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STUDII

GENEZA MELODICĂ
A BALADEI LUI PINTEA VITEAZUL
CONS T. GH. PRICHICI

Cînd în primăvara anului 1951 am început cercetările de folclor în ţinutul Dor
nelor (Reg. Suceava) ne-a surprins întîlnirea frecventă atît în cîntece, legende, tra
diţii cit şi în toponimie1 a numelui vestitului haiduc Pintea Viteazul.
Interesul nostru a crescut în mod deosebit întrucit ştiam că Pintea haiducise mai
mult pe meleagurile maramureşene.
Cîntecele, legendele şi tradiţiile, pe care le-am cules aici, ne-au convins însă că
figura eroului era încă destul de vie în memoria colectivităţii, cu toate că de la moar
tea sa (14 august 1703) trecuseră aproape 250 de ani.
Astfel am fost determinaţi să începem o cercetare atentă, a tot ce se leagă de
viaţa sa.
Pentru a ajunge la rezultate valabile, am.hotărît să cuprindem în raza noastră
de cercetare, atît zona Dornelor cit şi nordul Ardealului, în deosebi fostul judeţ
Maramureş precum şi împrejurimile oraşului Baia Mare.
Cercetările, întreprinse în martie I 951, au fost continuate în luna mai a aceluiaşi
an, apoi în mai, iulie şi octombrie I 953. în urma acestora, am ajuns la constatarea
că numele eroului este la fel de bine păstrat, atît în Dorne cit şi în nordul Ardealului.
Întrucit aria de cercetare folclorică era atît de mare, iar problemele pe care le
ridica materialul cules fiind foarte variate, am fost nevoiţi să ne continuăm cercetă
rile şi în anii 1954-1955.
Rezultatele cercetărilor noastre de teren, întregite cu un bogat material istoric şi
tradiţional, privind epoca în care a trăit haiducul, acţiunile sale îndreptate împotriva
stăpînirii feudale şi împotriva actului unirii cu biserica de apus, precum şi rolul
însemnat pe care l-a jucat atît în pregătirea răscoalei lui Fr. Răkcc6zi II cit şi parti
ciparea sa activă la această răscoală, au dus la alcătuirea unui amplu studiu de
folclor intitulat « Pintea Viteazul în tradiţia poporului nostru».
Din acest studiu dăm, în rezumat, în cadrul articolului de faţă, partea ce pri
veşte geneza melodică a baladei lui Pintea Viteazul.
•

