc-ofileasdi. I Dacă muntele-i departe, I Ş i
n-avt>! i care ferecate , I Apoi tlnărul nostru-mpărat, I La
faţă s-u-mlmj orat I Şi-aşa mi-a cuvîntat : / Pe a dumnea
voas tră casă I Să-ntindeţi o masă I Ca la o-mpărăteastt, I
Dc-a('olo să Yă rotiţi, I Un locşor bun să chitiţi, I Pentru
oeinstea mîndrului n0stru-mpărat. I Şi acestui sfînt şi blago
lovit bra<l I Să nu vă uitaţi în v'irful patului, I Că acolo-.i
-c uibul băYzoiului, I Nici pe cele coşare, I Pline de cu ibu ri de
-c ioarc , I Nici în vîrful nucu]ui: I Unde-i cuibul cucului. I Să
vă uitaţi la toarla cemlui, I Să aruncaţi inima fierului, I Şi
s-a tînrn \ i o scăricică, I Pc u nd, m-oi sui fără frică, I Ş-acolo-n
naltu cemlui I Să facem cinstea bradului . I Ei acurn nu vă
zgiiti I � i ochi la mine nu beliţi, I Ş-acum în grabă I Să vă
faceţi ele treabă, I Şi să faceţi negîndit I Ce-mpăratu v-a po
runc it.. I �i eu , drumeţ de sate I Cu carele sparte , I Mă-nchin
cu s;1 nă tnlc, I La dumneavoastră cinstită mireasă, I Cu fată
de m lnd di crăiasă, I Şi să cotrobăieşti prin cele unghere I Su
găseş ti 1l iscai uscate pere. / De n-or fi pere uscate, I N u
strict! n ici prune-afumate, I S �i l e arunc î n ăle guri căscate I
Că au rtrnrns nemăritate. I Aşa zic şi eu, I Ca un p araleu. I Şi
dacă vc- t i pol rivi I lnapoi oi porni, I Şi aici n-oi mai veni. I
Aşa vă zic cu sănătate, / La vară bu cate, I La mul�i ani cu
·s ănătate � I Să tră iţi !". Apoi brădarul descăleca, scotea plosca
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si i11C' h i n a . Tin i n d h r a d u l ia 1 1 1 i 1 1 t1 l'ii ee;l o bură impreunii C I L
t i neretu! . T< ;Lăl miresei a d uc C'a o prr1jină l u ngă de 5-8 metri,
lega hradul de prăj ină ş i îl aşeza la colţul de ră s ă rit al casei.
l31·ihlarnl �i n u n t a ş ii intrau in casă u nde erau o s păta\ i l\lireasa
<lă<lPa h 1·t1 da r·ulni o b a l i stă inflorat t1 . sa l b a de g al b en i şi cămaşa
mirel ui . D u p t1 C<' petreceau pină s p 1 e a miază. b ră da ru l se in
t o a rc e a la m i re di.mia ii preda sal ba �i cămaşa. B ră d a ru l era
un tri m i s al fal l l i l iei mirel u i . al c e l u il a l t ne a m , dPci t re b uia
să se f e re a s c ă de c lu s ma n i si de p i e d ic i Dacă miri i erau d i n
sat e de o s ebi t e p i e <li c i'l e erm : m ai mari şi se puneau în ca lea
alaiului <le nuntii cî nd rn i rm s a pleca în salul mirelu i. Pînă nu
de mu lt C'le cran real e : podut·i st rie a ! c gropi acoperite cu
fr u nze , miirăcini pe calc !;'i chim h:'i l tti '\ltcori p i e <l i c i l e aveau
c a ra ct e r de rit : făcă turi . mul t mai g rav e decît cele reale
p c n t l'1 1 1 · 1 · i ('I' I ră i a u su h i mperi 1 1 l 1 TNl in ţ e l o r s up e rsti ţioas e
l\ l ai l i rz i 1 1 � i a s l l'i.zi Lo t m a i des. Pic sin t simbolice şi s·int
.
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p l 'i v i !.t• 1 · 1 1 u 1 1 1 0 1'.
in ora l ia hdtdarnlui. mirele a11are ca t i u i.ir î mp ă ra t iar
mireasa ea i 1 1 1 p;l răteasă. in gcn('ra l . ln p o ez i a n up ţ i a l ă în care
d e sfă ş u rarl a e s t e d e p l a s a tii î n tr-o l t 1 1 1H.' fab uloasă. m i re l e apare
ca tîn ă r Îll lpi'irat. Ora�ia are ş i 1 ·a ca şi mnlLe colin de, c în tc c e
de seceriş şi a l e cînLcct• :;; i urări r·i L nnlc� J n baztt descrierea
ob ic e i u l u i ca atare, prcsă rnltt cn P l e m ente fantastice inerente.
Bradul u p a 1·e ea un simhol dP LÎIH'l'<'tc şi fertilitate ş i ca atare
trebu ie as1'zat J a l o c ele cins t e . El ern l rimes ca un mesagiu
solC'lnn c;, in chină t ur i şi urări de sănătate.
Umol'l l l es te şi el nn clrm Pnl < s e n � i a l al oraţ1e1, mai cu
s c am tt în p:ulea În ca re h r;'i darul . poL L iv i t d at i n ei îşi c e re
răsp l ata . Fl:lcuul l u a în ds fctde care au ră m a s ne mă1·itnle.
Parlicipa1·1 '< •. a c e s t o r fe te la ccrcmoni;1 l u l căsătoriei 1rn era
inclifcrcnU:i. Fel de soco ll'au acC'n1.;Ui pari i r i p arf' o pr op i ţi e re .
un b un augur pen tru dis ă l o ri a 101". j n ce re m on i a l ul n u pţial
ex i s t a u an umite ri turi în ace s t sens, de de p i l d ă fiec::i.rc
fată rupea o b u c ă ţ i c;1 d i n voalul mires ei.
Ji edeleşul era un ospt1ţ cu invitaţi p uţ i ni , care se fii. cea
sîmbătă'i seară; atît la m i re cît şi la mire a s ă Nu avea o
d e sfă şu r a re ceremo n ială aparlP. Era de fapt despărţirea m i 
relui ş i a m ire s e i de ti neri, deci î n cad rul ritu l u i de trecere,
unul din actel e primei secvenţe. in u nf' l e J ocu ri la f p d el e ş cu
p ar t i c i p a rea t i r n•retul u i . mirele pregă tea s t eag ul iar m irf'asa
'
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Bărbieritul ginerelui era de fapt gătirea de n u n tt1 a
mirel11i şi avea loc duni mică dimineaţa. Mirele era aşezat pe
un scaun în mij locul odă i i , încon,j uru t de flăcăi prieteni. U nu l
din e i îl hărhierea pc cind lăutarii cin tă cî ntec u] cercmonjal.
D u pă ce Pra hiîrbierit, mire] e se im hriic a de nuntă. îşi pun ea
cămaşa trimisă de mireasă şi în piep t floarea de l tnn î iţ ă cu
hetea l :"i .

Poezia cîntee('lor d e despăr�irc c e s e cînl a mirelui la
de aluzii ironice şi avea o notă veselă, nu
c a r e se cîn ta îu acelaşi
moment miresei.
Poezia vorbea pe un ton de laudă exagerată mai mul t despre
isprăvile de flăcău ale mirelui decîl despre perspectivele
căsniciei care , în formele de via�ă tradiţională. nu s-a prezentat
niciodatcl. pen tru mire în culori atît de sumbre ca pentru mi
reasă. l ată un astfel de cînte c din Muntenia. cita t de S. F.
Marian (N un la la români, 30�� ' Bucureşti 1 8DO) de f a p t. o
conta mi n a re a m a i multor motive ca re vorbesc despre dragos
tele clin tinereţe ale mirclni :
„f oaie verde de bujor, I i a tă-n luna lui cuptor, I Veni
vremea să mă-nsor. I Toa t e fe tele mă vor, I O boaiU't de
preoteasă I Nu mă lasă să-mi fac casă. I Dă cu spuză la
fereastră I Să-mi arză luminile, I Să numai văz fe tele I . . . I
Foaie verde de s u s ai, I De mititel mă-nsurai, I Frumoasă
mîndră lu a i . I Aoleo, mîndruţa mea, I Subţirică ca soba, I
Dreptă ca cobiliţa . . . " .
San : . . ./ Cînd iubeam eu la copile I E ram voini cel din
fire, I Iar acum m-am îns urat, I :Multă dragoste-am stricat. I
N-am stricat numai pe-a mea, I Ci-am stricat pe-a multora."
Totuşi, nici poezia de despărlire a mirelui nu este întot
deauna lipsită de o notă de melancolie, de jace după viaţa
liberă de flăcău :
„Foaie verde de dudău, I Bine mai trăiam f l ă c ău, I În
călecam calul meu, I Şi plecam unde vreau eu. I Dur acum
m-am însurat, I Grij a casei mi-am l ua t. I Busui o c verde de
masă, I Rămîi maică sănătoasă, I Dacă n-ai fos t buc u roasă I
Să fi cu feciori la m asă."
Duminică dimineaţa în casa miresei se pregăteau batistele
şi bucheţelele cu beteală pentru flăcăi, cămaşa soacrei şi a
socrului, darurile care se vor da la m asa marc . D upă aceea ,
mireasa se ducea la fîntînă sau la rîu să în apă. 1n acest
scop, la capătul unui resteu de la jugul boilor se ] ega o batistă,
bărbierit e r a plină
era j al n i că ca cca
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apoi resteul era trecut prin toartel e unei vedre. De u n capăt
al res teului ţinea mireasa, de celălalt vădrarul. Ei porneau
spre apă în timp ce lăutarii cîntau cîntecul ceremonial respectiv.
D up;1 ce au adus apa în mijlocul curţii, mireasa strop ea cu
mănunchi ele busuioc spre cele palm zări. Cu apa rămasă
în vadră fe tele se stropeau una pe alta pentru a se mărita
cît mai curînd. În jurul vedrei se încingea o horă in care
mireasa joacă alături de vădrar. La un chio t al lăutarilor
v ădrarul trebuia să apuce batista de la resteu pen tru a nu
i-o lua alţii înainte şi a-l face de rîs. În obiceîurilc de căsă
torie apa avea rosturi de propiţierc dar şi rol profilactic. În
a cest moment ea era menită să apere mireasa şi pe nuntaşi de
forţele răufăcătoare. Scosul apei din fîntînă era pen tru mi
reasă o probă, un act prin care dovedeşte că poale sii se
căsătorească. în Macedonia nude obiceiurile s-au păsL ra L ln
forme mai vechi, mireasa trebuie să aducă ap ă şi să aprindă
focul.
După acest act ceremonial mireasa însoţită de fete intra
în oasă şi începea să se pregătească pentru nuntă. I se
p unea rochia de mireasă, ghetel e cu mpărate de mire , era
încinsă cu bete frumoase iar părul impletit i se aşeza în formă
de cunună pe cap . Apoi era aşezată pe un scnun în faţa
oglinzii şi i se punea sovonul (voalul) , be teala şi lămlit,a. ln
timp ul acesta lăutarii cîntau :
„Frunză verde, mărăcine, I Ia-ţi mireasă ziua bună, I
De la fraţi, de la surori, I De la grădina cu flori, I De lll
strat de busuioc, I De la fete, de la joc, I De la frunza cea
de brad, I Dela puiul cel lăsat , I De la frunza cea de nuc: I
Rămîi maică eu mă duc I . I Plîngi mireasă, te omoară: I Că
nu(-i mai pu;ne beteal ă, I �ici la coadă floricele, I Nici în
degete inele, I Şi nici în urechi cercei , I Nici n u-i ş0rlca cu
flăcăii. I Cununiţa ta cea verde, I Cu m te scoate dintre fete, I
Şi te dă-ntre neveste. I Şi cu nuna cea de flori , I Te pu 11e- 11t1·e
nurori. I Cînta ţi fete şi horiti, I Piuă sîntel i ]a părjnţi, I Cin l aţi
fete horile I Şi vă purtaţi florile. I După ce vă veţi mă t·i La, I
Horile n-oţi mai juca I Florile n-oţi mai purta. I Copiliţă cu
p ărinţi, I La ce focu te măriţi ? I Că mila de la p ărinţi I
Anevoie ai s-o uiţi . I Că mila de la străini, I Ca gardu de
mărăcini I Şi mila de la bărbat I Ca frunza de plop uscat. I
Cînd gîndeşti că te umbreşte, I Tot mai rău te dogoreşte. I
„
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Cînd gîndeş ti că trăieşti bi ne: I A tunci e vai de tine. I Si'u·i�i
flori de-mbobociţi I cr. mic nu-mi trebuiţi. I Pînă ieri cu
fetele I Astăzi cu nevestele. I Bate vintn de prin munţi , I
Adă-mi dor d e la pă1�nţi. I Bate vîntu de prin flori, I Adă
mi dor de la surori. I Ilate vînlu de prin brazi, I Şi-mi adă
doi· d<' la fra \ i . "
D 1 1 p c'"i. Lermi nure lăttlarii îuccpcnu s ă dntc un j o c . L a
auzuJ mdod ici de joc, flădt i i d i n curte răspundeau cu chiote.
Mireasa ie ş ea afartt �i inlra în horă. După aceasta se aşezau
cu toţii la masă. Cintecnl de la punerea belelei marca i ucă
un moment de dcspăt·\.i re a miresei de fete i;; i de casa
pări 11 tilor.
D, · -..p t1 rţ i rea de pt1 r i n \ Î şi p l l'<'area l 1 1 trl' s l dt i ni rn şi des
p ă r \ i t·Nt de felc e 1·a tum l din momentele de culminare lirică
in desfăş urarea cen�monialnlu i ctu;ă to1·iei. La acest moment,
cum am v{i.zut, flăctt i i im a s i s tau . Ei r:'i.spundeau de afară
cu chiote aLll !wi cinel dcspt'trţi rca era efectuată marci1 1 d prin
aceasta î1 1 de.sfr1şurarea dramei, o v ictorie.
Unul din 1 1 1 011 u1nl elc cele mai importanlc in cc1·e1 1 1 onialnl
propriu zis al nun\ii l'rn sosirea a laiului mi t·elui la casa
mir<'sci . . \ l a i u l se forma astfel : in frunte co lăccJ"ul cu pl osca,
bră<laru] şi c q i ,·a flăcăi îmbrăca! i in haiw· de sărbătoare,
călări pe ca i împodoLili cu flol'i şi panglici, in m'iii1i cu hice
cu pocni tori. f n prima trăsurii sl:1tca naşul cn ginerele ; i11
a <lo 1 1 a i 1 aşa , fet e1l· şi neveste le mai ti nere: in celelalte nea
murile ::;i 1 1 1 mlaşii şi in sfîrşi t liiuta l'ii. Printre flăd'iii ddări
cm şi l'<•l care pul'la sal ba m i l'cse i . cusut(t la căciulă sau la
pil'p l . N aşnl indica colăcerului d rumul pe care trebuia stt-1
pa1'l'.ul'gtt a la i u l . N icio<lală nunta nu se întorcea pe ace laşi
<lrum p e ...:arc a m e rs: pentru a inş<'la �i a p reintîmp ina
aslf cl acţiunea forţelo t· potrivnice.
Cin<l alaiul se apropia de c H s a miresei, flăcăii începeau
stt ch iu ic şi s�i poe neasc:l. din b ici· pentru a vesti sosfrea. Cei
a<lnna\ i la casa m iresei inchideau porţile şi se în armau cu
furci şi ciomegl', pa 1·ct't s-ar fi p regi'ttit <le l upl tt. Aj unşi la
pom·Lă, nuntaşii mi relui începeau să bată ca să l i se deschidi:i.
Se simula o ceartă apoi tatăl miresei se apropia de poartă
şi întreba : „ Oamt'ni buni, cc căutaţ i ? I Ca nişte nch uni
zdnlnraţi ?" Colărl'l'lll riispunde : ,�Ce umblăm, ce căutt'tm , I
S eamă lu nimPni n u dăm. I Da cc-aţi pus ăşti soldaţi I A.şa
de rău învăl at i . I .\şa pîrliţi şi zgribuliţ i ? I De unde sin t
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veniti ' I Din Deal ' de la Pîrliti' ? I Noi căulăm o împătă
teas ă , I O mireasă aleasă I Care s-a adăpostit în casa dumnea
voastră."
Cei din curte răspundeau : Nu-i nici mireasă I N ici împă
răteasă, I O găsiţi mai la vale, i La răscruci de cale."
Colăcerul zicea : „Nu ne minţiţi, I Să nu fiţi băn uiţi . I
Că dacă om p orni I Ş-mpărăteasa n-om găsi, I Apoi atunci,
hacu şi dracu, I Numai al dumneavoastră va fi, I M ai bine,
cît e cu închinăciune, I Şi cu plecăciune, I Mai bine ne
poftiţi I Şi n e ospătaţi I Că sîntcm trudiţi de goană I Ş i de
multă os teneală."
Tatăl miresei răspundea : „Dac-aşa vă e înfăţişarea, I
Apoi atunci fiţi bine poftiţi, I Şi la noi bine veniţi. I Băieţi,
deschideţ.i porţile largi I Să inlre cine -mi sînt dragi."
Alaiul mirelui intră în curte, colăcerul descalecă şi se
apropie de pragul casei unde se spunea colăcăria : „Bună dimi
neaţa, cinstiţi socrii mari ! I M ulţumim dumneavoastră,
băieţi militari ! I Dar penetru ce mare treabă I Aţi venit la
noi cu-aşa mare grabă ? I Ce-ntrebaţi dumneavoastră I De
grabnic venirea-a noastră ? I Şi ăştia ce stau grămadă ca
stupii I Şi se uită p arcă văd lupii ? I Ce este astă tinerime I
Şi astă m m·e mulţime ? I Şi aste fete urşi văzură ? I Zgîiesc
ochii şi cască gură, I Mare, tată, cît o şură. I Ori n-au văzut
oameni încă I Si le este frică că le mănîncă. I Noi am mai
u mblat şi altăd � tă, I Pe alocurea ca şi astăd ată I Şi aşa nu
se mirară I Nici cc căutăm nu nc-ntrebaI'ă. I Iar aici v-aţi
sLrins grămadă I Şi parcă căutaţi sfadă . I Ori vreţi de frică
şi teaemă I Să stăm şi să vă dăm seamă ? I Dar nici prin
gînd să nu vă treacă I Veţi avea părerea seacă. I Nu ne
speriem de lume I Că sîntcm 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 răspundem cu pace, I Luaţi-o
C' U încetişoml, I Să vorbim cu binişoru] . / Ca orice, cu îngă
duială I Se face cu rînduială, I Iar repede cîn d se cere, I
Nu se face cu plăcere. I De aceea lăsînd gluma, I Ascultaţi
la noi acuma. I Tînăr împăratul nostru, I Care vrea binele
vostm, I î ntr-o zi de dimineaţă, I Cu firea care-l răsfaţă. I
Pe la revărsat de soare, I Vrind să plece-n vînătoare, I S-a
sculat, I S-a gătat bine, I S-a-narmat cum se cuvine. I Şi
luind buciumu-ndată I Buciumă cu el odată, I Şi slrînse
ostaşi mult.ime: I To �i voinici de călărime . I Şi ager de meş147