•

•

Este greu de stabilit în mod precis, data cînd a apărut balada lui Pintea, deoarece
în materie de creaţie populară se poate susţine. dar şi infirma uşor, unele ipoteze ce
1 Am întîlnit: Valea Pintei, Pirăul Pin tei, Beciul lui Pi'ntea, toate pe raza satului Poiana Negri
(Corn. Doma Cindreni Rn. Vatra Domei) la poalele munţilor« Doisprezece Apostoli» ce fac parte
din masivul Călimanului.
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ar părea că indică spontaneitatea în creaţie. S-ar putea ca balada să fi fost creată
şi să fi circulat încă pe vremea lui Pintea Viteazul. Dar, după cum ştim, creaţia popu
lară este supusă, încă de la începuturile sale, la modificări, la actualizări, căpătînd
în decursul timpurilor aspecte diferite din punct de vedere al formei, care duc la u n
întreg şir d e variante, ceea ce face de multe ori imposibilă cercetarea formei primare.
Auzind de isprăvile eroului şi identificîndu-se cu el în lupta dusă împotriva stă
pînirii habsburgice, un ins mai înzestrat din popor i-a făcut cîntecul în care i se prea
măresc faptele vitejeşti, iar poporul şi l-a însuşit, îmbogăţindu-l şi supunîndu-1 unui
intens proces de şlefuire în timp.
Acest proces legat de creaţia unor cîntece a fost oricînd posibil. De altfel şi noi
l-am putut urmări încă de acum 30 de ani, cînd unii ca: Niculiţă, Terente, Tomescu,
Bahnă, ajunşi eroi populari fără să fi fost totuşi haiduci, ci doar - hoţi la drumul
mare - şi-au avut cîntecele lor care au circulat pe cînd erau încă în viaţă.
Dacă, din lipsă de documente, o astfel de ipoteză nu poate fi confirmată în cazul
lui Pintea, totuşi nu par lipsite de susţinere unele afirmaţii tradiţionale.
Aşa cum ni-l prezintă tradiţia dorneană, înainte de a fi fost haiduc, Pintea a fost
cioban la oi. Înzestrat cu darul minunat al cîntecului, avînd fluierul său fermecat,
făcut din şapte doage, era vestit cîntăreţ prin părţile locului.
« Cîn'cînta sus pi vîrful Hîrlii, apăi giuca hora-n sat la Panaci şi cîn'cînta iei
pi Dialul Rusului, s-auză pîn'la n oi în Neagra Şarului. Aşă di mîndru cînta di ador
n'e păsărili pi copaci . . . . Apăi cî iei sî lua la întreceri din fluier şi cu Bujor»2•
Tradiţia maramureşană afirmă şi ea că: « tovarăşii de haiducie îl a uzau pă Pint'ea
horind sîngur»3 sau că: « înaint'e d'e a muri, o horit trii dzîl'e, povest'indu-şi
fapt'ele vit'ejăşti»4•
Aceste afirmaţii tradiţionale, ar duce la susţinerea că însuşi Pintea şi-ar fi făcut
cîntecul, ceea ce-i mai greu de acceptat. Apare mult mai verosimilă, o altă afirmaţie
tradiţională, aşa cum circulă în regiunea Dornelor, auzită de Ia bătrînul Gavril
Paşcanu 5, care susţine că: « după moartia lui Pîntia, uniia dintri ortacii lui o murit
şi ii în lupti, iar alţîi o fost prinşi şî băgaţi la închisoari. Acii din închisoari i-o
făcut cînticu, cari mai tîrzîu o agiuns la lumi».
Trebuie să recunoaştem că numai pe baza afirmaţiilor tradiţionale este greu de
precizat dacă şi această ipoteză, care pune creaţia cîntecului « pe seama ortacilor
săi», este cea mai verosimilă.
Î n procesul de creaţie populară - fără a respinge posibilitatea spontaneităţii
- sînt mult mai frecvente 'si mai binecunoscute cazurile cînd, între săvîrsirea
eve
'
nimentelor mai importante din viaţa colectivităţii şi actul creării, există o perioadă
de gestaţie.
Ţinînd seama de acest fapt, socotim mai judicios a accepta că de la moartea
eroului şi pînă la crearea cîntecului a mai trecut un timp oarecare.
Ceea ce este mai semnificativ pentru noi, apărînd ca un fenomen cu totul deo
sebit, rezultă din buna păstrare a melodiei baladei, căreia i s-a asigurat o puternică
circulaţie şi frecvenţă, pînă în timpurile noastre, parcurgînd o perioadă de peste 250
de ani.
2 Constantin Iordache,

85 ani, Corn. Neagra Şarului, Rn. Vatra Dornei, Reg. Suceava.
Pop-Todocău, 68 ani, Corn. Budeşti, Rn. Sighet, Reg. Baia Mare.
' Ilie Cosma, 73 ani, satul Jadăra Rn. Cehul Silvaniei, Reg. Baia Mare.
5 Corn. Doma Cîndreni, Rn. Vatra Dornei, reg. Suceava.
3 I.
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î ntrucît nu ne satisface totuşi determinarea originii melodice a baladei lui Pintea
după tradiţie, vom căuta să ne adresăm melodiilor însăşi.
Ne interesează deocamdată originea acestora, urmînd ca pe bază comparativă
să stabilim apoi originea melodică a baladei.
Pentru aceasta, să vedem două variante melodice ale baladei, luate din două
locuri diferite.
F. a. 6623
Jnf. Gavril Paşcanu
notat C. G h. Prichici