lerie, I Si buni la vînălorie. I Să '/.'Îneze dealurile, / Si muntii
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cu jghi �burile, I Pădurile cu um'brele, I Văile cu iuncile. I
A.sa umblînd ziua toală I A ocolit locu roată I Pînă la amiază
c ătre seară, I Fără să vinczc vre-o fiară. I Şi atît s e dezgus
tase I Cit pe-aicea să se lase. / Să nu mai gonească vi ntul I
Şi să spulbere p ămîntul . / De parcă-i zice nălucă, I Tot încă
să se mai ducă. I Şi-aşa peste-un deal, I Mergîn<l în curătură
de cal, I Cu puşca într-o mînă, I Ajunse la o fîntînă, I Şi
văzînd mme de fiară, I Aici toţi descălecară, I Să se uite
să o privească, I Ce urmă e să ghicească. I Stînd dar astfel
fiecare, I Privind cu marc mirare, I Unii-au zis că-i urmă de
zma, I Alţii că-i floare · crăiasă, I Aib-o-mpăratul mireasă. I
Deci cu cît.e cuvîntară, I Pe-mpărat îl aţîţar�1 , I Şi-l făcură-n
gîn!d să-i vie I Să scrie ca să se ştie I D in ce parte-acea
zînă I A venit pe la fîntînă. I Şi cu inima-nfocată, I Trccînd
pe-urmă-ndată, I După urmă se tot duse I Pîn văzu că îl
aduse I Drept în ca sa dumneavoastră, I Cu toatrt oştirea
noastră, I Cnde-a zări t o floare, I Ca o stea strălucilourc, I
Care de crescu L tot creşte, I De-nflorit tot 'în floreşte, I Dar
de rodit nu rodeşte, I Că pămînt u nu-i prieşte. I De aceea
împăratu, I Făcu cu toţi ai săi sfa tu, I Că acea frumoasă
floare I Şi du lce mirositoare, I De aicea să o strămute, I S-o
ia şi s-o mute. I La cUl'tea împărătească, I Unde locu să-i
priască. I Odraslele să-ncolţească, I Să dea rodu ]a iveală /
Şi tuturor la priveală. I Aşa-mpăratul pune I Î n g:ind după
ce le spune. I Şi iute loc-nsemncază I Dup-a stelelor rază . I
Şi se-ntoarce-ndată I Cu inima nempăcată I Şi cu gin duri
doritoare I Pentru iubita lui floare. I A doua zi d imineată. I
Pe-a zorilor roşeaţă, I Se scoal-ndat-mpăratu I Ca să-şi împli
nească sfatu. I Se-mbracă, se-ncalţă, I Pe scări de-argint
se-nalţă, I Şi pe cal alb voiniceşte, I Încălecind se opreşte, I
Şi peste oştirea toată, I Intorcîndu-şi ochi roată, I Pc noi
ăştia toţi ne-alese, I Cn mustăţile sumese: I Şi pe-ăşti cai
iuţi ca zmeii, I Cu capetele ca leii, I Cu coamele poleite, I
Cu u nghiile zugrăvite, I Care cînd încep să saie, I Din nări
aruncă văp aie I Deci după ce ne-alese, I Poruncă Lrimese, I
După iubita ln i floare, I Cea frumos mirositoare. I S-o ducă
să strălucească I La cur tea-mpărătească. I Şi plcc:ind noi toţi
îndată, I După porunca cea dată, I Nu ştiurăm seama bine, I
Să venim pe drumuri bune. I Şi ne-am îndreptat pe stele I Să
venim după ele. I Peste munţi, peste j ghiabu ri , I Ş i peste
,
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sute de dealuri. I Mîncînd şi bînd împreună, I Cu cîntări cu
voie bună, I Şi-ntrebînd în calea noastră I De curţile dumnea
voastră. I Şi-aşa steaua strălucită, I Cea de noi foarte dori tt't I
Aici s-a ascuns văzurăm, I Şi aici din ochi o pierdurăm. I Să
ne daţi deci acea floare, I Acea stea strălucitoare, I Cu răs
punsul dimpreună, I Vă p oftim cu voie bună. I Nu aşteptaţi
vorbe rele, I Că veţi avea zile grele. I Că nu sîntem 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 fir
manul lui."
Colăcerul arată plosca apoi continuă : „De ş tiţ.i carte
românească I Puneţi ca să vi-l citească. I Iar de nu, ca de
un cărbune I Vă feriţi mîna a pune. I Chemaţi un popă să
vie, I Dacă româneşte ştie, I Da n u unul cu barbă rară I
Să ne ţie pînă-n seară , I Nici unul cu barbă deasă I S-o
citească ne-nţeleasă, I Nici vreunul cu harbă lungă I Trei
zile să nu-i ajungrt. I Ci unul să ştie să sugă I Ca să-l
citească pe fugă, I C ă nu-i carte românească, I Ci cum vedeţi
c o p loscă, I Cu vinu de Dealu Mare, I Cînd beţi cil.ciula vă
sare I Şi nu e din Valea Lungă I S:l. vii facă gw·a pungă. I
Poftiţi, închinaţi o dată, I C-a ţi uitat gura căscată, I Lu aţi-o
toţi din mină-n mină, I Să ne daţi cm mîndră zî nă I S-o
ducem la-mpăratu I Ca să contenim to t sfatu. I Nu gîndiţi
d't 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 �aii de mîncare� I Tăiaţi junci cu carne grasă I Şi
daţi oştenilor m asă. I Aduceţi buţi cu vin tare I S ă fie d e
ospătare. I Strîngeţi fete frumuşele, I C a să dănţuim c u ele. I
Apoi vă gătiţi şi case, I ImbrăcCl te cu mătase, I Şi pentru
oşteni umbrare I Cu loc de-ncăperc mare. I l ntindcţi mai
multe mese I Puneţi bucate-alese, I Şi cofeturi lîng-aceste I
C-aşa obiceiul este. I Iar cumva de nu se p oate I Să-mpliniţi
acestea toate, I Nici să staţi să mai răsp undeţi I Căutaţi loc
şi v-ascundeţi. I Că ostaşii nu ştiu de glumă I Ş-o să vă fie
vai de mumă. I V-am spus astea să şti� i bine I Că şi-mpăratu
vine, I Cu căpitani de ipolete, I Cu trăsuri şi cu carete, I
Zugrăvite, poleite, I Şi-n ele doamne gătite. I Aduceţi ş-o
caretă mare I Cu lăutari şi zdrîncănele, I Şi-n ea stîn d mărita
nună, I Şi-n mîini ţinînd o cunună, I Strălucită, luminată, I
Cu pietre scumpe lucrată, I Pentru cinstita mireasă, I Cea de
mpăratu-aleasă. I Poftiţi pînă la cele zise, I Aceste daruri
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trimise I Prin noi, de-mpăratu nostru I Şi de ginerele vostrn. I
Că ne-a zis : Merge ţi cu ele I Şi le daţ.i miresei melc. I Acum
deci cu tot placul I Scoateţi şi ne daţi colacul. I Ce-i al
nostru să se ştie I In mîini cîte-o sangurie: I Snu gevrea cu
fir cusută I Din in subţire ţesută. I Puteţi da şi de mătase I
Dacă inima vă. lasă. I Iar de nu, şi de arnici fie, I Cum veţi
nvea omenie, I Că noi primim şi de toat e, I Numai grijiţi a
le scoa te, I Cn să ne ştergem la gură. I l ar ăstor fete venite, I
Ca ci orile grămă dite, I Ce vă stau cam pe la spate, I Tot cu
gurile căscate, I Muj aţi cîte-o coj ită I Şi dati-le ca să- nghită. I
Să nu stea cu gura deschisă I Şi de dor să le mai treacă, I
Să-şi m ai potolească j indui, I Pîn le-o veni rîndul."
Colăcarul 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 dou ă părţi o amintire a vremurilor
cînd mireasa era răpită cu forţa. in folclorul celor mai mnlte
dintre popoarel e Europei s-au păstrat m omente similare. Dar
continuitatea unor sensuri într-un răstimp a lît de lung fiind
problematică, voi menţiona doar că la n oi, în unele regiuni,
de pildă în Muntenia, şi astăzi se mai fură mireasa. Aici însă
mireasa este furată doar cînd părinţii nu se învoiesc. De fapt
fata pleacă cu i ubitul ei şi părinţii îşi dau ulterior asenti
mentul. Se întîmplă însă ca fata să fugă fără învoirea părin
ţilor şi părinţii să-şi dea cu greutate asentimentu I. Multe
din cîntecele noastre lirice vorbesc despre astfe] de căsătorii
realizate sau proiectate în momentul cînd opunerea părin
ţilor pare a fi de ne'invins. Uneori, căsătoria prin răpire simu
lată avea cauze economice. Fami liile nu erau în stare să foc:'i
nuntă şi flăcăul fură fata şi se cunună cu ea mai tîrziu . În
cazul acesta se făcea nuntă m ică, n u m ă ru l invitaţilor fii nd
foarte redus.
Pînă la primul război mondial, aproape peste tot, şi
astăzi poate în unele locuri, se rostea o oraţie şi la logodnă,
în momentul cînd flăcăul sosea cu peţ.itorii 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 batj ocoritoare, se ocărăsc
în stil popular. Ocările pline de umor stîrneau haznl ascul !.ă
torilor. Urmează apoi prezentarea alaiului nupţial în formă
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f ah ul oa s ă , de alai de vînătoare sau de oştire. Desfăşurarea
alaiului este descrisă în culori vii, sug e stiv e, pentru a da
amp l oare p oe zi e i. Mireasa apare ca o căpri oară alteori ca o
zină, şi în orice caz, ca o floare care trebuie sădită în altă
parte, în alt ă grădină , im a g in e c are si m b o lize a ză în s ă şi căsă
toria. Simbolul acesta este aşezat compoziţional în mijlocul
o r aţi ei, f ă c în d ca accentul să cadă asupra lui ca clement
esenţial. De la atm osfe ra fabuloasă a alaiului de nuntă se trece
pc nesimţite la prezentarea plină de umor a tratativelor. Me
sajul împăra t.ului, cartea la ti n eas că , este de fapt plo sca cu
vin de D e a l u M arc. Cn şi în toate cînter.el ceremoniale, şi
aici închciera o co ns t itui e urarea şi cererea de daruri din
partea colă ce ru lui. Dacă în cînte c el de despărţire ale mirelui
ş i mi re s ei pred o m in ă elementul liric� in oraţie p red o m ina n t
este clementul dramatic.
Oraţ.ia de nuntă este un exemplar clar de îmbinare a
l u c m r il o r serioase, grave, cu exp1·irn area l or ha zl i e de acea
îmbinare între „Spiel un d Erns", joc şi serios. proprii culturii
medievale şi folclorului.
Momentul următor al desfă şurării cere monialului era jocul
bradului. Brădarul cobora bradul de pe prăjină şi în jurul
l ni se întindea o horă marc . F1 :1c ăil o r care jucau în horă li se
dădea o b a t i s t ă înflorată şi li se punea beteală în piept.
Flăcăul care purta salba caută mireasa şi o ducea în faţa
oglinzii . El încerca să o p:l.călcascii de trei o ri apoi îi punea
salba la git. "Mireasa îi d :1 dea şi lui o batistă. Lumea se
aşeza apo i la masă şi se ospăta ascultind cintecul lăutarilor.
După mnsă urma d e sp ă r \ i rc a miresei d<· rasa p ărinte as că
i ertăciunile miresei. Î n o da ia curată se a�tcrnca jos un covor
pe care se aşeza o pernă. Mirele şi mireasn î nge nu nch e a u pc
pernă cu faţ a spre ră să rit �aşii �i părintii sătean în spatele
l o r, ceilalţi nuntaşi în părţi . Lăutarii eîn tnu iPrlăciunile. Unul
din textele iertăciunilor era următorul :
.,Frunză verde, m ă răcin e , I Ia-ţi co pi l ă iert ăciune, I De
la fraţi dP ln sur o ri , I De la gră di n a cn flori . I Fnmză verde
mărăcine, I la-ţi copilă iertăciune, I De ln. mamă, de la vere, I
De l a strat cu garofele. I Foaie verde siminoc, I Cere-ţi iertnre
pe l oc , I De la fete, de la j oc I De la strat cu busuioc."
Cînd lăutarii au terminat icrtăcinnill'. I i nerii sărutau mina
părinţilor şi n a şil o r iar aceştia îi sărutau pc fruntP.
,
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În modelul ceremonialului de trecere, ierHiciunilc repre
zintă sfîrşitul secvenţei întîi, al despărţirii. Mireasa se <les
păr!,ca ele famili a ci, se rupea pentru a trece îu secvenţa
următoare, printr-o scrie d e acte ceremoniale, î n noua familie.
În unele locuri, după ce mireasa cerea iertare părin�ilor sau
în numele ei l ăutarii sau un grup de femei f<'iceau acest act,
ptlrintii o binecuvintau, îi d ă d eau dezlegare pentm marea
tre ce re şi ii făceau urări pentru nou stare.
Era îndătinat aproape în toată ţ.ara ca în timpul iertă
ciunii mireasa să plîngă. Momentul era fără îndoială emo
ţ,ionant şi plînsul apare ca un act natural. Totuşi , examinat
mai de aproape, în ansamblul des făşurării obiceiului, plînsul
miresei era un fapt ceremonial care în formele nunţii tradi
ţionale nu putea lipsi nici chiar atunci cînd lipsea emoţia
reală. Bun a 1>'lnd uială şi Lun a cuviinţ:'l. tradiţională cereau ca
mireasa să plîngă. Astăzi mireasa plin ge mai rar, şi schiar
cînlccul de despărţire de casa părinteasc:l a început să se
schimbi'. Acol o unde iertăciunile se cînta de femei în grup,
toate fr mc ile <l in casă plîngeau îm preună cu mireasa. In
vechil e obiceiuri de nuntă a l e ru şilor, mireasa treb u i a sii
bocească îndelung· în faţa fiec:.l ri u membru al familiei, chiar
şi în faţa unchilor şi a mătuşilor. Falclorul rus cunoaşte deci
bocele de mm lă. Şi la noi, în nordul Transilvaniei , fata care
era măritată împotriva voinţ ei ci avea dreptul ,.să se ciute",
să-şi spună toată durerea.
La plecarea miresei din casa părintească, de altfel ca şi
la plecarea mirelui b. cununie, în M ol d ova se juca „De trei
ori pc după masă" , dans pe care folcloriş tii îl socotesc menit
să m archeze despărţirea de vatra părintească. În formele
str:1vccbi jocu l se făca în j uml vetrei care era în mijlocul
casei. i n l\J o Ido va, acelaşi dans se j u ca şi cînd soseşte alaiul
după cu n u nie cu m ireasa ]a casa mirelui . rnarcînd de data
acm�La intrarea în noua familie.
Tot în acelaşi moment, în Mold ova vornicul, care avea
ace laşi ro l c a şi coUiccrul din Vilcea, �punea o închinăciune,
o mu lţumirc pentru părinţii miresei şi o urare pen lru tinerii
căsălori \ i şi pentru cei care p articipă la nuntă. Una din va
riantele acestei urări publicată în „Convorbiri literare" (XlV,
8, laşi t880, 293 - 297) are cîteva versuri cu caracter de
s a ti ru socială :
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. , . . . Cu m 1 u 1 se sal. u ră iadu l I De b o ie r i i de diva 1 1 , I I k
vomici :-;:i de v<'itărnan, I . . . I Pace în t r e fraţi I Şi-n trc 1 1 1 1 p<'l .l'aţ i . I B o i P r i i cei mmi I Să r:lmîn:'i j iLari, I Boierii ce i m i c i I
Si't 1·<\ 1 1 1 i 1 1 t1 ea l i ci. I Si noi L ăra ni i I Stt-nflori m ca ş of ran ul I
Iar maziJ i i I Să-i t r�gă cîin'.ii. I Încă şi mîţele I Să le roacl <1
,

opi ncile. ··

in timp ce mi r e asa se de s părţ ea de casa p ări nţilo r , pocin
zăreasa pregătea zestrea. O căruţă tr ă ge a la scară şi în cepea
să fie încărcată. Flăcăii făceau tot felul de glume cu pocîn
zăreasa. În j urul căruţei se în cin g e a o horă, pocînzăreasa
era urcaU:i deasupra zestrei şi căruta intra în al aiul de nuntă.
La ieşirea din curte, naşul era obligat să plătească flăcăilor
de la casa m i r esei o v adr ă de v in , pentru ca ace ş tia să des
chidă porlile şi să permită al aiului sii ia să din curte. Acest
moment n umit vădrăritul, marcat printr-o răscumpărare, se
real iza altădatti prin întrecere şi p o ate chiar prin luptă. Oraţii
<le nun tii mai v ec hi ne dovedesc aceasta.
După iel'tăciune, mireasa ieşea din casa părinţilor însoiită
de naşă ; un covor era întins pînă Ja trăsu ră. În faţa trăsurii
un scăun el şi o pe rnă Mireasa călca cu piciorul drept pe
pernă şi se u r că în trăsură. Alături de ea se aşează naşa.
În trăsura următoare luau loc mirele şi na ş ul, iar în celelalte
nuntaşii şi lăutarii. Şi de data ac e a s t a în fruntea alaiului
m e rgeau călări colăcerul cu plosca, brădarul cu bradul şi
f l :J. că ii
La un semn al naşului, alaiul pornea cu chi ote şi pocni
turi spre curnmie. După cununie alai ul se întor c e a pe al t drum
spre casa mirelui. De data aceasta in prima trăsură luau loc
mirele şi mireasa iar naşii în a d ou a . La casa mirelui tinerii
erau întimpinaţi cu boabe de grîu pe care soacra le aruncă
asupra lor in semn re rodire. Trăs u r a trăgea şi aici , la scară
şi aici era pregătit covorul, scăunelul şi perna. Datina cerea
ca m ireas a să fie coborîtă din trăsură de soacră. Apoi mirele
o trecea în braţe p e es t pragu l casei. În casă, mireasa săruta
mîna so a crei şi socrului, apoi se adu cea şi zestrea. 1n curte
flăc� ii j ucau bradul, care era aş e za t în căpriorul de la răsăritul
cas e i .
I n marele s pectacol al nun�i, alaiul prin culoare şi v o i o şia
lui avea un rol aparte. În sat e le în car e sentimentul solidari
tă:ţii sociale exis tă, nunta era un eveniment Ja care chi ar
.
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dacă nu direct, cel puţin indirect, participa tot snlul, deci
în trecerea prin sat alaiul stîrneşte interesul tutu ror. Pe tot
parcursul, mai cu scamă fetele şi femeile ieşeau să vadă
nunta. Aceasta explică de ce se cerea ca alaiul su a ibă un
carncter solemn şi o bună rîndniah'i, să exterio 1·izeze pri n
cin tec, j oc şi strigături, veselia, să demonstreze tul u1·or bucuri a
evenimentului.
La cununie trebuie să remarcăm cîteva clemente p opulare :
naşii care îşi păstrează străvechiul rnl din cerem onialul de
trecere, cel de a în soţi pe tineri în acest imporl nn t moment
al vieţii lor, de a-i îndruma atunci cînd trec în non a stare,
înconj urau masa în timpul cît se cînta Isaia dănţuieşte, stră
Ycchi act ceremonial p opular. Chiar melodia acestui cîn tec
pare a fi populară. In multe locu ri, la ieşirea de Ia cun unie
se face o horă în care intră mirii şi naşii. 1n nord11l Transil
vaniei, tineretul nu participă la cunun ie ci juca în stradă
în tot timpul ceremonialului. 1n unele regiuni, d n d alaiul
de nun tă se întorcea de la cununie, sătenii arunctt 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. L a sosirea în
curtea mirelui, tinerii se spălau pe rnîini şi înainte da a intra
în casă întindeau o horă. în alte locuri, la casa m irelui mm
taşii erau înlîmpinaţi cu pîine şi sare. În faţa cas<'i mirelui
tinerii erau întîmpinaţi cu boabe de grîu sau de orez care se
aruncau asupra lor în semn de belşug. În casă se stropea cu
apă în cel e patru zări pentrn a feri nunta de fo r\'+ rău r:1cătoare.
Duptt sosirea alaiului la casa mirelui se punea masa mare
ele nunttt. Acolo unde casa este îndestu ltitoarc, masa se serv<'a
în casă. Dacă însă casa nu era incăp:'"i toare 5e făcea un cort,
un umhrar. împodobi t cu covoare, vcrdeaţ.ă şi flori. În fruntea
mPsei stăteau mirii şi naşii. Nuntaş ii erau aşezaţi după rang.
r.lwlnml distribuia mîndirile ş i băutu rile pe care le serveau
alergătorii îndrumati de un priveghetor. Acesta băga de seamă
ca fiecare nun taş să fie bine ospâtat Se mănîncă , se închini!
şi se bea. În t impul mesei lăutari i cîntau cintccc epice şi
cîntece de haz. Cneori se făceau şi jocuri cu măşti. Înainte
de a se servi friptura se prPgăteau darurile. Cu braţele încăr
cate soacra se aproipa de masă. Ea dădea n aşului o cămaşă
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împodobită şi un p r o sop de bo ran gi c iar naşei o maramă de
borangic aleasă. Darurile se puneau naşilor după gît. Celor
l alţ i bărbaţi capi ele familie li se dăraiau prosoape sau ma
rame. Urmau apoi darurile nuntaşilor pentru miri. In 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 putea dărui şi bucate şi vite. Astăzi
se dăruiesc m ai mult hani. Fiecare dar era anunţat de către
şeful tara rului de lăutari, după care tarafu] cînta „vivat·· .
Masa marc dura patru pînă la şase ore. Nunta cu dar prnc1.icatăa stăzi pe scară l argă sete şi ea bazală pe principiu l
reciprocitil.ţii� al întrajutorării, fiind ştiut că cel care a făcut
nunLa şi a primit damrile are obligaţ.ia să se ducă şi să
dăruiască la nu nţile celor care au venit la n u nta lni.
I� olc l o ri ş ti i sînt în general de acord în a considera ma sa
mare ca actu l de consfinţire a unirii dintre cei doi tineri şi
dintr e cele două neamuri. În întreaga desfăşurare a ei, masa
cuprindea mai multe acte ceremoniale. Se serveau mîncări
anume. Mirel e şi mireasa mănîncă din acelaşi colac sau d i n
aceeaşi prăj iLăruă şi beau din acelaşi p ahar. Ritul marca
unirea celor doi tineri. El era străvechi şi cunoscut la toate
popoarele europene. În toate regiu nile ţăl'Îi se acorda o m a re
importanţă opulenţei acestei mese.
La nunţile tradiţionale din Hunedoara darurile se a n un ţ a u
colectivităţii în versuri, spuse uneori într-un fel de antifonic.
Versurile erau pitoreşti şi pline de haz : �,Bună masă, b u n ă
m asă, I Meseni de la masă, I Şi oameni de prin cas;'i, I
Uita!.i-vă bine I Şi ascultaţi că vine binele I Ca albinele. I Da
nu vine nici <le la m unte, I Nici din puncte, I C i vine de la
oameni, I De omeni e, I S p u n em n oi , I Pe un u domnu cu
rnătru I Şi doamna cumătra I Văzîncl bine I Cn la fini I S-au
adunat I Atîtea lăcus te, I De pe la p u st e I Şi la astea treabă I
l\'l încare şi b ău tură / Aşa dar I Au socotit I S-au bosocăni t. I
Haide baLă, I Haide dragă, I Să ajutăm I Pe finii noştri, I Şi
cinstesc I Un colac I Frumos, împletit I De la cumălm mare I
G ă tit. I Să fie I La tineri I Cum de mînă I Şi să-l p rind în
mînă I Să fie de voie bună. "
După ce se termina masa mare, naşu l dădea dezlegare
pentru dans şi se întinde în curte hora mare, a miresei, la
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care l 1 1 a p ar l e t oţi n unlaşii. Dup:1 un răstimp, mirele şi mi
reasa ieşeau din horă şi intrau in casă. Ti neretul în s ă con
tinua să dansPze pină în zori .
I n casă se adm1au naşii şi neamurile mai apropiate şi
scotca n mi1·e sei beteala, Jămîiţ.a şi sovonul, o dezgoveau, o
imbro bodeau, ii puneau conci11 l nou, C'lc. Lăutari i cîntau cîn
l ccul cerem on i a l care ln VHcca avea urm:'i torul lcxt :
,.infl01·iţi , flori , infloriţ.i, I Cii mic nu-m i trebui ţi. I Că
Y o i d11d imi lrehu iuţi. I Voi alunei îmboboceaţ i , I To t în
p i z mă în fii c ca t.i. I jnfloriţi de slaţ.i părcte, I Ctt eu mi-am
ieşi din l'd.e, I Mîinc intru-ntre ne,·cste , I Pînă azi cu fetele, I
,;\-liine cu ne vestele. I Cînd eram ln maica fată, I Ştiam floarea
cum se poartă, I Jar acum mă mărtai, I După u şă-o lepădai. "
.\J tăclată la acest moment solemn mireasa plingea, naşa
pune ta beteala, sovonul şi lămîita pc capu] altei fete care
dorea să se mărite mai curînd. După aceea le aşeza la
og·li ndă.

În casă se servea apoi o a dou a masă, p entru toţi cei
care a u avu t diferite funcţiuni ln realizarea ceremonialului.
Intre t imp n aş ii plecau acasă, însoţ.iţi de u n grup de prieteni
şi de lăutari . La plecarea naşului ca şi Ja a ducerea lui, se
cîntau cîntece ceremoniale.
Folclorul nostru nu are dansuri ceremoniale de nuntă. In
momentele ceremoniale se dansau dansuri din repertoriu] sa
tului cărora li se dădea doar o interpretare mai solemnă.
Chiar jocul miresei din .Maramureş sau .Mireseasca din Ţara
Oaşului nu sînt <lecit jocuri locale obişnuite.
Prin scoaterea cununii, prin îmbrobodirea m i rese i se în
cheia o nouă secvenţă a obiceiului de nuntă : secvenţa care
pregătea printr-o serie de rituri, integrarea tinerilor în noua
stare. Şi acest moment era marcat printr-un cîntec.
Luni dimineaţă lăutarii cîntau la fereastra m irilor „zorile".
Urma apoi o perecere în toată libertatea menită să marcheze
eliberarea de rit, de ceremonial şi să permită reintrarea în
cotidian. Dup ă acest act cu veche semnificaţie ceremonială, cu
rosturi de bună cuvinţă sătească, nunta nu se termina brusc.
Ca şi toate ceremonialurile de trecere, nunta era turnată de o
serie de acte menite să restabilească echilibrul social. Printre
aces tea era vizita pe care mirii o făceau naşilor şi p ărinţilor
,
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miresei, ca l c'n p rimară etc. Toate acestea făceau trecer,'a d 1 · b
m a rea sărbătoare familială la viaţa normală şi contri b u iau l a
i ntro duc er ea noii fami l ii î n rînduri le gosp o d ari lm·, în i C' ra r l 1 i a
s atului.

Ca şi la un e l e din obice i u ri le de pesle an� şi la obicciu l' i I c
<le nun t ă , cca ma i veche descriere m a i nmplă aparţine l u i
Dimitrie Canlemir. E a este făc ulă î n C ap i Lo lu l X \' 1 1 1 d i n 11 <'
scrierea :M o l d ovei. D esp re obiceiurile de nuntă mai avem in
l i teratura noastră folcloristicii două lucrări de mari proporţii.
lucrarea mai veche a El en ei Sevastos „Nunta la Ro m :'i ni'·
(Iaşi L 888) care aduce u ne le i ntere s a n t e inf orm a t ii pc11 Lrn
vremea în c a re a fo s t sc ri s ă , dar care este aslăzi cu t o t 1 1 l
dep ă şită ; mult mai imp o r ta ntă , mai sistf'rn a lic alct'Hu i U i . 1 11 ni
exactă ca date şi mai cupri nză toar e csle lncrn 1·ea lui S . F.
M aria n , �,Nunta la Români" (Bucureşli 1 890) . Descri ind î n
trei c a pitole : I. Înainte de n un l ă ; II. Nunta şi os păţul ; 1 1 1 .
D up ă nuntă ; cele trei mari elape al e obiceiulu i c:1.sătorici,
lu cra re a aduce un b ogat material adunat eu grij ă sau p r i m i t
d e l a corespondenţi d e p e aproape întreg tcri Lori nl nostm
fo l clo ri c. Pentru comparare şi pentru interprelarea obice i 1 tl11 i ,
S . F. M a ri an , în spiritul vrem i sal e, face dese referiri la
obiceiurile similare ale romanilor. Alătnri de re fe ririle la
obice iu rile romanilor� el aduce interesante date şi asupra o bi
ce iu ril o r popoarelo r vecine. În anexă dă numeroase texte
ale cîntecelor şi ora ţ i il or de nuntă. Printre lucrările mai vechi
în legătură cu obiceiurile de nuntă, trebuie c it a l u şi lucrarea
lu i A. G o rove i „Datinele noastre la nnntăa (Bucu 1·eş li Hl09) .
d) OBlCEJ VRI LE Î N L EGATU LU CL� �\I OART EA
În folclorul nostru! obiceiurile în leg:'ilu ră c u moartea a u
păst rat , mai mu l t <lecît celelalte obiceiuri în legă luri't cu mo�
m ent e importante d in viaţa o m ul ui , crediuţe şi p rac t ici stră
vechi anterioare creştinismului. Poporul c r e d e a că 1u·i n ge s tu ri .
cuvinte şi melo dii se putea a c ţ i o na şi in acest m oment asupra
forţelor binevoitoare sau p o tri vni ce şi se putea prcgnti m area
tr ecere . In ansamblul p rac ti ci l o r st răve c h i . b i s e r i c a n i n l r o du s
puţine rituri şi p racti c i proprii dar n c ăutal să <leu celor
po pu lare sens u ri pot ri v i t e d og me l o r cre ş l i ne.
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Şi în obiceiurile în legătură cu moartea întîlnim celet trei
-etape principale proprii oricărui ce remonial de trecere : des
păr[ irea de c a t e gor i a celor vii, pregăt i rea treceri i în lumea
{'Ca lalt:1 ş i i n t eg ra re a în lumea morţilor, restabilirea echi l ib ru 
] ui s ocial rup I. prin plecarea celui mort.

Obiceiurile în legătură cu moar tea începeau încă din
timp ul ago niei. Ex i s tau p ra ct i ci m e nite să uşureze moartea.
C h ia r de la ln c c p t u l ceremonialulu i, înmormîntarea se d e sfă
�u ra pe plan social şi pe plan ri t u al. Testamentu l este nu act
s o c ial-j uridic, uneori scris, alteori doar verbal, „se l a să cu
Jimbă de m oal'lc " . Ultimele dorinte ale celui care moare
t n�b 1 1 ia î rn !Pp l i n ile în tocmai alît din respect pentru cel mort
CÎL şi de Lemnu urmărilor nefaste pe care le- a r putea avea
n er 1 1 deplinirca lor. Inelată dup ă moarte urmau o serie de a ct e
<.�u
caracter soc ial. )\tToartea era a n n n !, ată nu numai neamu
ri lor �i vec i ni l or ci întregi comu nit:1 ţi prin m oduri tradi�ional e :
se
t răgeau clopotele, sau se trăgea clopotul într-un anumit
fel, în reg i u n i le de munte se suna din b u ci um , în alte lo c uri
.se p u nea la p o arta celui mort o nă framă sau o corpă neagr ă ,
-ori bărl.>:1[,ii d in famil i a mort ulu i umblau în semn d e doliu cu
.cap u l desco peri t. �i faptul de a u mbla nebărbierit era un
S ( ' l l lll de do l i u. Îndată după 111 0�11'lc mortul este scăldat şi
g ă t i . Se praclica u aici, ală t u r i de cu1·ăţire şi pr e găt i re pentru
tre ce rea n noua s l a re şi alte acte <le profilaxie pentru cei
răm aşi în via lă. Odaia în care �e afla mortul era gătită în
.c h ip sp ecial : se aco pereau oglinzile. În unele regiuni şi astăzi�
.a l U l dată peste l o l , mortul era m a i întîi aşezat pe p ărn:int.
:'.\fort u] era ap o i pus pe ] aviţ{t sau pc masă , în sicri u d eschis,
1 w 1 1 Lrn ca lu mea su poată veni să-şi ia răm a s bun de la el.
J )e spărţirea consti tuia partea escn lia l ă a secvenţei medii şi
·<l u rn de obicei trei zile. De famil ie şi de casă, de g ospodări e ,
mo rt.ul se desp ărţea însrt n u m a i la sfîrşitul celor tre i zile.
S ecvenţa n treia 'incepca c u înm orrnîntarea prop riu -zisă , care
.î ncheie totodată şi secvenţa a d oua . Ansamblul p ra cticilor
u wn i tc să re st abilească echili brul social rupt prin moarte
<.h'fHl şca cu m u l t cele trei zile ale ceremonialului de înmor
mînlare pro p ri u-zis. Ele se f ăce a u şi se mai fac încă timp
<le patruzeci de zi l e sau nouă săptămîni. A bi a după trecerea
.a cl'slui ră stimp familia reintra în via t a normală.
S-a sp u s in general în studiil e ma vechi de folclor că
-c e re monial u l funera r face parte din cultul morţ.ilor. A. van
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G('Imep a arătat fosă ca m folclorul de azi al popoarelor
e uropene nu se p oate vorbi de un cult al morţilor 'in sensul
celui cunoscut p opoarelor antice şi popoarelor orientale . Putem
considera totuşi cul t al morţilor ansamblul de practici şi rit u ri
menite să asigure rnorlului călătoria spre lumea de d incolo
şi să ferească pe cei vii de revenirea lui într-o formă care
ar putea să le fie p ăgubitoare. În conştiinţa tradiţională şi în
t'xprimările ei folclorice nu exista totu şi la noi o team.1 pre
domina nlă de mort şi nici o teamă de toţi morţ,ii . Mul te
obic eiuri arătau dimpotrivă că în concepţia p opulară tradi
ţ ională, între lumea celor vii şi lumea celor rn orti existau
legături şi c ă poporul se temea n umai de acei morţi care se
puteau face strigoi. Se socotea că se fac s trigoi cei însemnaţi,
cei răi, sinucigaşii, cei morţi de m oarte năpraznicu, vrlij itorii
şi nâi toarcle. Împ otriva revenirii lor se acţiona printr-o se1·ie
de practici profilac tice menite să aperp pe cei vii de conta
giunea morţii.
Cultul morţil or, cultul strămoşilor, legătura cu ei, se con
cre tizează într-o serie de acte comemorative, în afara ceremo
n ialelor funebre.
Dincolo de aceste practici izvorîte dintr-o îndcluuga tti
experienţă şi de credinţele străvechi legate de moarte, marea
despărţire este un moment de jale, de durere pentru familie
şi comunitate. Jelirea, plîngerea morţilor, o întîlnim sub o
formă s au alta la toate popoarele l umii. Despre ea ne vor
hcsc at1t documentele vechi cîL şi CC'fcctăriJe folclorice şi etno
gra fice contemporane . Manifestările de j ale nu erau insă,
în
colectivită ţ ile c u via ţă folclo rică tradiţională, numai
expresia spontană a durerii ci a v ea m şi un caracter îndă
tinat, presupuneau îndeplinirea unei obli gaţ ii sociale.
În co l ecti vităţile tracli tionale fo)clorice moartea cuiva era
un eveni ment care privea pe toţi. De aceea, la inmormîn tare
par! i ci pa intr-u n fel sau al tul î ntreaga colectivitate. Partici
parea era dictat!!. de crit erii <le bună cu v iin t ă stabilite prin
tradiţie. L egăturile de fnmilie şi sitnatin socială a celui mort
era u şi clA factorii care dctermmau pa rtic i parea. Şi vÎI'sta
j uca un rol. Comu nitatea participa mai pn \ in la înm ormîn
tarca unui copil decît la înmormîntarea unui mat ur. ln u nel e
caz uri avea u n rol de term inan t natura morţii. De obicei la
înmormîntarea celor morţi de moarte năpraznică 11 w parte
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întreaga colectivita te. Cînd murea un flăcău sau o fată de
mărita t, înmormîntarea se făcea •mb form ă de nunti i Înm or
mîntarca nuntă a preoecupat mult pe folclorişti, atît la noi
cît şi în străinătate. I. Muşlea a consacrat un studiu acestei
forme de înmormîntare la popoarele balcani ce (La mort
mariage, une particularite du folclore balcanique. Melanges
de l'Ecole roumaine en France, Paris I� 1. 925) . Dacă un
membru al colectivităţii murea depart e de satul lui şi nu
putea fi adus şi îmnormintat între ai săi, i se făcea Lotuşi şi
în sat ceremonialul de înmormîntarc. A.cest lucru se făcea
îndeosebi pentru cei morţi pe front.
Era îndătinat ca în caz de moarte, nu numai famili a ci
şi vecinătatea şi uneori întreaga colectivitate st't sară în aju 
torul celor loviţi, să participe la pregătirea înmormîntării.
Unii membrii ai colectivitătii aveeau un roJ bine stabilit în
ceremonialul de înmormînt � re. De pildă groparii, bocitoarde
sau cei care făceau jocurile. de p riveghi.
Nu ne putem opri asupra tu turor credinţelor şi practi
cilor în legătură cu moartea. În folclorul nos tru ele erau
numeroase şi aveau variate forme regionale. Vo m ins i sta
numai asupra acelor momente ale obiceeiurilor în care ma ni
festările folclorice erau precise. Totuşi menţionarea unor de
mente şi acţiuni străvechi este absolut necesară pentru a
înţelege sensul manifestărilor folclorice.
In formele de viaţă tradiţională , p op orul credea că moar
tea este prevestită prin semne. Semnele prevestitoare de
moarte erau : căderea unei oglinzi sau a icoanei, cîntecu]
cucuvaiei, urletul cîinilor, găina care cîntă cocoşeşte, căderea
stelelor. anumite vise etc.
În clipa cînd om u l murea sc aprindea o lum lrw r<>. DM
pe lingă aceasta , după moarte, i se punea la cap „ to iagul'·,
, .lumina de stat" sau , , slalul", o luminare de ceară, hrng;'l
cît omul. Această Jumînare sc învîrtea în m ai multe sp i ra l e
şi tre buia s ă ardă pînă c e mortul era îngropat. Un loc im por
tant în obiceiurile de înmormîntare ii ocupau pomen i l e .
Acestea erau ele rn ai mu lte fel uri, d e la simpla colivă sau
colac pînă la d ăru i rea hainelor celui mort sau anumitor
lucruri din ca să. A l tădată se dădeau peste groapă chiar vite
din tul'rn clc celui mort. Si
' în obiceiurile de înrn ormîntare ca
şi în Loate o bicc iurllc în legă lură cu via ţa omului exista o
masă numită în unele locuri „comînd" sau „comîndare " .
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Van Gennep (Op. cit. 652) arată că această masă ca şi Lo11 1P
mesele din riturile de trecere, reprezenta un moment al s o l i
daritătii sociale a întregii colectivităţi şi era semnu l u 1 wi
încheieri a secven�ei din ceremonial . Sensul ei era u1 1 i 1·ca
supravieţuitorilor in faţa durerii resimţite prin moartea u nui
membru al colectivităţii şi semnul continuării vieţii indivi
duale şi colective. Acest lucru apare evident cînd obsPrvăm
desfăşurarea mesei. Începută într-o atmosferă de t risteţe
solemnă, masa se termina cu veselie şi chiar cu dans. Mai
de mult „comindarea" se făcea chiar în cimitir. Există dovezi
documentare că cu aces t prikj se dansa în cimitir.
l n obiceiurile noastre de înmormintare, elementele folc
lorice mai importante sînt : clntecele ceremoniale - bradul,
zorile, cîntecul cel mare - boce tele şi jocurile de priveghi.
Cîntecul bradului. În regiunile de munte ale Olteniei, în
unele părţi din Banat şi în sudul Ardealului, mai cu seamă în
Hunedoara, există şi astăzi obiceiul ea la căpătîii ul celor
morţi de tineri , al flăcăilor şi fetelor şi ch iar al tinerilor căsă
toriţi, să se pună un brad. Obiceiul pare a fi fost răspîndit
altădată aproape în toată ţara dar după datele de astăzi este
greu să stabilim limitele lui de altădată .
Cînd murea un om, în uncie locuri numai un tlutu·. o
ceată de flăcăi, de obicei şapte sau nouă, plecau la p�id ure
pentru a tăia bradul. Se tăia un ·brad tinăr, lung de p atru
pînă la cinci metri, care era curăţat de crăci pînă aproape de
vîrf, unde i se lăsa doar o mică co roană . Flăcăii luau bradul
pe umăr şi porneau cu el spre sat. I.a sosirea în sat u n g rn p
d e femei îl întimpinau c u cîntccu l bradului. Dacă pttdurea
era departe, flăcăii plecau călare . Mai de mult era obiceiul
ca ei să plece cîntînd din fluie1· cîntece de j ale. La casa mor
tului bradul P ra împodobit cu flori, panglici şi clopoţei. In
unele locuri se puneau in brad obiecte ale celui mort , de
pildă inele. Ast fel împodobit, bradul era aşezat lîngă casă
pînă în ziua inmormintări1 . Î n convoiul de înmorminlare
bradul era purtat de doi flăcăi i;;i însoţit de femeile eare
cîntau cîntecul . Î n cimitir el era aşezat la capul mol'Lului
lîngă stîlp şi lăsat acolo ani de zile pînă se usca , p utrezea şi
cădea. Aceşti brazi usca�i, numeroşi în cimi tirele din Ol tenia,
Hunedoara şi Banat dădeau un aspect cu totul particular
cimitirelor.
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Cintccul b ra d ul ui are o temalică unita ră pe întreg teri to
riul lui de răspîndire. Formele deosebite sub care apare sînt
d oa r variante puţin nu a nţ a l c I al {t o variantrt din Gorj :
„Bradule, bradule I Cin ţi-a poruncit I De mi-ai coboriL I
De la loc pietros I La loc mlăştin os, I De la loc cu p ia t ră I
Aicea la apă ? I Mie mi-a poruncit I Cine-a pribegit, I Că i-am
trebuit I Vara la umb r it , I Iarna ]a scutit. I La mine-a mînat I
Doi voinici din sat I Cu părul lăsat I Cu capu plecat, I Cu
roua pe faţă, I Cu ceaţa pe braţe, I Cu h erd e la hrîu, I Cu
colaci de griu, I Cu securi pe m'ină, I Meri nde pe-o l u n ă . I
Dacă eu ştiam, I N u mai r ă s ă re am . I Eu de-aş fi ş ti ut I N-aş
mai fi crescut. I Şi ei au picat I Din vărsat de zori, I De l a
ci nt ăt ori I Ş i ei a u um b l at I Văile cu fragii, I Şi munţii c u
b razi i, I Pînă m-au găsit, I Bradul cel pocit. I Pe min m-au
ales, I Pe izvoare reci, I Pc ierburi întregi, I Pe c1·acă uscată, I
De moarte lăsată. I Ei cînd au venit, I .Jos au hodinit, I Au
îngenunchiat, I De-amîndoi genunchi I Şi s-au închinat. I Iară
s-au sculat, I Cu securea-au dat, / Jos m-au doborît, I M-au
pus la pămînt . I Şi ei m-au luat, I Tot din munţi în munţi I
Prin l>rădui măru nti. I Tot din văi în văi I Prin b ra zi mărun
ţPi. I Dar ei nu m'-au l uat I Ca pc alte lem ne, I Ci ei m-au
luat I Tot din vale-n vale, I Cu cetina-n vale, I Să le fiu de
j ale, I Cu poale lăsate, I A j ale de moartee. I Eu dacă ştiam, I
Nu mai răsăream, I Eu de-aş fi ştiut I N-aş mai fi crescut. I
Cî n d m-au doborît, I Pe min' m-au minţit, I C-au zis că m-or
p u n e I Zînă la fîntînă I Călători să vină. I Ş-au zis că m-or
pun e I Tălpoaie la casă I Să rnă şindrilească I Cu şindri lă
trasă. I D ar ei că m-au pus I La mijloc de cîmp , I La cap
de vonic. I Cîinii să-i aud, I A lătra pustiu I Ş-a urla morţiu . /
Şi să mai aud I Cocoşii cîntind, I Muieri mimăind I Şi preoţi
dntînd. I Ploaia să mă ploaie, I Cetina să-mi moaie. I Vînt u l
să mă bată. I Cetina să-mi cadă. I Ninsoarea să-mi ningă, I
Cetina să�mi frîngă. I Eu dacă ştiam I Nu mai răs{tream, I Eu
de-nş fi ştiut, I N-aş mai ficrescut. I Ei cînd m-au tăiat, I Ei
m-au îmbunat I Că ei mă s ăd e s c I Nu mă săcu iese. I Si ei
m-au m i n ţ it, I Că m-au săcuit, I Jos la rădăcină, I Cu fm� de
tămîie I M ai pe la mijloc I Chiţi de busuioc, I Tot milă şi
foc. I S u s la crăngurelc I Chiş de ocheşele. I To t milă şi j ele. I
Eu <lacă ştiam I Nu mai răsăream , I E u de-aş fi ştiut, I N-aş
mai fi crescu t."
.

,
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Această v a ri a ntă a fost p ubl i cată de C. Bră ilo iu în pla
cheta „Ale mortului din Gorj" (Bucmeşti 1936) alături de alte
cintece cer emonia le de înmormintare.
Cintec ul, una din cel e mai desăvîrşitee c r ea ţ i i ale folclo
rului n ostru, se cîntă pe o melodic solemnă plinii de s onori tăţi
străvechi. Poezia este o minunată e xp rimare, prin s imboluri
legat e de tăi erea b ra dului , a durerii pe care o trezeşte mo arte a .
lJradul esle po m ul vieţii. El apare şi în o b i c eiu ri le de naştere
şi în cele de nuntă. Cîntccul începe prin întrebarea pe c a re
grupul de f em ei care-l cîntă la unison ,o pune bradului pe care-l
întîmpină la i n tr area în sat. Este ca şi în t o at e cîntecele legale
de obiceiuri� o si t u ar e în re alit a te a imedia tă o întrebare retorică .
Ver su ri l c care cupri n d această întrebare răsună la început ca
u n semnal menit să atragă atenţia asupra actului s olemn p e
('are îl rf'prczintă cîntecul. În co nti nu are cîntecul prezinltt ca
într-u n monolog al bradului descrierea ceremonialului cu care
el e s te l fiiat, a du s în sat şi pus la căp ătîi u l celui mort. Cel
care a p o nm c i t bradulu i să co b oare „ de la l oc pietros la loc
m lil ş tinos·· este mortul, d alb u l de prib e a g ". Această metaforă,
folosi t ă în m aj ori t at e a cîntecelor ceremoniale, aminteşte v ec hile
m et af o re care au la bază i nterdicţia v e rba lă, un t abu . In con
cepţia tradiţ,ională, ea i zvorăşt e din ideea că moartea este o
ma r e c:11:1 Loric din lumea cel or vii în l umea celor m orţ i .
Pl'ibeag în l imb ajul pop ul ar este cel car e şi-a p ără s it casa şi
pe ai săi şi rătăceşte prin lume. Dalbe sînt florile din refrenul
colindelor, dalbă este şi fata de mări tat din col indul „porun
cit-a fa lă dalbă, I Lui, m i relu i , tinC'rel", dalbe sînt şi vi sele,
dalb este mîn dru1 . Epitetul cu sonoritate p ar t i culară dată de
Yechimea şi ra ri t ate a cuvîntului e s t e de o deosebittt g i n găşie .
Între hrad şi voin i c există pe p l an ul vieţii cotidiene legă
turi trainice. Pen tru voinic, b radul este ,.Vara lo c de umbrit, I
I arn a l oc de scutit."
Desc rierea ritualului tăierii brad ului se fa ce prin imagini
de mare frumusc t e , dat orită s ob ri e t ăţ ii şi pro funz imii lor,
rcaliza le cu mijloace si mpl e . Im ag ini făurite înt r- a devăr prin
şlefuire a de veacuri a u nui întreg popor. Vo i n i ci i vin într-o
ţinuti"l cere monială solemnă, „Cu părul lăsat, I Cu capu
plecat. " Ei pornesc de acasă într-un ma m ent cu s emn ifi caţ ie
particu)ară pentru cei care cred în stihii, la „Revărsat de
z ori, I Pe la cintăori" ş1 sosesc c a şi vînă t or ii de ce rb din
„
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colinde sau ca Iovon Torgavan „Cu roua pe fa ţ ă I Cu cea ! a
p e braţă." Această metaforă a începutului z ilei este u n a
din cele mai [rumoase imagini al e poez i e i n o astre trndiţiona l P .
Voinicii vin ca nişte soli, „Cu berdc la hrîu", bar<la riln d
insigna misi unii lor, şi cu d ar uri, cu colaci de griu . Drum u l
lor aminteşte uneori căutarea fab uloa s ă clin oraţ.iile d e nun l:'i.
Descrierea n a i u ri i , a locurilor străbătue, este nu numai de o
mare frumu s e � c ci şi de o semnificaţi e deose biLă. Ea suge
rează s ole m n i t a t ea actului hotărîtor pc care-l î ndep li n es c v o i
nidii. Ei vin : „Prin văi cu fag i I Ş i m unţi cu brazi„ :;; i
nimeresc „La izvoare reci, I Pc ierburi întregi", nepăscu tc,
necosite. Bradul este predestinat, însemnat de soartă, pocit.
„Cu cracă uscată I De moarte lc':isată.': Tăierea începe printr
un act ceremonial. Voinicii îngenunche şi se inchină. Brad u l
cade c a un om. D e s c ri er e a este simplă, halucinantă, c a a unui
omor : „Cu secure-au dat, I Jos m-au doborît, I M-au pus l a
pămînt." Propoziţiunile simpl e, juxtap use, mijloacele d e e x 
presie elementare, dau o mare vigoare imaginii .
Cintecul redă ap oi, în cadrul ceremonial t1·ansmutart'a
bradului di n natură în func ţi a lui rituală. Bradul este coborlL
din munte într-un chip neobişnuit pentru „celelalte lemne··,
într-un chip care indică cu anticip aţi e rolul nou care i s e
pregăteşte, „Cu cetina-n vale, I Să le fiu de jale, I C u poale
lăsate, I Să le fiu de moarte." Opozi�ia viaţă-moal'lc expri 
mată în invocaţia de la început apare din nou dnd rostu ri le
bradului în vi aţ a <le toate zilele a oamen ilor sînt pnse faţ;\- n
faţă cu rosturile lui în ceremonialul de inmormintare. Aceste
versuri descriu de fapt cerem onialul 'in momentele în ca re
bradul devine elementul lui esential. Imaginile sînt evocatoal'e
de moarte, „Ploaia să mă ploa i e , I Cetina să-mi moaie, I
Vîntul să mă bată, I Cetina să-mi cadă, I N ins oarea să
ningă, I Cetina să-mi frîngă ." A ce lea şi mij lo a ce elementare
de expresie ca şi în momentul tăierii.
Podoabele care se pun bradului amintite în cinLec şi cx is·
tente şi în ceremonialul real, sint astăzi simple cleme nt e
decorative, „chiţi de busuioc" şi chiţi de ocheşele". Altăda tti
ele au putut probabil să aibă valenţe simbolice .
Cîntecul are mai multe păr�i, fiecare p reze n lîn <l un anumit
moment al desfăşurării ceremonialului. Aceste părţi sint rnnr
cate ca printr-un refren prin versurile „Eu dacă ş t i am, I Nu
,
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mai rasarcam. I Eu de-aş fi ştiut. I N-aş mai fi crcsrnl",
menite prin repetarea lor probabil unor străvech i rosluri
rituale şi potenţării durerii la moartea acelui tinăr.
Atunci cînd se aşează bradul la căpătîiul mortului . se
cîntă : ,,Sus bradule, sus, I S u s către apus, I Că la răsări t I
Greu nour s-a pus . I Nu-i nour de \'Înt I Ci-i de pihnînt, I De
ţărînă nou ă. I Nea Linsă de rouă. I Pe unde-am umblat I Rea
j ale-am lăsat. I Pe unde-am bătut I Rea jale-am făcut."
Cîntecul ::,arilor. In zo ri zilelor cînd mortul este în casă
se cîntă u n alt cîntcc ceremonial, nzorile". Ca şi cî nt ecul
bradului, cîntecul zorilor este răspîndit numai în Ol tenia,
Banat şi S udul Ardealului. Şi el este cîntat tot de un grup
de femei la unison şi uneori antifonic. Femeil e s e aşează în
colţul casei. cu faţa spre răsări t. A r.unei cînd cînl.ă în· două
grupuri antifonic, se aşează Ja cel e dou ă colţuri ale casei şi
îşi răspun d reciproc. După cc a u cî n t a t afară prima p arte a
cîLccului care descrie cer emonia de înmorm întare reală,
femeile intră în casă, se aşează l ingă sicriu şi se adresează
mortului, clntînclu-i suh formă de sfaturi , marea călătorie pînă
în lumea cealaltă cînd se va integra în neamu] celor morţi.
Zorile păstrează în folcl orul nostru sub fo rmă de cîntec mitul
marii trecerei (v. M. Pop, M itul marii t receri, Fol clor li te rar,
II, Timişoara 1968, 79-90) .
Melodia cîn tecului zorilor ca şi a cîntec ului bradului este
din cele mai vechi ale folclorului nostru . Impresionantă prin
sonorităţik ei, este în forma autentică, cîntată în sat în zori
de zi, de o fru muse�e pl i nă de o mare forţă evocat oare
Cîntecul zorilor, în varianta din Gorj , este din aceeaşi pla
chetă publi cată de C. Brăiloi u .
„Zorilor. zorilor, I Voi surorlor, I Voi n u v ă pripiţi I S ă ne
năvăliţi I Pînă şi-o găti , I Dalbul de pribeag, I Un cup tor de
pîine, I A l tul de mălai, I Nouă buţi de vin, I N ou ă de rachu, I
Ş-o văcuţ ă grnsă I Din ciread-aleasă: I Să fie de masă. ! Zori
lor zorilor, I V oi surorilor: I V oi nu vă p ripi� i I Să ne
năvăliţi, I Pinii şi-o găti I Dalbul de p ribeag I Turtiţă de
ceară, I Fie-i de vedeală, I Văluşel ele pînz ă I Altul de
peşchire, I he-i de gătire . I Zorilor, zorilor, I Voi surorilor , I
Voi să nu pripiţi I Să ne năvăli�i : I Pînă şi-o găti, I Dalbul
de pribeag , I Un car cărător, I Doi boi t ră g ă t ori I Că e
.
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călător, I Dintr-o lume, I Într-altă I.urne , I Dintr-o ţan1 I 111
a ltă ţ ară I Din ţ ara cu dor I in cca fără dor, I Din t.ara cu
milă, I În cea fără milă. I Zorilor, zorilol', I Yoi surorilor,/ Voi
să nu grăbiţi, I Să ne năvăliţi I Pînă ş-o găti, I Dalb u l <le
pribe ag I Nouă răvăşele I Arscn-n corn u rcle I Ca să le
trimită pe la ncamurele I Să vină ş i ele I S:1 Ya<lă cc jele.·'
Cînlecul cere „zorilor", să vină mai tîrziu pentru a putea
face pregătirile de înmorminlarc . Tematic el descrie acest e
pregătiri. Zorile apar ca întruchipări străv echi ale unor stră
moaşc binefăcătoare. Într-o formă ma veche a cint ccului, cu
leasă în Banat de Simion Mangiuga, zorile sînt nişte zî1w :
„Zorilor, surori lor, I Mîndrelor voi zînelor. " (Calendarul pl'
anul 1 883, pag. 129- 131) , dPci Lot p rP. zen L ăr i rn i t ologi c c.
Invocaţia acll'esată zori lor la începtul cînLeculu i se repetă
penLru fiecare <lin cele patru părţi care-l comp un. Păr�ile u u
sînL egale ca număr de versuri deci nu pulern Yorbi de o
simet ric în compoziţia intregului. Lungim ea lor pare a fi
dict ată de continutul care se cerc exprimat , ca de obicei în
c re a t ia populară, unde nu cx isLă o constmc�ic st1·ofică sime
trică.
D upă invocaţie începe descrierea pregtili rilor lle înmor
mintare . Ne aflăm în fala accluiaş prncedeu pe care l-am
întiln i t si în l'clclalte cîntece ale obiceiurilor. Prin fidelitatea
<lesc 1·ic1ii, cîntecul este aproape un document. etnografic. fn
prima parte sînt prezentate mîncările care se pregătC'sc
mol'Lului sub formă de pomană. Turtiţa de cea ră <l in pal'L.en
a doua este „toiagul" menit, în credinţele p op ulare t radiţiona l e .
s ă lu mineze calea mortului p e lumea cealalt{t. Valul d e pq
chit-e şi <le pînză acoperă sicri ul şi se î n ti n de peste d rn m
l a poduri apoi s e dă de pomană . Pentru marea călătorie a
dalbului de pribeag se pregă teşe un car cu boi. Lum ea spre
ca re călătoretşe dalbul de priveag este în această rcprezent u rc
p opulară o altă ţ ară, în care nu este dor, <lurere în s P n s
etimologic, dar nici milă. Este o lume <lesuman izată. Acc':l'tă
reprezentare a lumii de dincolo are la bază inţelepciu 1 J e a
p opulară tradi tională.
Pentru ca înrnorrnîntarea să poată avea loc trebuie ves ti te
neamurile. Dalbul de p rib e a g t1·imi Lc : „N ou ă răvăşele I Ar s e n
cornurel c", adică sigil ate cu cf'ară ca şi vechile rttvase dom
neşti.
.
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Tr(•ee 1·pa p(• a l t plan dc cit cd al vi<·t i i săteş l i cont ribuie

la i11 Uirirea ca1·aeterului solemn al ac l ului . lndwicrea cinte
ndui este simplă, fără p atet i s m, dar cu atî mai imprcsion:u1 ltt.

Este chemarea familiei mari, a lntregii colec tiviLăli să ia parte
z o r il o r
( S . F. i\:l:uian. Op. cil. 229- 2:m) dă şi alt e amfomnte în lcgă
L 1 1 1·ă c u p 1 ·pgă tirilc <le înmormintare. Explică de p ildă rostul
t ra d i ţio nal al b an ul u i can) i-. e p u n t' în mîna celui mort .
. . Scoal:1 şi te roagă, I Şi la s fin Lu soal'e I Şi la vîn t de
b oare I Să nu p rea grăbeascii / Zori <le să. ivească, I Pi n te
vom grij i , I Pîn te' vom găti. I Prlnzişor ţi-om pune, I Pi inc şi
l eg um e. I C-ai să m e rgi dep arte I Pc ctii neumblate. I Pe căi
vei vedea I t'i l-l'i spăimîn ta I Cete d e I îlh ari I Şi de vameşi
ma ri . I La v{tmi d n d ei t r('C<' . I Fricii vei pe tre ce. I Dar tu
vei l ua I Din sînt şi vei da I De tc-i ră s c m p ăra I Cu nouă
lTăitari. I La vameşi tîlha l'i . '"
Cu tol c:uaeterul ceremon i a l , t'În tccul s L 1·cco: u·;I o promptă
obs ervaţie c u carac ter social .
Printre cîntecelc ccrcmo11 i alc, în a nurn i Lc l o c u ri ale zonei
a mintite t>x i s l ă şi un cikc l n l' a r c sP mu l � u m eş te în n umele
mortului celor ea 1 · e l-au prin•ghiat s : u 1 au vPnit să-şi ia răma s
Jrn n d e l a ci :
„Hidică, ridică, I G ene J u sprincene, I B uze su b t irelc, I Să
grăbeşti cu ele . I Cemcă, dragii , ("Carcă, I Cearcă şi grăieşte, I
De le mulţ u m eşte. I La străini, La vecini , I Cui a făc u t b ine I
De-a VC'nit la L ine. I Că ei ş i-n u l[umt I O d i hna uc noap L(' I Ş i
l uc ru l de z i uă. I Eu 11 1 1 pot, nu p ot, I � u p o t să grăiesc, I Să
le rn u l ţnllll'SC. I M ulţu mi-lc-:u· Domnul, I C..1. c' u n u l i-s o n i ul. I
I ('t'Î de d i m i 1 ieat.ă I M i s-n pus o ceaţ:1, I CPa t:1 la ren·asl ră, I
Ş-o corhoaică neagră I Pe s u s invol bind , I D i n arip i p l ez
n ind I Pe min m-a pleznit I Ochi-a-rn p;l i Pujl'nit, I Faţ a 1 1 1 i-a
zm o l i t , I Buze m i- a lipit. I �u pot stt griuesc, / �;'î. l e 1 1 1 u ! ţ 1 1 11wsc. I Jv'l ul\umilc-ar D omnul. I Că el mi-a d a i som n u l ,
l\lul\.umi- le-ar sfin tu l , I Că e l m i-a luat g în d ul . "
Cîntecu l . o dovadă a bmw i c uviint e \ ă 1·ăne ş ti lra d it ion ale,
nre form a unui dialog între fam i l i e şi m o i· L . i m a g i n i le -.; ( nt
simple şi sob re'. Efol'tul ca l'c se cere rno 1·tul u i ln a t ( • a stă
u ltimă c1 ipă a dcsp ărtirii şi folul cum îşi a rntă el m) 1rn Li n � a
este impresion a n t . Meri tă d e HSC'l11l'nea srl fie re lC'vaLă i rn ag-i n ea
poc Lică a trecerii de la viat.ii la mo:. u-lc. Corboaica neagră ,
simbolul morţii, nu zboadi. ci _ jnvoalb ă"", invălu i e � t e pc cc·l
la 1 1 w 1·e j ak a mortii. Vari::rnla bănăţ.eană a cîn tccului
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menit să treacă pe lumea cealaltă.- Dar dincolo de această
reprezentare simbolică, apare descrierea fenomenului biologic
al morţii. Ochii împăienjeniţi, faţa smolită, buzele lipite care
nu mai pot să grăiască, gîndul ce i-a fost luat, omul care
nu mai este om. Foarte frumoasă este metafora deschiderii
ochilor. „Ridică, ridică, I Gene la sprincene," şi imaginea
solidaritătii colective în momentul m orţii , �,Străini şi vecini, I
Ce am făcut bine, I Şi-au venit, I Lăsîndu-şi hodina de noapte/
Şi lucrul de ziuă." in rîndul cîntecelor secvenţei care pregă
teşte despărţirea definitivă> înmormîntarea, este în Banat
Cîntecul cel mare. De aceeaşi valoare poetică acest cîntec ne
redă alte momente clin ceremonialul de înmormîntare şi alte
descrieri ale marii călătorii, aşa cum şi-o reprezintă concepţia
populari\ trndiţională.
I n secven ta u rmăLoare a cîntecului, nenmuril e şi vecinii se
adresează celui mort dindu-i sfaturi pentru marea călătorie :
„Scoală, Ioan, scoală, I Cu ochii priveşte, I Cu mîna pri
me�le: I Că n oi am venit, I Că am auzit, I Că eşti călător, I
Cu ro na-n p icioare, I Cu ceaţa-n spinare I Pe cal ea cea lungă, I
lung<\ fără u m bră. I Şi noi ne n1găm , I Cu mgare mare, I Cu
stri g-an' tarP, I Samă tn să iei I Sam a drumul ui, I Şi să nu
apuci I CăL1·ă mîna stîngă, I Că-i calea netîng·ă. I Cu bivoli
ara lil. I Cu s p i n i semănată . I Şi-s toL mese strinse, I Cu
f'ăcl ii l<' s t in s e I D a r tu să-mi apuci, I C ă t.ră mîna dreaptă, I
Că- i cal Pa curată, I Cu boi albi arată, I C u grîu semănată. I
Şi m i-s tol mc se n L i ns e I Cu făclii aprinse.'"
Desp ărţirea exprimată în versurile „Că noi am venit I Că
am auzit I Că eşti călător" , este parcă ruptă din viaţa co ti
diană 11 sat ului. Versurilc par o repro ducere a unei convorbiri
coti d ie n e . Doar rugarea mare şi slrigarea tare arată că este
vorba de c e v a deosebit. Metafora morţ.ii este <le data aceasta
alta : calea lungă, lungă, făr:l umlm1. Cele două drumuri puse
faţi't-n faţă, drumul răului şi dru mul bincluii sînt prezentate
înr-un minunat joc de imagini p opulare, în d osul cărora se
a scund poate şi unele vechi simboluri magice.
Pc lumea ce a lalt i't 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, es te sfătuit să ceară ajutorul
animalelor prielcnc cu care ll'cbuie să se îi1fră�ească. Dar
numai aparii,ia animalelor prie lenc ne d uce spre basm. Ât
mo s fera generală rămîne în viaţa şi limitele satului. Chiar �i
.
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raiul pare doar un vîrg de munte p C' care se întilnesc tinerii
pentru o nedeie : „Seara va-nsera, I G azdă n-ai avea. I Şi-ţi
va mai ieşi I Vidra înaint e I Ca să te spăimînte. " Să nu te
spăimînţi, I De soră s-o prinzi. I Că vidra mai ştie I Sama
apelor I Şi a vadurilor I Şi-ea mi te-a trece I Ca să nu
te-nece. I Şi mi te-a pur t a I La izvoare reci I Să-te răcoreşti /
Pe rnîini pînă-H coate I De fiori de m o ar t e I Ş i-ţi va mai
ieşi I Lupu înainte I Ca să te-ns p ăimînte . I S ă nu te- n spăi
mînţi, I Frate bun să-l prinzi, I Că lupul mai ştie I S ama
codril or I Şi a potecilor. I Şi el te va scoale I La drumul de
plai, I La fecior de crai, I Să te ducă-n rai. I Că acolo-i de
lrai, I Î n dealu cu jocu, I Că-acolo ţi-e locu , I In cîmp cu
b uj o ru , I Că- a c olo ţi-e doru."
Despăr�irca de cel mort nu se face însă n um ai prin aceste
cîntece de ceremonial ci şi prin bocete. Acolo mule cele două
catcg·orii coexistă, bocetul este o lamentaţie improvizată pe o
jalnică melodic. De multe ori impro v izar e a este chiar neversi
ficată. In locurile unde nu există alte citec e de înmormintare
decît bocetele, unele motive nle vechil or cîn tece de înmormîn
tarc se păstrcaz<1 în bocet, care capătă o mai mare stabilitate,
u n c a racte r ceremonial . Aici bocetele sc cîntă p c melodii anu„
me, au forme de versi ficaţie preci s e �i folosesc chiar 'in versi
ficarea lor anumite şabloane. În aceste locuri bocirea este
deci mai mul L un act tradiţional obligatoriu dccît o expresie
spontantă a durerii. Î n satele cu forme de via�ă tradiţionale
11u se poate concepe o în morm î n t are fără hocet. În Transil
vania bocetul se numeşte „cîntare de mort" sau „cîntare la
mort". Femci!P. nu se bocesc, ci „se cîntă" ia r în Moldova
,.se jelesc".
Fără să fle legat de momente precise ale ceromonialului
de î nmo rmî n l are, bocetul este mereu prezent. S e poate boci
în tot timpul, din momentul m orţii pînă la întoarcerea de la
cim itir. Se obişnuieşte în general ca femeile care vin să vadă
pe cel mort să bocească de în dată ce au intrat în casă. Nu
bocesc decît fem eile şi în general nu se boceşte decît de la
răsăritul pînă la apusul soarelui. În multe locuri, femeile
bocesc şi după înmormîntarc>. Î n Făgăraş de pildă, se bocesc
opt dimineţi după înmo rmîntare, 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
.
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înmormîn tare rămîn în cirnitil' şi bocesc la m orm intele copii lor�
p ărinţilor, soţilor lor.
Folclorul nostru nu cunoştea bocitoare profes ion i s te Jar,
ca şi pentru celelalte obiceiuri, exis t�'t în a nn mite regiuni fc nwi
m ai pricepulc care sîn t chemate sau vind in prop rie ini ţiativă
şi îndeplinesc această pract ică îndătinată. El<' bocesc mai cu
seam{t ln momentul inmormî'ntării, acas:1 , pc drum şi la
cimitir, fie singure, fie împ reună cu femeile clin fam ilia rn OJ'
Lului. Se inLîmplă astfel ca s{t hoceaseă mai m ul te fe mei de
odată. A colo unde b ocetul este o lamentaţie imp rovizl.aă ,
fiecare îşi c'intă bocetul c· i . c hiar dacă iJ cînlă concomill'n l
C l l alLcl<'.
Dato1·ilii cal'acterul u i lor im provizat şi duratei lor, bocelcle
aj ung ni� le lungi poeme în care elementele <lin viaţa cel u i
mort s e împletesc c u sentimentele cclot· părăsit.i ş i cu consi
deraţii asupra ceremonialului sau daLinelo1· satului.
Iată un fragment de bocet cîntat în Făgăraş u nui bătrîn :
„Cuscl'e dragă şi mai dragi't , I Da mai zi c uscre ceva, I
Că nu- ţi era seama aşa, I Ca să nu zici nim ica. I Scoală cuscre,
hai la noi, I Că neamurile umple casa, I Cuscre dragă şi ma i
dragă. I Te roagă de sfîntu soare I Să fie ziua m a i mare, /
C-asta-i zi <le despărţire I De copii i dumni talc. I Şi te roagă
de tişa, I De tişa şi de nenea, I Să te jeluia şi ei, I Că
n imica nu le-ai luat, I Numa-o scîndură de brad I Şi o perină
la cap. I Ti-o dat locu m ăsurat� I Miîsnra t cu brat ele, I Să-ţ i
încapă oasele, I l\lăsural cu picioru l, i Să-ţi încapă trupu
şorul. I Cu scm nost ş i Imnul nost, I Că de-aicea pîn-la val e /
E to t beiul durn nitalc. Că cuscre , dt ai tJ·ăit, I Nici un bine
n-ai avu L, I Că cuscre ai tot bolit, / Cuscru nost, harnicu nost./
Tişa faci bine s-o ier�i I Că c u scre nu te-o îngrijit, I Cuscre,
te-o şi necăjit, I Că cuscre , nu o putut., I Că-o avut lucru prea
mult, I Cuscru nost, harnicu nos t . I Te roagă <le sfintu soare /
S ă-ţi facă ziua mai mar<', I Cuscru nost1 vrednicu nost. I Da
cuscre nude-ai plecat I D e-aşa frumos te-ai gă tat ? I Ai plecat
la tîrg departe I Ca să cumperi sănătate. I Tîrgu s-o fost în
cheiat, I Cu sănătatea ai gă tat, I Cuscru nost şi bunu nost. I
Da cuscre. unde-ai plecat I De-aşa frumos le-ai gă t a t ? I Doar
în tîrg la Tarigrad. I În Tarigrad cînd vei intra� I Să te uiţi
la direapta. I Este-un pom mare-nfl orit I Ş-un scann de h o
dinit. I Ş-o fîntînită l ină I Ş-un scaun de hodină I Şi p uţin să
zăboveşti, I Cu măicuta să vorbeşti. I Şi de noi te va-ntreba I
1 70

Gt cc facem pc-aicea. I Da să-i spui cuscL·e aşa I G i. de !':Ic ul
l'acem bine I Da plîngcm în toate zile. I Nu P zi şi 1 1 1 1 e
ceas I Să n-am lacrimi pe obraz, / Cuscru nost ş i bu nul n osl . I
Da cuscre, unde-ai plecat ? I L a căsuţa ta cea nouri I N u Le
n i nge, nu te plouă, I Nu te -atinge pic d e rou ă . I Nice vîn lu
nu te hale, I Nice soare nu te arde, I Cuscre dragă şi mai
dr ag ă . I Te roagă de săpători I Să Iese răsuflă tori, I Să lase
patru fereşti , I Pe una să vie luna, I Şi pe una soarele, I Şi
pc una j alele. I Şi pe una să mai vie I Cite-o zi de liturg-hie. I
Cuscre dragă şi mai dragă."
Fragmentul arată cum se îmbină el ementel e tradiţionale�
motive şi imagini întîlnite şi în cintec{'le de zori, de plldă . cu
fapte reale din viaţa familiei, a celui mort şi a celor ră m aşi
cu imagini care amintesc cîntece]e epice ş i cu acel nw�aj
pentru cei din lumea cealaltă , pe care bocitoarea o vede·
aidoma lumii satului ei.
i\Iaxim Gorki spune că datorită caracterului lor improvi1.:al
şi elementelor din viaţa reală, bocetelP. sînt preţioase docu
mente sociale in care ţărani i obidiţi p uteau să-şi expri m e în
momente!(' tragice ale înmormîntării toată durerea şi suferi n ţa
l o l', cu raporlări mai largi, nu numai la viaţa de ramilie ci
la i n t.reaga viaţă a satului, la munca şi traiul lor. Jati1 un
l'ragment di ntr-un astfel de bocet, cîntal u nei tinere fete cnre
a slujit printre s trăini :
Draga mea şi sărmănuţă, I Scumpa mam ii i\1 ăricu�ă, I Pe
slrăini că i-ai slujit, I Multe cămăşi le-ai cusut, I Da ci r:l.11
te-au miluit, I Borşu cald nu l-ai găsit, I Nici mămăliga pe
blid, I Pe la s trăini te-ai hrănit, I Pîn ă ce te-ai bolnăvit, I Şi
de zile te-ai gătit. I Draga mea şi M;1. riuţă, I Pin :1. ce Le-ai
bolnăvit I Şi de zile te-ai gătit. I Draga mea şi Măricuţ :1. , /
Cinel ei coase foi şi-altiţă i> / Dragile m el e mînuţe, I De-amu
n-or mai coase altiţe, I Dragile mele degeţele, I N - 0 1· mai face
găurele. I Dragile m ele picioare, I N-or m a i face mm ă ş o are I
Ci- o r rămîne oase goale. I Dragii mei de och işo ri. I CreşLC'-or
mîndr i pomişori. I În apoi de-i mai veni I S u m a pustiu vei
găsi."
l3ocetele de acest fel formează o p a r t e imp ortanl<1 a
l i ricii noastre de protest social.
Alături de cîntecele de ceremonial şi de b ocete, la înmor
mîntări în Transilvania se cîntă verşuri:'. V crşu rile sînL creaţii
cărtmăreşl.i făcute de cantori sau de înv:1t.ă t o l' i . au i n general
.
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o tematică mo1·a l i zatome. Uneori text.ul VC'rsurilor este împru
mutat din poezia funerară cultă .
P r i 'P <' g h i t u l. PriveghiLul d urează de obicei două nopţi
şi se face pentru a nu Jăsn mortul singur. Există în
folclorice tra d i ţ i o na le' crf'dinţa că mortul trebuie păzit ca să
nu treacă pri n fa ta lu i p<' su b d sau peste el vre-un animal,
p isică, cîinC'. găi11ă � e tc. căci se pre'face în strigoi. In general,
se crede cil nu c'slP bine ca mo1·Lnl să fie Jtlsat. singur pentru
ca nu cumv a Sil se în limplc v re - u n accide n t. s:I cadă lumînă
rilc, să ia foc etc.
Atunci dn cl prin'ghiul se face clupă J'Î n d u i a la tradiţională,
cei veniţi st1 privPghezc' morlul d a nspază, !'ac jocuri cu măşti,
j oacă jocuri d i s ! L·ac1 ive. cinti'i. din fluier. sp un basme, j oacă
cărti, mănînC<"i. l i enu şi discu tă despre t 1·e1mrile curente ale
oamenilor �i a le c om u n i tăţ ii. La privegh i se petrece deci
într-un anrn 1 1 i l l'C' I şi rostul petrC'Cl'1·ii c'5te nn nu mai să al unge
somnul celor \ ' e n i t i să privegh eze ('i şi să march eze în cadrul
ceremonialul 1 1 i de' trecere, momentu] despilrţiri i de cel mort.
Este ultima pl'l.1·pcc 1·c' a celu i \' Î I L împrcu n:1 eu ce] mort. In
general nn c'x i s l ă dansuri spe ciale ele pri v eghi. Nnmai în
Vrancea SP <lanPas z<I în t i m p u l priveghi u l u i ,.C' hiperul" şi se
fac jocuri 1 · 1 1 măşti. Chipeml se joac:1 în curte în j urul focului
dP privegh i . Dan satori i se aşPază in coloană, mml după altul,
ţinîndu-se de brîu. Cel care conduce j ocul ţine în mînă un
toiag, un ciomag sau chiar o bucată lle lemn aprins. La su n et
de fluier, dansul începe î n j nrul focu lui. Dansatorii sînt
obligati uneori să sară peste foc. Cel care conduce j ocul
urmăreşte să aru nce pe rînd dansal ol'i i in foc. Pentru aceasta
f oloseş le dow'"i p1'ocedee : snn coloana dansează din ce în ce
n 1 a î repede . ru nm l LC' unduiri r)('ntrn a amnca pe rînd în foc
1w c T i care joacti. ln ('oa d ă , sau coloana fo rmîn<l 1 1 n sem ic1�rc
1 1 1 j 1 1 1·1i l foC" nlu i,cantă s:I se î n clrPp t<' brusc, con<l u dl . l oru l por
ni u d ,·jje lios ina inlc iar cC'l d in coacl;1 trăgîn d cu p utere în
dără t . Jn cazu l acesta cad în f oc cei din m ijloc. Dansul are
nzi un rol pm distractiv dar probabil să nltădat:1 focul n
avut, ca în alte obiceiuri străv echi, un rol de plll'ificnre .
În jocurile cu măşti de la privechi apar u ncheşi, babe,
urşi, capre etc. Î n general se spune că măştile fac scamatorii.
E le reprezintă diferi te scene comice c n text impro vizat w� o
<'anava tra d i \.i onnU'i, cu multe actual izări şi referiri la situaţii
.
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locale preci se. Măştile participă la dansul general si dans e a zc':'t
d ansu ri groteşti. Uneori din aceste dansu ri nu iipscse nici
figu ri le obscene. Şi jocurile cu m ăşti au as tăzi ro l u l <le a
d i s tr a pe cei care iau pa r t e ]a priv egh i , de a mări wselia
acestei ult im e p e trec eri a ce lo r vii cu cel m ort.
În ob iceiu ril e fune ra re de altădată, p ri ve ghi u l , secvenţa
în c are neamul celor vii se d e spar te de cel m o r t , care pleadt
pe calea cca lungă, a fost fără îndoiaJ ă gen era] răspîndil pc
în t re g u l teritoriu românesc. El a avut probabil ş i o des făşurare
m ai amplă şi poate şi a l t e elemenle ·1n s c en a r i ul ritual. 1\ ceasla
explică d e ce p ri m ul n o s t ru e tno gra f , D r. Vasi lie Popp care
în 1 8 1 4 şi-a trecut d oc tor at ul în m e d i c in ă la Viena cu o lucrare
d e sp re obiceiurile noas Lre de înmormîntare � , D is e rta t i o inaugu
ralis historico medica de funeribus pleheiis daco-roman orum
sive hod i ern on1 m valahorum„, se p re g· ă te a să scrie o lucrare
aparte d espre pr i v e ghi . ( f . M u şl e a, Via ! n şi op era Doct oru lui
Vasilie Popp , în C er c e tă ri de E tn o graf i e şi F o lcl or, I, Buc u 
reşti, 197 1 ) .
Alături d e cîntecele ceremoniale fun e b l'C , ş i d e cul tul
strămoşilor, privehiul atestă o foarte marc vechime. Esl c făril.
îndoială încă un rit p re - cre ş t in , ca re s-a păs t rat in m ulte
zone ale teri t oriului nos tru folcloric, cu sensul lui p1·i mar,
de sepa ra re a neam ului c e lor vii de cel mot't, îna i nte de
in t e gra re a l u i în n e a mu l celor morţi.

DE LA OBICEIURILE STRĂVECHI
LA SPECTACOLELE CONTEMPORANE

In teresul pentru obiceiurile pop ulare, evident la speciali:;; ti,
-s -a :wccnl uat in u ltimul de ce n i u la cei care se ocup<'i. cu org an i
zarea spec tacolelo r folc1orice. El a în c e p ut să se p otenţeze şi
la publicul din mediile urbane unde alături de obiceiurile
�pou tanc cu funclii so ci a l e complexe, ::i.par obiceiu rile organi
zate sub rormă de s p e c ta co l .
Spre P xp l icare a acestui interes converg mai multe fap te.
[ 1 1 primul rîn<l p rczPn ia pcrscvcr<�ntă n o hi c eiu ri lor tradi lio
nale in fol cloru l contempOl'a n . Apo i. cal'acterul spectacu los,
pl in de pitoresc al a c e s t o ra . Î n sfirşit, necesitatea de a im
hogăţi p alet a a c e e a ce �u mim spectacole, programe folclo
t·iee. Tra n sp unere a obi ceiurilor p opu la re în �p e c tac ol c folclorice
p u ne cc>101· care realizează a.ceste spec tacole un număr de
problenw. in p rimul rind necesitatea de a înţ, e lc g e s e n s u l
o b i c eiu ri l or t ra diţion a le. Această necesi tate dcrivc'i direct d i 1 1
[ap lul c ă pen tru ca spectacolele folclorice s ă vorbească sp cc
l atorilor. sensurile străvechi trchuie să cnpete valenţe contem
porane.

Pcntrn a d e s ci fra aceste sensuri, situaţia co n l empo ra n t1 a
o l > i<"l'Înril01· nu poate fi tratată în afara situaţiei folclorului
l n ansamblu, deşi în realitate obiceiurilc, sistem hi1w ·[ nchcgaL
p rez i n t ă a st ăzi dife ren ţ e fun cţio n a le clare foţ.ă de cînlece.
1 1ovestiri şi dansuri, de pi ldă .
Se povesteşte tot mai p uţi n şi se cîntă tot mai puţin la
.s ale. [ 1 1 orice l'az se crează tot mai puţin varianlc noi d<�
basme si cîntece. În schimb se ascultă Lot mai m ult cîntecclc
I l'ansmi � c prin mijloacele moderne de comun icarc cu mase l e
� i chiar � i ba smele a u încep ut să fi transmise l a radio, irn 
p t·imate pc discuri sau prezentate p e ecranele televiziunii .
Clnteccle �j dansurile p e care le v e d e m în spectacole, pe ecra
nele' t e levizi un ii sau le au zim la radio ori în concerte, nu stnt
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pl'Odusc� ca alLăda li"t numai pentru necesităţile celor care le
dansPază sau Jc eînt.ă, ci mai cu seam ă pentru spectatorii 5a u
aud itori i d i n afară. Ele sînt deci Lol mai mult rezultatul unei
actÎ\'Î LLl t i al'l iza n ale sau p rofcsionaJe. Această schimbare în
�lal ntul C i nt e c el o r ş i al j ocurilor se datoreşte fireşte sch1m
hărilor soci o-cu lluralc p ri n care trec nu n umai mediile urban e
ci � i c e le cu via�ă folclorică Lradiţionalil.
Depă şin<l ultimele clape ale economiei şi culturii lra<lilio
Hale, socil'Ln lca rurală romanească începe să devină şi ca o
societate de consum. Aşa cum pe plan economic sătenii tre c J a
p rod uct i i specializate ş i consu mă to t mai multe Imnuri pro
<luse la ornş, to t aşa Pi cons umă J iteratura pe care le-o oferă
oraşul p rin cărţi, spectacole pc care le oferă filmul şi L ele v i 
:z i unca. d n te c e l e pc care� le o feră discurile snu radio-ul.
Dar. sch imbările care au intervenit în stru ctura econ omică
şi dcm �>grafică a �ării s-au reperc t t t a l şi asupra situ a ţi e i fol
clorului l n m e diile urbane. Am a ră l a l. de mai m u l te ori rti
dan sul şi clnlccul p op u l ar se mută trep l a l de la sat l a oraş,
atîl in s larca lui de fap t cultura] spontan cît mai cu scamă
s u b formă ele piesă de concert sau s 1wctacol.
T nm s f orm a rca so c i etăţ i i L'ttralc într-o societatl' de consum
ascmăn:l. toarc cl'lei urhane şi schimbările demografice inter
venit<' ln societatea urbană schimbă ckci coordon atele proble
mei de e n re ne ocupăm. Opoziţia r ural - u rban 1 1 u m ai este
c·aracl.criza n Ltt pe n Lr u statutul cint ecul ui şi dansului pop u lar.
Ce'ea ce rarac terizează statu tul lor act ual este că tn noile con
texte socio-cu ltnral e , ele sînt perforrn ate pro resi onal de c5.tre
l ll<lrill' a n sambl uri şi cîntărctii profrsionisti si artizan al de către
artiştii amatori şi sînt ro1; sum ate in �p c � t a col c şi concerte
atit de 0 1·ăşcni cit şi de săteni. în acest caz pentru a clarifica
categoriilP este n ecesar să ţinem seamă de opoziţ,ia dintre
creaţ ia s p o n l ană şi cca profesională sau artiza nală. din t re mo
durile de recep ta re tradiţională a acestei creatii şi m o d u ri l e de
reccp ta 1·e contPmporană . Dar dacă pcnti·u cintPce şi dansuri
acest(' opoziţii o p ( re az tt d in cc în c c m n i muJt, situ aţia nn
este HCP<·aşi pentru obice iuri.
Oh i c P i urile fiind parte integran tă pcrmancnt U şi ne-elim i 
nabilă n m odu l u i d e trai a l oamc nij or, făeînd p a rte di ntr-un
sistem de· viaţă cmc nu a fost pînă acum schim bat. co n tinuă
să-şi păstl'czc :in marc parte f u nc ţ i i l e şi formele Ycchi. I-leali
tăţi culturale complexe în care modul de expresie artistic este
'

'

175

doar o parte a întregului lor sincretic, ele nu sînt atît de
expuse procesului de trecere spre bunuri de consum pe care
]-am constatat J a cîntece şi dansuri în special. Momente hoHi
rîtoare 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 legă tură direclă
cu aceasta cele legate de anu mite practici gospodăreşti. de
anumite munci.
Astăzi cînd cînteceJe şi dansurile se crează Lo t mai puţin
în medi i le rurale, dar se pe dormcaz:1 tot mai m u l t în spec
tacole şi concerte deven ind bu nuri de consum cultural, ohicc·
iurile dind dovadă de o mare tenacitate, continuă să trăiasdl.
cu rosturi şi cu forme tradiţionale. Mai mult ch iar, în u rwk
locuri şi în anumite situaţii trec printr-o etapă ck înflorire
deosebită, explicabilă prin noi conotaţ.ii pe care le capăt;l. şi
prin po tenţarea caracterului lor ceremonial.
Apoi, al<1turi de obiceiurile' trad iţiona1e apa r obiceiuri noi,
care răsp und noilor condi ţii d e viat ă, necesităţii socio-cu lturale
a sociel�tţi i noastre contemporane.
Faţii de obiceiurlle tradi�ionale, noile obiceiuri pc cale să
devină şi el e trad iţionale, transform :'\ lexicul obi ceiurilor vechi
plasîndn-1 în noi scenarii şi ca atare schimbîn dn-i funcţia.
Prin schimLarca de funcţie ele răspund viziun ii omul ui de azi
despre lume şi viaţă, necesităţii convieţuirii contempornnc
dintre diferitele gmpuri sociaJe.
Aş menţiona printre acestea înainte de to:.tlc sch imbă rile
fundamentale prin care au trecut unele vech i obiceiuri, vech i
deprinderi, unele pc cale de dispariţie, alteJe reduse ca zon:1
de circu lalie la simple datini locale. De pildă� Sîmbra Oilor
din Oaş, Tînj aua din Maramureş şi Plugarul din Făgăraş. D in
obiceiuri cu răspîndire locală , ele au devenit 1rnll' i să rbă tori
populare de care se bucură nn numai cei cure ]e practicau
altădată ci şi, sau mai cn scamă cei care caută în astfel de
obi ceiuri spectaculosul. Acc5tc obiceiuri au devenit insigne nln
mîndriei local e� dovezi ale puterii de creaţie şi de permancntit
innoire artistică, dar şi semne ale solidarităţii culturale en
oamt> nii de pe întregul pămînt românesc.
Faţă de acestea, alte obice i uri noi se situeaz:1 în alte catc
g·om. Ele sînt obiceiuri pc care le-am instaurat noi astăzi.
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I k p il dă H ora la Prisl op unde în toiul verii se inLilnesc

acea min una lii culme a Carpaţilor p e unde a n trecnt
pc•ntru a de s c ă J e c a în M o l do va Dragoş şi Bogdan, oame n i i di n
l rc i j udeţe l i m i l rnfe : M aram u reş , Suceava şi Bis triţa-� ăsăud.
Se în trun e s c penlm a p e tre c e împreună ca la nedeile de
a l l.:1dală. Şi aici vi n iub it o ri de da t in i din toată ţara şi n u m e
ro şi s trăini pt>n l rn a adm i ra minu natel e cînlcce ş i j oc ul'i
l c wa l e şi p itoreşti şi v a ria tu l port d i n aceste locu ri .
pc

Printre obiceiurile noi create p e baz:".i.

I rad Î \ ion a l tt,

şi

ctt

l c•xic fo l clo ri c trad i1.ional se pol aminti înc:1 : Fes l i v a l 1 1 l Ci n tc

cului şi Jo cul u i din Ta rn Za randului, Z i lei<· C u 1 L u 1· i i l � i lwrene�
1\ lainl Nun�il o r dP l a Bîrgău, Fe s t iv a lu l Toam n e i d e l a 13uzău,
. \ la i u l Prim:h" e rii d P la Reşiţ,a . Fes l i v a l u l .\'f:Hia Tă 1 1 as(' de la
C rn io va, 'B estivalul C;1 l uş u l u i de� l a Slati n a . Zi.IP le Teatru I n i
l1'0Jcl oric d e J a P i a t ra Neamt , Cîntecc]e ( H t n l u i d C' l a \'i i cea .
S u s pe i\!Iunl ele d i n .J ina , N t• ck•ia M ocnn i l o r· d i n \'o i n cş t i Co vasna, etc. A m citat doar· cîtC'va şi la acc· s t c•a t rebu ie
:Hl <fo g ate făr;1 îndo ia];_) şi fo rmele noi c u cal'<' SP s ă r b ă toreşte
A n ul Nou in I-luncdoara, la Sigh e tu l M a r-ma\ i C'i . la �nccava ,
Bo toşani sau S l ănirnl MoJ dow i . Şi ll ! I t rehuic u i l a l n ic i fa p L nl
< 'ii l a Sărbăloal'ea Hccolte i , în n u m p roasp coopPr: t l iv<' apri c ole

d i n ţarii elt>men lde vcchilo1· ohicPi n ri dt> sC'c<' rÎ�
n' rwrtoriul frs tivităţii.
Ori cum ar fi d c> n umite şi la ori ce dat :1

s - : u·

:rn

i n lral în

l'<'al i za, no ta

dominantă a acc� L o 1· sărbă tori n oi cs1 P cm·:w l p 1·u I JOI' naţional.
I zvorîte din vech i

trndi�ii popuJ a re l'e t n v i a l p sa u organizate
ori create d i n no u c 1 1 el Pnw ntC' aJe ,·cehilor
Lra<li!.ii, ele nn sînt numai ale l o n r l ui, a le- salul u i sau văii
1 1 n d P an loc c um au fost ce1 c de a l tă<lat:'L ci a l <' neam ului ,
alP ! <1 L'ii î n t l'cg i. Sîn t n a ţi o n a le şi prin e P P a cc• su bl in iază , prin
n w nwnl elc dl' O S C'bitc pc care le m:uch<•azil �i p r· i n m oclul
SJ H'cific naţ ion a l , rnmiî n esc, în care realiz<�az:1 aecas l t1 m a rcă.
Sînl n at.ionak prin csc n la lor. dar �i p1· i n r1·zo11 a n l a J H� (·arc
a t 1 c:1pătat-o 1 1 1
,·iala cul LurnJă de azi a ţ.:1 ri i . p ri 1 1 l oc u l pc
<� a 1·c- I ocupll. in c u l t u ra con te m porană ro m :î n c•a s ct 1 .
în forme noi,

Pen lru aceas ta.

al it obice i u r·ile Lra<l iţio n ale f>l l Sl'

ln valoare

fu n c \.i i �i fo rme noi Îll sp e l' l a e o l , CÎ I �i o h ! C<-· i u r i l c • noi me
r i t ă o alentic dose h i UL EJc> deschid pcr-,µeel i , · a s p re în\.cle
gl' r<·a , · a le n t e l o r p c• ca L·e ohil'l' Î u rile populal'c' pol s:"i le ai b ă ,
1·11
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p o t să le trezească în s ufl e t ul omului co n t e mpo ra n , prin
a ceas t ă readucere la suprafaţă a v a lori l o r perrnanentc ale
tradj tiei noas tre folclorice.

*
U l 1 icciurile ca parte care păstreazu cel mai bine viaţa
folc l o rică t ra diţion al ă , oferă deci forma�i ilor p ro fe s i o ni st e şi de
amal o1·i p o s i L i li tă t i continui de a îm b og ăţ i repertoriul spec
taco lelor. Proc e sul de t ransp une l'e a form elor t radi ţio na le în
form e noi ele sp ecl a co l ridică însă o scrie de pro b le m e pînă
acum insu ficient <lczhătute şi de cele mai mul t e ori i nsu
ficient 1·czolvate practic. Prin tre acestea cel mai marc interes
a fost acordat fid-� litătii faţă de t r a di ţ ie : autenticului. Mai
pnţin dez b:'i.lu le au ro�t SPllSll l'ile ob i ce iurilor străvechi CU
toată dev en i r ea lor Îll timp şi cu ambiguilăţile pe care le
înci frează. Şi mai pulii� poate co,not aţ i i le naţionale pe care
le-au căpătat �i valorile pcrmanenle u m a n e pe care le exprimă
1;>i ca re dC'sc ifrate pot ri pl in e de int ere s pentru omul con
te m po ra n . Şi :tces t ora deci se cere să li se acorde at enţie
alunei cînd c�sle vorba de v alo L i f ic ure a obiceiurilor în pro
gramele c u lt ural e contemporane.
Venind clin vr(' lllUJ'Î străvechi, avînd <leci o istorie foarte
lu n gă , şi c :'i.p ăt i nd in cercetările fo l cloric e de pînă acum inter
pretări di v e rs e , C's le fi resc ca atunci cînd sîn t integrate în
manifestări l e cul tu rale conte m p or: m e de să pună m a i multe
probl em e dedl cîntecnl şi dans ul. A ceste probleme se cer
lămurite din p erspe c ti v ă ş tii nţific ă in int e resul orientării stra
tegi c i cultural e în rapo1t cu obi ceiurile·
F olclorişti i au p1·ivit întotdeauna o b iceiu ri l e doar ca fapte
de cultură tra d iţional ă şi nu au ac01·dnt decît rarC'ori atentţie
ele men t el or d e s pec t a c o l şi sensurilor pe care snb această
form;l l c>- ar putea avea pentru o m u l de astăzi. D ar in contextul
u ou in care ele i nle r� s e a ză mişcarea a rtisti că de am a to ri �j
an sambl uri le profes ioni ste tocmai aceste elemente se cer scoase
în rc l i e L Aici în cercetarea şti i nţ. i f i că , o colaborare î nt re s pe c i a
liş tii folclorişti şi sp ecia li ş tii în arta t ea tr ală se impu ne.
în s t u d i il e de pînă acum al e obiceiurilor folc l ori ş tii atunci
cînd an de p :l şi t sim p l a consemnare a f ap t elor an fost mai cu
seamă inter e saţi de origi ne a lor� de ev ol u ţi a lor în timp. Ei
au că ut at adesea să reducă o b ic e i uri le atît din p e rsp e ctiva
·
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istorici religii lor cît şi d i n cca psihanalitică la arhetipuri. Au
căutat <leci să găsească şi germenele obiceiur ilor noastre in
diferite conccp tii şi rituri p rim are pen tru c a r e au găsit pu ncte
ele referire în cullurile primitive. Să dndi deci lucrurik•
inapoi pînă la acea epocă a dczv olt<.\ r i i orncn i rii 111 cm·e cum
pr('supunea Levy Briihl gîndirea PI'a prelogică. j n căutarea
de comparaţii ci au ajuns să atribuie obiceiu rilo L' noastre o
in cărcătnră de multiple sensuri mitice . Cerce l i friJ e modeme de
�tntropologie culturală au arătat însă că nu se poate vo1·bi de
o gîndire prelogică în dezvol! :Hca culturii om enirii. Ele au
m·{Ll at de asemenea cn cită grij ă trebuie să operăm atunci
cînd este vorba să comparăm fap te ce vin d i n dif crite epoci,
din spa�ii şi contexte c ulturale dif Prite.
Pentru spfritul uman, lumea apărea la în cPp ll t ca un con
glomerat ele calităţi pc care Jc percepf'a < ' m piric şi pc care
era nevo i t să le sis tematizeze pe11 trn a nn se pierde între de,
pentru a putea stăpîni nat ura. Fat.ă de acest conglomerat el
s e vedea în imp osibilitatea de a nu ordona d atel e cunoaşterii
sale empirice. Sistem atizarea derivă d ec1 din rn�voia de ordine
n l umii. Ea este primară şi premerge orice rdlecţ.ie meto dică
o ri st iin tifică. Est(' chiar sensul ('Xislcn t ii omu lui ca om .
A cca� L ă �lecesitale de a o rdona este cum � rată Claude Levy
S t.1·auss. ceea ce ant ropologia culturală de azi n umeşte logica
srnsibilul ni. L ogica sensibilului este prima treuptă a gîndirii
l o gic e fără de care' n u s-ar fi putut dezvolta cu ltura, nu ar fi
putut exista ca mijloc de comunicare J i mba: sislern coherent,
l ogic. cu cod şi h'xic prop ri u . Prezenţa aproape biologică a
logicii sensibilului nu necesită o ruprre a o m ul u i de natură ci
dimpotrivă presupune integrarea lui in n a i uriL Acest mod
de a privi primele etap e ale clezvoJ tării culturi i res ta bil eşt e
coexistenţa între n::Ltură şi cultură� cei doi termeni ai ecuaţiei
existenţei umane întregi (Vezi �, Gin direa sălh atică", Bu cu
reşti , 1 970) .
Clau de Levi-S trauss arată că acest mod de a gîndi pe care
îl regăsim pînă astăzi în culturile popuJ are are Ja bază o
logică foarte riguroasă, deşi această logică nu func�ionează la
fel ca logica noastră. Păstrînd un termen mai vechi, el denu
meşte această logică „inconştientă", dar p entm ei inconştientul
nu este neconştienl ca la etnologii anteriori şi nici subconştient
ca la psihanalişti, ci doar acea cal itate a l ogicii sensibile de
a nu ajunge la nivel rnetalingual ln cnnoaştc> rea propriei sal e
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cunoaşteri. Într-adevăr, oamenii culturilor populare an o te
meinică şi coh erentă cunoaştere a ] urnii dar nu au teo ret izat-o.
Ei se comport ă faţă de toate domeniile cunoaşterii cum se
comportă faţă de limba malernă, pe care o cunosc perfect fără
5.ă-i cunoască teoretic gramatica. T nconştientul în sens ul lui
Levi-Strauss corespunde deci termenului de �,neexplicitat'� pe
care îl foloseşLe lingvistica modernă atunci cînd vorbeşte de
cunoaşterea unei limbi fără a-i cunoaşte ştiinţific gramatica.
Faţă de această cunoaştere, cunoaştera teoretică a unei limbi
este cunoaştere explicitată. 1n acest sens deci şi a cunoaşte
obiceiurile însemnează înainte de toate a le elab ora gramatica.
Însemnează a depăşi prin analiză şi sistematizare ceea ce ni
se oferă empiric, însemnează a le determina structura şi a le
dezvălui sensurile. O astfel de cunoaştere poate servi valori
ficarea conte mporană a obiceiurilor mai mult decît ip otezele
de ceJe mai multe ori constestabile asupra o riginii lor sau
datele care aseamănă obi ceiurile noastre cu rituri ce duc
spre fazele primare ale cullurii omenirii.
*

Obiceiurile sînt, cum am arătat me1·eu, fapte culturale
complexe, menite înainte de toate să organizeze viaţa oanw
nilor, să m archeze momentele importante ale trecerii J or pri n
lume, să le modeleze comportările. Caracterul lor polivalent
este evident după orice operaţie de sistematizare. Valentele lor
multiple ca şi evoluţia în timp a functiei semnelor com pl ică
descifrarea sensurilor. Incintă la J ecturi diferite în raport c u
contextul temporar şi spaţial în care obiceiurile se plasează.
P1�vit în lumina t eoriei comunicaţiilor, fiecare obicei este
un act de comunicare, un mesaj , care se realizează cu ajutorul
u nui cod, presupus a fi cunoscut celor din lăuntrul u nei
cult.uri. Acest cod ca şi lexicul cu care operează se cere a
fi cunoscut de cei care din afara culturilor populare, din
afara fiecăre i culturi în parte, tind la cunoaştera obiceiurilor.
In sistemul general al vieţii socio-culturale tradiţ.ionaJ e, obi
ceiurile sînt structurate după o logică propri e . 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 sPmne şi cu sistemul în general, prin analiza strn c
turală .
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Dar în folclorul no stru, trebuie să �inem seamă de fondul
pe care aceste obiceiuri s-au dezvoltat din mo
mentul în care le putem numi obiceiuri româneşti. Departe de
a se fi dezvoltat pe un fond de c ul t u ră primitivă, cultura
p o pulară românească se naşte di n simbioza a două culturi,
cultura dacă şi cultura romană. in momentul cînd aceas ta se
zămisleşte. acestea se găseau pe un înalt stadiu de dezvoltare.
Din această perspectivă istorică trebuie deci apreciată
funcţia socială şi importanţa p sih o logi că a 1·i turilor, ceremo
niilor şi jocurilor în co t extul culturij n o as t re p opulare. Hela
ţiile di n tre ele şi teama oamenilo1· de forţele nat u ri i , de
întmchipările mitologice pe de o parte, dintre ele şi structura
u n e i s o c i et ăţ i cu organizaţie de obşte avansată pe de altă
parte. sint alt e l e decît cel din cultura comunei primitive şi a
epocilor care au urm at pînă în ant ich itate .
Hi tmil.e pe care le mai găs im în folclorul n o s tru in forme
bine cont nrate doar în vrăji şi descîn Lece nu Pn:i u num ai acte
de cornu nicare cu reprezentările mi lo l og i c e, cu întruchipările
răului şi hine]ui , cu st ihii l e . Erau şi acte cu importanţă psiho
] ogică asupm. celuia în favoarea căru ia s e săvîrşeau . Acte de
suge st ie , atunci cînd s e realizau printr-un mediator, v răj it or ,
dcscîntă tor, sau de autosugestie atunci cînd cel int ere sat
credea că intră d irect în contact cn reprezentările mitologice.
Ca acte de comunicare, descîntecele erau t r a nz itive , aveau o
d nblă tranzitivitate, dar şi reflexive. Şi în orice caz erau
p ri v i t e cu relativă luciditate şi considPratc acţiuni tehnice
mPni tc să-l ajute pc om . în cultura n o a <; t rii popul ară ca şi în
cu lt.ura lumii antice, ele făceau p arte din dome ni ul praxisulu i .
Prin potrivirea cuvintelor, pentru a l e potenţa valen�ele ma
gice. tex teJ e l or au aj u n s să atingă înal te culmi ale poezisului.
Unul din t er m enii acestui act de co m unicare din dome n i u l
praxisulu i , mi tul , este a ş a cum arat ă Mircea Eliade, o L'ea litat e
c ult.ural[t extrem de complexă care poate fi abordată şi i n ter
pretată din p ersp ective mu lt iple şi compl ementare. (Aspccts
du myl lw, Paris 1 963) . in general, se poate spune că mitu rile
primarP Yorhesc (lespre actele reprezc ntiirilor totem ice, ale
întrnchipărilor forţel or sup ran atur al e , că cei care le trăiesc
co nsiclc r:"t că narează l ucnu'i adevărate, şi că acţiunea lor se
plascaz:i pc plan sacral. Pe acest plan, b ace s t nivel ideo
logic, prin rituri omul caută să � e apere de nocivi tatea
c ultural-istoric
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reprezentărilor mitologice, să le obţinuă b urnlvoinţa, aju lorul
chiar, în anumite acţiuni al e sale. În cultura tradiţionali\
omul crează un întreg sistem de re laţii cu reprezentările
mitologice, sistematizează cunoştinţ l'le -,alt' din dome niu l m i 
tului c a fundamentare ideologică a maj orilă�ii actelor sale

ri tuale.
Dar în procesul evolu �iei cu l uralc, omul nu rămîne la
nivelul mituri lor primare. Se nsul, funcţia soci al ă a miturilor
se schimb ă. in cuh u ru europ eană, un moment important în
istori a miturilor îl cons tituie întî]n irea dintre mitologi a stră
veche a anumitor popoare şi mitologia cre � tină. „Adevăra te
dificu ltăţi au apărut, sp une l\. l i rcea Eliade, cînd misionarii
creştini au fost con [runtaţi mai cu se a m ă în E nropa Cen trală
şi Ocidentală, t"_u ncdinţcle populare vii. Ei au aj uns cu
gre u să creşt ineze întruch ipările s t răvechi ş i mi turile păgîne,
dar aces tea n u s-au lăsat exti rpalc. U 11 n umăr mare de zei ş i
de eroi ucigăL ori <l e balauri a u deve n i t Sfîntu l Gheorghe, zC'ii
furtuni lor an devenit Sfintu l I l i e , nernnoscnte zei tăţii ale
rodirii au fost asimilate Sfintei [iecioare si nJ Lor sfi nte. Dar
se poate spune că eu toate ace stea, o p� rte din cr�din tcle
populare precreştine au s upravieluit, travestite sau transfor
mate în sărbătorile de peste an precum şi în cultura sfinli l or.
Biserica a trebuit să lupte mai bine de 1- 0 veacuri împotriva
aflux ului conti n uu de el emente de credintă şi practici populare
în practicile şi legendele creştine. Şi rezultatul aces tei l u p t e
este m a i degrabă modest, î n s p ecial î n sudul şi sud-est u l
Euro pei unde fo] cloml ş i practic ile religioase ale p op u laţii lor
rurale pă stre ază incă reprezen tă ri, mituri şi rituri de rn are
vechime'' ( [ cle rn , 207 - 208) .
Această si l u a [.ie apare foarte elocvent in cultura populal'ă
rom<ină. În tr-ade văr, folcloflll n ost ru a păs trat foarte h i no
numeroase mi turi şi practici străvechi. O m ul satelor tradi tio
nale a trăit pînă de curînd în lum ea miturilor cu origini
străvechi. Dar necastă lume a mitnrilor a căpătat · p ent m el
un sens nou. T răi rea ln ea este sensul di s t inctiv al oamen i l or
din aceste locuri, unu l <lin caraclerel. e esenţi ale ale cult u i·i i
] or. S ătenii n oştri a u reuşit su facă d i n cultura p o p ulară
locală, în ca.re se integrează organic vechile mituri , semn ul
distinctiv al caracteru lu i 101· local <le care sint mîndri şi pc
ca re vreau să-] păstreze cu tenaci tate. Este o formă rem n.r
cab ilă a m odu l u i <l e a-şi păs tra fiin�a etnică p rop riP-, o for1rnl
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care v orb eş te despre o co n ştiinţ ă put e rn i c{• a eului naţi o n a l .
Faţă <le încărciitu r a rituală din trecut, m i tn ri lc a u c;"l pă l a t
a stăz i o inci:lrcătură n o u ă naţi o nal ă �i vn.leut.ele lo r la i ce s-au
c o n tu rat prin acestea mai puternic, au d e v en it dominante.
1n e vo lu t.ia cult urii popu lare în gcne 1·al s-a produs cu m am
arătat, un proces <le mutaţie funcţ i o n a lă Lrcptată. Acest p roces,
re fle x al e volu � i c i socio-economice, şi al schim bărilor i n terve
nite în domeniul i deolo gie i se manifestă clar şi în o bi c l' i u ri . In
an s amblul l or. obiceiurile şi-au p i er du t tot mai m u l t ,·a l e n ţele
rituale: le-au accentual pe cele cer<·monialc şi în u l t i mă in
s t an�ă pe ce l e artistice. Prin a c e as t a au t 1·ec11t trep tat d e pc
planul cu dominantă r i tu al ă , s a c ra l:.1 . pe p lanul c u domi
nantă ceremonială, şi tre c astăzi pe planul <le spt• 1 · L arn l .
D em agiza rea . deritualizarea, e s t e cum o bservă ;\ [ ircca E l i n d e ,
u nul din a s pectele esenţiale ale e vo l u tic i o hic<>inri lo r pop u l are.
1n acest proces, în lunga ev o l n � i e isto 1·i c:1 , obiceiurile strih Pch i
sînt antamate de mitologia cr e ş ti n ă , şi de r i t u ri bisP r i c · t·şti,
c ar e însă, clupă cum arată tot Mirc('a E l i nde. nu izlmlesc peste
tot să cîştige d o m in an� ă asupra fon d ului p op u l ar . in Jo lc l oml
nostru, în acest imp ac t , fondul populare se d o ve d eş te n fi
fo art e puternic. Un exemplu e lo c vf'nt pen lrn c ele arăt.H I P ni-l
o fer ă obiceiurilP de Anul Nou. A r.Pstea s i n t. ln genera l obi
c e i ur i cu funct.ie de propiţi cre, acl P de hun augur. Duptt <' l l l l l
am adltal A nul N ou este un „f<.>stum inci pium'", un î n ce p ut
de nou ră s timp , chiar dacă fiecare nou rtlslirnp c a le nd :u i sti c
este rec u ren t.. Cnracterul au gu ral a p a r c l a r in ici<·ea di L o t CC'
se va în Lîmpla eu o c az i a Anulu i N o n p refig-u 1·cnzu to t el' se
va întîmpla în anul ca r e vine. D i n Hl'l'as tă canză o u 1 1 w nii
a c o rd ă o closebită atenţie artelor ]or şi c:mtă p rin ri t u r i de
d e v in a tie să p revadă Yiitorul, să-l prp\·adă ş i prin al' ll' de
prop i ţi ere să-l conj u re . Ace s ta f'�-LP q• n s 1 1 l t u t 1 1 1·01· u ..t u· il or,
celo 1· c u sorcova, cu plu guş o rul , cn h n haiu l . u aru ncat u l u i cu
hoahe de g d u ca şi al colinde l o r .
Colindele ale c ă ro r texte fo folcl o r u l n os t m sînt in cca
m a i m �m: p ar t e laice, c onstituie pri n aceasta nnu l din t·api
tolcle importante ale folclorului rom:l 1wsc, cap i L o l ca r p p1·in
bogăţia �i frumuseţea lni diferent iazc'"\ folcloru 1 n o s tru eh� fl o·
cl o rul multor popoare europene. RepNLo ri u 1 eoli nd el o r t'ste o
e n cic l o p edi e p oetică de mare frum u s l' ţ c. a vil'tii s o cic U'lţii
noastre t ra di ! i onal e, nu n um ai rLu·al p ei :;-i n l'hane. Colindele
sînt f ă ră îndoială gradul cel mai înal t de desăvîrşire ar t ist ică
�
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la car<' a ajuns pozie românească .lnainte de a fi scris ă .
Măcsl l' ia melod i i l o 1· � i ritmuri l o r l or de ace��aşi d esăvir� t l'(\ a
inspira i-_ compo z i t.i i de val oal't· in m u z ica noas tră l't m l<• 1 1 1p o rarnl .
J octu·i le de Anul N 01 1 , j o cur i l e e u m ă� l i î na i nte d (' toa te .
denw n t P rudimC' nlare de tt•atru . � i n l s i C' l <' n e t e e p 1 ·c m o11 Î ; l l c .
'
dar î11 d e s făş u ra r e a lor dC'l l l f' n l u l sp<'<.. t a cu l a l' are o m u l t mai
mare po n dcl'e.
Dacă a ş a c u m a ra ttt a n tropologii, la începu t
omul s-a trave st i t , s-a mascat pe1 1 l ru n comuni c a cu s tr ă m oş ii .
l:l l I'PfH'eze n Uh i le mit o l ogice, m a i tîrz i u . travesl irP.a şi mascarcn
a l l rlevC'n i t. ] H'Ocedec
ln o rgan i zarea j ocuri l or. La noi masca
a aj u n s o rech izită a j o rn r i lo1· d e A n u l N o u . Din rech1 zită cu
\'a i o r i s i m b o l i c e r i t ua l <', a d c n · niL o rechizi t :! a sp ectacolelor.
A lH'Îmit ast fel vm·iate funcţii şi va l C'n ţ C' n o i .
Cm·actnul spectac u l a r a l j o c u l'i l o r cu măş t i d i n obice i u rile
d <' ,'\ 1 1 1 1 1 Non csle întări t de ipot eza l'o l cl o l' Î.;; t u l u i suedez \Val
c l c rn :u L i ungm a n care stah i l c�tc o l c g·ă t u 1·;\ inl l'e mii.şti şi
j o c1 1 1·i lc' d P A n u l J\' o u :;; i jor1 1 ri le m i rn i lo l ' h i zanti n i . (Traditio ns
wandl u ng Eu p h rnt-Hh c i n , l l al s i n k i . T - 1 1 , 1 0T/ - t 938) . El a
ari H a l ln l u c l'ai·ca carl' cPrce tt•azt1 rilsp l n d i 1·e:i o b i ceiuri lor l a
popo:1 1·p l(' d intre Eu rrat -:; i H i n, deci in z o n a nw d i tcraneanil., cil
I ntre j oc u ri l l' n oastre cu rn i't� t i !;'l j or1 1 r i l (' 1 1 1 im i l or h i za1 1 t i 1 1 i
exi st.:! i nron tc-· s l a h ilc legături . O r i , PStC' t't tn oscu t C'tt 'i n p<· 1·ioada
î n '·a n ' h isNica în cepe sii-şi imp ună d o minaţia ş i s;'i <'On
Ll'O l ('Z<' comportări J,� oam e n ilor, ca eon d a n i n :'i r11 veh c nw n l ft
aceste' j ocmi ca fi i nd pilgineş t i . To tu � i . m i m i i le păs trea ză, h·
practi l':I şi k duc mai < h·partt- în p o f i d a l u trn·o r i n terd i ct i ilor
relig i oase. Ei fac să b i rn iP d ori n t-a o mu lu i ci<• spPt'l acoL de j oc.
d o r Î n l a de a-şi pune î n valoare apti t u d i n i l e m i 1n icc şi dmma1 icP . Joctu·ile m imilor bizan t i n i au d e v(• n i l aslf cl s t i m u l u l prin
c a r( • ri turi
s t ră vechi s-au t ransformat in sp e ct n c o k . EIP se
� ; t u <�<m 1- l a î ncPputuri l c Co mC'diei (h•l ' A rtc şi deci la înce p u 1 1 1ri h· l P a l rulni european cul t .
Ca �i j o rnri le mimilo l' hizan t i n i: jocu ri l e noastre de A nul
\'ou p l i n P d e p i t o re s c d a u culoa re s:'i rh:1 1 o ri i . p otenţează ve
sel i a c·arp l rdrn ie să [ie de> l1un a ugu l' � i d a u omulu i scn ti
�ne 1 1 tu l că S(� poale f' libcra de conti ngPnţc>lc vieţii coti diene.
Ji snlisrac nu numai d o r i n ţ a l u i <le s 1Kctarol ci şi eterna lui
d o 1'Î nţ<'i de a fi l lhe r . Oric e j o c s p u tk llogC'r Caillois (Le jeu
et Ies homrnes, Paris 1 958) p res u p tl ll<' accc�pta1·ca temporară.
claci'i n u a unC'i i l uzii, cel p u t in n t m u i 1 1 11 [ ,· ers înch i s , suh

anumit asp e c t a unei ficţiuni. Jocul poate să însemne nu
n u mai desf:'l ştm1rea unei acţiuni lucide sau acceptarea unu i
des t i n într-un me diu imaginar ci şi transpunerea într-un
personaj iluzoriu şi comportarea ca a.tare. „N e găsim astfel
în faţa unei serii variate de manifestări care au drept caracter
co mun fap tul că cel care a accetpat j ocu l se crede şi face
şi pc alt u l să creadă. că el este al tcineva. D egh izat, el uită de
p e rsonal i t a t ea sa, se leapădă temporar de ea pentm a se
t ranspun e în nl ta".
Ca şi uri1 t·ile, j ocurile au un larg sens de p ropiţiere. Ele
contrib uie la c 1·earea acelei ambianţe de optimism şi de încre
dere de care arc omul nevoie în pragul unui an nou . Cu
toate încărcă turile mai vechi , mngice sau ritual e , sensul lor
m aj or de astăzi este acesta şi cu acest sens trebuie pusă în
valoare cî n d le prezen tăm ln spectacole. Num ai aşa ele n u-şi
vor pie 1·cle au LC'nti citatea: şi vor da formelor noi pe care le
cnp ătă înţdcsu ri tot atît ele adînci ca şi cele pe care le au
formel e p op ul are t radiţ.ionale.

*
PrC'zentarca sce mca a obiceiurilor nu p oate să fie o sim 
plă dern ons tra\.i c etn ografică. Cu alît m ai puţin trebuie să
fie o d C'nwnsl rac ţie care să pună cu p ărtinire accentul asupra
a celor mom ente al căror sens magic este prohl ematic şi p e
care d e rPle mai m n] t e ori cei care-l prac tică astăzi î n formele
tradiţionale n u -l mai b agă în se::.1mi\.
Faţă de modurile tradiţionale în care se manife stă obice
iu rile ca fap te de cult urii spon lană i ncg-ramaticalizată, objce·
iurile în form ele l o r noi trebuie să i;e bazeze pe o perfectă
cunoaştere a codului şi l exicului prin care se realizează me
sa.i ul pentru a putea transmite sensuri] e dorite . Ceea ce se
prezintă pc scenă în cadrul mi şcări i c ul turale este menit să
con t ribu ie ]a formarea personalităţii omul ui contemporan. De
acl'ca, f i r cnrc sp ectacol este un act de eonvin gerc , o pledoarie
pcn tm ·unnl sau altul din aspectele p ozitive ale vie �ii con
lemporan l' , co ntra un eia sau al teia d in excrescenţele neg·at ive
ale vie �ii noastr e de astăzi. O pledo arie pentru ati tudin e
omene ască, pPntru comportare demnă, pe ntru omenie . Ca ple
doarie gradul de conştientizare a celor ca re realizează specta-
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colul tre b uie să fie total. Ei trebuie să stăpinească toate va
lenţele , să ştie să folosească cn m aximă eficienţă tern te
limbaj ele, vorbire, muzica, dans� mim1 ca , ges tică, toate
m odurile de expresie, d e 1a discu rs la antidi scurs ş i la parodie ,
pentru a orga niza în aşa fel sis tem ul de argu men tare a sp ec
tacolului încît spetacolul să fie cu adevărat conving-ălor, să-şi
ajungă scopul dorit .
Pentru a realiza ast fel de spcc lacolc, cunoaşterea profn n d ă
o b iceiurilor trarliţ.ion nle l'Ste n enpăraL necesară d ar nu şi
suficientă. Un spectacol nu poat e fi alcătuit numni d i n ci tat e
folclorice . Ohi cPiu] în total i tatea ]ui C'ste u n sem n cu o a n u
mită semnificaţie. l ar fiecare parte :-l lui, fiecare clem ent
este un simbol cu în �eles propri u . D escifrarea s imbolurilor
pentru a le v a lo ri fic a sa1 1 a le da valenţe noi, face parte din
actul de conş t ientizare a spC'cL::ir o l u l u i fol cloric. Face parte în
egală măsură cu cunoaş terea mod ali tăţilor tehnice de a realiza
nn spetacol. Alătu ri dr, r un oaştcrn m aterialu l ui fol cloric, se
impune deci o cunoaş tC'rr a :ulei spec tacolnlui .
î ntrr m o durile clP cl (' sf:l şnrarc n obiceiu rilor tradi�ionalc şi
a

modnrlle ele prezentare a lor în sp Pd acol există fără în cloiaUl
difercn tC' C' s en \ i a lc Pri n tre acestea a:; vrea sn s<'m rw.l ez d i fe
renţ ele rare apar în coo r d o natel e te m p orare şi s p aţ iale.
.

.

În cultura sat.Plor tradi tionale f i e care obicei ma rca un m o
ment din viaţ a omului şi a corn u nităt.ii. Era un mome nt limi t:I
între trecut şi vii tor, ca î n cazul obiceiurilor de Anul Nou ,
între o si t u a ţi e sta tutară în si stem u I n eamnlni ş i o alla, ca şi
în cazul obiceiurilo1· de familie. Fi i n d m arcă înt re d o nă sec
venţe temporare ohiceiu l se plasa la o a n u mită dată, la o d a tă
cale ndm·i stică d acă era vorba df· ohieei nrilC' de peste an, la
u n soroc, la o dat;1 în cursul vieţii omul ui, cîn d s osea. m o�
mentul schimbării <le statut dacă era vorba de obiceiurile
vieţii de famili e . î n form a lor tradiţională, mul te obi ceiuri
păstrează pînă astăzi legătură n ezdru ncinată cn an u m ite da1 <'.
Î n schimb pentru al tele Jr,gătn ra aceas l a a d even it lnh i l i'i î n
sens u l c ă marcarea datelor p rin cen·monii făcu.Le pe m o del e
tradiţionale ne mai Pste con s i deraHI absolu t ohl ign torie. În
anumite împrejurări obiceiu rile p o t fi perforrn a l c ad hoc,
fără relaţie intrinsec;'"'t cn datei t rad i �ionalc. Sînt aşa zisPk
performări fic tive care reprezintă o t re cere de la obicej u rilP
tradiţionale la obiceiurile spectaco l .
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Cînd am început, între cele două răzb oaie, cercetă rile mele
de folclor, era foarte greu să-i faci pc oameni să c oli rn l e in
a fara obiceiurilor de Anul Nou , deci să -i faci să pcrform cze
obiceiuri de peste an în afara datelor ] or c n l e n darisl icc·
îndătina te . So coteau aceasta o abatere de b buna rînd u ială
a vieţii tradiţ ional e , de la regu lile de c o n d u it ă pc carn fi ccmc
membru al comunit ă ţii era obl igat să le respecte . Şi era şi
mai g t·e n să culegi b ocete s au rî n t cce ceremonial e funeh1·e în
afara riturilor funerare sau post funerare reale. Aici normele
comportărilor tradiţiona] e e rau atît de putern icc incît o rice
abate1·e de la C'l era considerată o profan are .
H.aportul din tre coordonatele temporare ş i obicei s-a schim
bat lnsă d e i n el at ă c e poz iţia lu i î n comunit a t ea tra d i ţio nnlă
a devenit alta, ob iceiul a căpăta altă fnnctje, a deven i t spt.'C1 a col. Lucrul acesta se pe trece su b ochii noştri cinel ind iferen t
de dată, putem vedea o b ic e i u ri s a u fr::i.g·mcnte de o b i cei u ri
p rezentate pe scentă sau la televiziune. Dar pe n t ru a n n m i tr
ob iceiuri începutul acestor schimbări pare n fi f o a r t e depar te
în timp d e începu tul m i şcării artistice de nmD L o r i şi acl i v i t ti! ii
marilor an samblu ri.
D i n <latele pe care le-am cules asupra Căluşului din Olteni a .
care î n form a lui tradiţion ală este u n obicei d e R u s a li i , rc i <'se
că de multă vreme, încă dinain te de primul ri"'tzhoi rn ornlial.
căluşarii din VaJ ea D unării după ce prezentau j ocul 'in form:'l
t1·a d i t i onală 1n sate, obi şnuiau să se ducă prin oraşe ş i tîrgiui .
să prPzinte jocul ca spectacol şi ca mijloc de cîştig. Firc 7 L e
că acest j oc sp ectacol prezrntat. l a oraş n u m a i C l'a l egat
de coor<l onatele temp orare ale obic eiulu i. Şi mcrgînrl şi mai
în urmă. pe firul timpului, aflăm din l iteratură că la f cs l i vi
tăţile pe care la 1. 9 octomLric 1 Pi99 principele Transi l va n i e i
S i gism und Bathori l e - a d a t l a A lha Julia î n cin stea l u i l\ 'l iha i
Vi teazul, jocul căluşarilor a constitu it momen tul c nl m i n:mt
al spectacolului (vezi T. Burada, I storia teatrului în Moldova�
Iaşi 1. 91. 5 ) . Menţiunea este importantă pentru că atcstl't ve
chimea ti'ecerii u nui obicei în spectacol, deşi credem că as t rcT
de treceri au fost mai de mult sp oradice. Este irnpo rta n t tt
pentru că arată că oridecîte ori obiceiul devine sp cclacPl.
legătura lui cu data tradiţională se ru pe.

Un alt. e lement al schimbării raportului d i n tre o b i ( c i �i
timp î n cadrul obiceiului spectacol este cel al d ura t e i . O b i ce '
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iurilc tradiţionale sînt acte cu desfăş urare lungă. Cele de Anul
Nou şi chiar cele căluşereşti se reiterează în timpul sărbă
torilor de alîtea ori cîte gospodării cuprinde colectivitatea
fiinddi la b aza loc stă obligativitate a de a colinda toate
gospodăriile. Scenariul ceremonial al obiceiurilor de nuntă
se desfăşoară încă şi astăzi în satele cu viaţă tradiţională
timp de 3 zile. Este însă de la sine în teles că nici durata
reală; a obiceiurilor şi nici principiul reiterării nu pot fi
păstrate în cadrul spectacolelor. Spectacolele an criterii tem
poi-are proprii. d u rată l imi t a tă şi nu reiterarea ci reluarea după
necesiLăli rnol irn.t.e de a1te rînduie1 i <lecît cele ale vieţii satelor
tradiţionale. P rczenta l ea obiceiurilor sub formă de spectacol
necesită deci adaptarea lor b no i coordonate temporare. Ele
pot fi p rezt>ntate oridecite ori sp ect a colu l este dori t sau
necesar, f:'î. ră să se ţin ă seam ă de datele reale în cm·e s-an
pc1'format sau Sl' m a i 1wrfo rm ează în m ediile păstrătoare de
t 1·adi ţie. Ele s e cer reduse la tim pu I adecvat spectacolelor.
Pe1 1 l n1 acestea <'stP necesar să se ope reze schimhări 1n desfă
şu rarea lor, i n scenariul lor ri t u al sau cere m on i al . Aceste
sch im băl'i presu p u n însă o jus tă sel ecţionare a momentelor.
Selecţionarea oferă posibilitatea de a nu prezenta obiceiul în
to tal i latca lui ci n u m ai în anumite părţi. 1n orice caz în
acP l c păr\ i care pot fi semnificative pentru spectacol. Selec
ţionarea presu p une însă o transcriere a scenarÎ Ltl u i tradiţional
in l r-u n scenariu de spectacol . Această transcri erp depinde ca
orice transcriere. pe de-o parte de lectura pe care cei care
tra nscriu an f ă c nt-o scenariulu i tradi ţional. pe de alUi parte
de in tf'ntia cu care este făcnt spectacolul.
Între lect ura spectacolelor tradi!ional e şi resc1·ic rca 1 o r s8
::;Labil c�te un raport în care cei ca.re operează această lcct.ur{t
trebuie să cunoască atît codul şi l exicul t ra di ţ ion al cî t şi
·co d u I şi lexicul spectacolelor. Cunoaştn<'a cod ulu i şi lexicu
l ni însemn ează cunoaşterea logicii intern e de î mbinare a
eleme ntelor pe1'tinente, cunoaş l era semnificaţiei pe care aceste
de m ente cn val oare s i mbolică le încifrează. Această cunoaştere
depăşeşte nivelul i mpresiilor pur estetice. De aceea selecţia
,a ceea ce retinem dintr-un obicei traditional într-un spectacol
n u se poate face numai pe criterii estetice. Reducerea selecţiei
la aceste criterii gole ş te de sens obiceiurile şi împiedică jus t a
preluare a m oştenirii culturale, valori fica rea a ceea ce tradiţia
'
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poate spune omu lui conte mporan. Artis ticul fiind doar un m o d
d e exprimare, d e comunicare d e idei � i s en ti m ent e al cgcra
elementelor artistisce spectaculoase duce la formal izarc, l a
ceea ce î n general s e n umeşte astăzi stilizare .
Alături de diferenţele de coordonate temporare, î n tr<�
obiceiuri şi sp ectacole, se cer avute în vedere şi d i f eren � ele
coordonate spaţiale. Aceasta îndeosebit pentru rap orturi l e di
ferite care se stabilesc între cei care perform ează şi cei care
receptează obi ceiurile şi spectacolele. Obi c:eiurile tradi�io nale
se perforrnează înto tdeauna înlăuntrul comunităţilor în locn l'i le
în care oamenii trăiesc in chip curent : în case, în cur ţ i , p c·
uliţe, etc., la locurile de muncă, şi în cazul riturilor în locuri
marcate aparte, ]a răscruce� între hotare. Aceste locuri pc ca r<"
doar figurativ le putem numi scena obiceiu ril o r. nn a u n ici
limitele nici organiza1·ea scenicii pe cm·e s e p e d ormc az ă în
mod obişnuit spectacolele. Dar dincolo de aceasta, fi indci't
oamenii trăiesc în mod permanent în ele: le frecven tează
în chip firesc, nu au conotaţiile <;peciale pc care l e au
scenele teatrelor. Peisajul în care se des făşoară obicei urile·
este şi el cel obişnuit, fără decorurile pe care le poa te
oferi scena, fără recuzită, dincolo de arsenalul costu matiei
rituale sau cerm oniale . În cazul reiterări i . peisajul se sch imhi'l
cu fiecare loc, î n care ceremonialul se perfom ează, cn fi ecare·
casă sau gosp odărie care este colindată, sau î n care au loc
obiceiurile de familie. Coordonatele spaţiale ale ohiceiuril or
ofcră acestora mult mai mare variabilitate derîl r e a pP c:-trc·
scena o oferă spectacolelor.
Ceea ce este însă deosebit de important în raport cu coo 1···
donatele spaţiale este contactul dintre cei care performe:lZă
obiceiuriJe şi cei care le recep tează . Jn cazul obicei u ri lor.
acest conlncl este foarte strîns. în a ş a fel încit se poate sp une
că efectiv cei pentru care se face obiceiul participă la aceasta .
Nu numai distanţa este alta decît cea dintre scenă şi s t a1uri.
dintre locurile din care pri v i m şi ecrnnelc ci nemtograful u i
s a u ale tele vizorului, c i ş i cali talea parl ieipări i . Oamenii co
munită�ilor tradiţionale trăiesc altfel obiceiu ril e l or dedt o a·
menii societăţii contemporane, spectacolele .c\ rest lucru a !'ost
sezisat în secolul din urmă de către marii rC'gisori care au
căutat şi în cazul spectacolelor să mic�oreze distan \a <lin tre
actor şi spectactor, prin găsirea de noi mod aliLăli de rea lizare,

.

spectacol ului. Această încercare a marilor regisori trebuie
să preocupe pe toţ, i cei care tl'anspun obiceiurile în spectacole,
pentru a J lll le răpi legătura nemij locită cu cei pentru care
.aceste spet'lacole se realizează şi a nu le reduce prin aceasta
puterea de a impresiona, de a convin ge.

.a

*
Cna d in caracteristicile ohicei urilor pop u l are este ambigui
latra lor, pendularea între ceea ce am putea numi grav,
serios, şi rC'a ce am putea nun1 i ş11galni c şi chiar grotesc.
Această mnbiµ:uitate oferă chiar de la început posibilitatcn de
a citi in ma i multe feluri ritul, ce remonialul şi jocul. Deci,
�i O E' a-l rescrie în mai multe feluri. Şi întrucît în obiceiuri
ww l <' C'lemcn l e apa1· nu numai în forma ]or dreaptă ri şi în
fo1·mn lor r:1stnmată. posibilitatea rle a pune în valoare în
�pec1 acol n nnnţ a de j oc şi de glumă şi chiar p arodia, este
of Pri tă de Îrn;; u şi caracterul ambiguu al obiceiurilor.
A m hi�niLă!ii obiceiurilor i se ci daugă ca un alt cle ment
i mpod.anl pl u ralitalea de limbaje prin care ele se realizează.
La rcaliznrC'a scen ariului u nui obicei con tribuie limbaj ul ver
bal , mnzicnl. ('Ol'·eografi c, gestic� mimic, etc. Dar şi sub acest
aspec t. difc re n [ e esen ţiale apar între posibiJităţ.i lc de expresie
f!
obicei u ri l or şi rele ale spec tacolulu i. Scena oferă prin
dPcormi, lmn i ni . etc„ noi Plemente expresive, ob iceiului popu
lar drYPnit spectac ol. Pînă :)Cum prPa puţine dintre areo;; t pa
nn fos L folo sÎl P d i n frica clC' a nu t11lbu ra .. au tenticu l " .
*

,\speclc>l l' nml liple pc care le prezintă i n mişcarea artistică
de amatori şi la marile ansarnblnri transpunerea obiceiurilor
în spectacol e. pu n o seri e de probleme care ţin de sensul
ohicciurilor l rndiţionale şi de intenţionalitatea nouă a specta
coklor, d e• d iforeu l a de con text cultural şi pozi ţie ideologică,
<le rescrierea scen ariului, de va)orificarea modalităţilor de
expresie, de diferenţele de coordonate temporare şi spat iale, şi
de raporl ul dintre actori şi spectatori , etc.
Aceste problem e sînt dezbătute astăzi cu pe1·severenţă, dar
p oale n u cu s uficient grad de tehnicitate, atît în ce priveşte
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aspectele fo] cl orice ale problemelor l'ÎL �i in cc p riveşte aspec
t de care ţin de Le oria spectaco lului . Debrt t u t e in ca d r u l general
al valorificăr i i moştenirii folclorice in cultura contemporană.
Lor Ii s-a aeo r<lat în timpu l din urm ă o aten tie deosebit ă mai
cu seamă sub aspectul păstrării au te n t i r u l u i
S ub acest
asp ect, trebuie remarcat faptul di mişcarea a rl is tică d e ama
tori în deosebi a n dus o con tri b u \ ie deose b i tă la pib trarea
Imnurilor noastre folclorice tradi tional c. Dacii nu ar ri existat
ia {.a ra noas tră o mi�carc arL i s t i�<l. de a m a t o ri atît de a mplă
dacă această rniş< 'arc nu s - a r fi s i t u a L în continuarea o rganică
a folcloru l u i n o s t ru , pe p o z i�i a formă a pu n erii în valoare
a a ce s tor b u n u ri preţioase ale cul t u ri i n aţ,i o nal e , poale că nu
am avea as tăz i atîtea obiceiuri bine păst 1·a L e în a tîtea form t
variate regional . Deci, alîtca posibilităţi de a îmb ogăţi prin
ele p aleta spl'ctacolclor. S u b aces t nspect, tr·elmie consemnat
fap tul că simpla cercetare ştiinţifică neîmbinată cu punerea
în valoare prin mişcarea artisticii de amatori a rezultatelor
ei nu ar fi putut avea decît c u grelt ac<>eaşi p u t e re de convin
gere pe care a avut-o conlucrarea c u mi.� carea artistică de
amat ori. Co mparînd s i tu a ţia din ţara n o as t ră sub acest aspect
cu s i t u at,ia d in alte ţ,ări ne d ăm scam a că 1 w este acelaşi lucm
să pui pc scenă un obicei reconstituindn- i J W baza u nor cerce
tări ş t i i n {.i ril'c m ai vech i şi să pui pe scenă un obicei transpu
nînd u-1 direct din realitatea folclorică vie . cu aj u torul u n ei
temeinice cercetări ştii nţifice. R ealitatea fo lclo rică vie î mbinată
cu
cerce tarea stiinti fică temeinică o foră obiceiurilor devenite
spectacole nu i;um �i autenticitate ci şi valo are artistică dcose
hi t.rt . Transpuse pc scenă, sau realizale ca manife stări cu l t urn l e
organizate, ob ice iurile tradiţionale p o t dev eni în aceste con
d i � i i frumoase şi armoni o ase spectaco1 e, pline de a dînci inţC'lc
su 1·i umam>, jocuri adevărat e care să ne hncure , să ne r·idice
p l'Î n crca\, i ( ' a r t i s tică de asupra c o t i d ian u l u i, să ne dea î1H' 1·edere
111 virt ulile etel'n c ale p oporu lui nostru, să ne ofere o vizim1 c
optimistă ş i senină asupra l umii, esential ă o ri căr u i moment
sărbă torc>sc al spectacolelor fol clorice.
.
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