R eg. Suceava
Rn. Vatra D ornei
Cam. Dorna Cîndreni
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Melodia are următoarea formă: A, B, Bv, C, Cv, D, Av, E, F, Av1, B, Bv1, Cv1c.
Fiecare parte corespunde unui rînd melodic, avînd două măsuri.
La rîndu-i, fiecare măsură, corespunde unui motiv melodic.
Însemnînd motivele cu cifre si indicii de variatie, avem:
A = l + 1 v ; B= 2 + 3; Bv=3� + 4 ; C= 5 + 6. Cv= 5v + 7; D = 8 + 8v c;
Av=l v1+9; E=IO+l l; F= l 2 + 13: Av1=1 +gc; B=2+3;Bv1=
Jv + 4v; Cv1 c
5v1 + 8v c.
Din ţesătura organică şi variaţia puternică a motivelor se vede clar bogăţia melo
dică a baladei.
Ambitusul este de o decimă (Si b - Re2)
În ansamblul ei, melodia curge lin, prin intervale apropiate, cu unele salturi de
cvintă perfectă ascendentă (A1 , Av1) sau cvartă perfectă, ascendentă, ascendentă
descendentă sau numai descendentă.
în ţesătura melodică, acest interval de cvartă perfectă, ascendentă sau descen
dentă, aşa cum l-am observat, este caracteristic fondului de cîntece vechi ce-şi au
originea în repertoriul păstoresc instrumental, bazat pe rezonanţa naturală, proprie
construcţiei unor instrumente ca buciumul, fluierul sau cimpoiul.
Cadenţa finală este cea frigică, mai frecvent întîlnită la fondul de cîntece vechi
din nordul Moldovei.
Din punct de vedere ritmic se impune ca fiind mai pregnant, saficul
Versurile baladei folosesc metrul de 8 silabe (uneori de 7) ce este caracteristic
în creaţia populară romînească. Al doilea exemplu este:
=

j) J) J J

lnf. Gh. Covaci, 69 ani,
lăutar
notat C. Gh. Prichici

Reg. Baia Mare
R n. Sighet
Com. Budeşti

HOREA LUI PJNTEA
1Vtoară

J

1.

.J

•

cca.76
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�,

B.v.

J

3.

8

u !El a 1 •agf J

li

Forma acestei_ hore este: A, B, Bvc. Partea I-a, A este formată din două

motive, cuprinse fiecare în cite o măsură de

!.

A doua frază, B este formată din 3 motive (3 + 4 + 5) din care al treilea ( 5)
îndeplineşte probabil în cintarea cu text, funcţia de refren.
A treia frază, Bv, corepunzînd unui rînd melodic, este formată tot din trei motive:
3 + 6 + A2c unde observăm că ultimul motiv, identic cu al doilea din primul
rînd melodic, are şi el funcţia probabilă de refren.
Ambitusul este de asemenea de o decimă.
în ceea ce priveşte ritmul, observăm şi aici prezenţa saficului atît la primul
rînd melodic A cît şi la cadenţa celui de al treilea.
De asemeni, avem un mers melodic prin trepte alăturate, întrerupt din cind în
cind de salturi de cvarte sau cvinte perfecte, ascendente sau descendente, aşa cum se
pot vedea mai bine la primul şi ultimul rînd melodic.
Apropierea dintre cele două variante, dorneană şi maramureşană, este evidentă,
fiind demonstrată prin marea asemănare a părţilor A şi B, aşa cum apar, cu toate
variaţiile lor, în economia generală a melodiei.
Ca o trăsătură caracteristică a fondului comun, găsim la amîndouă prezenţa
intervalului de cvartă perfectă ascendentă sau descendentă cit şi a formulei ritmului
safic.
De un interes deosebit pentru studiul nostru, apare un al doilea tip melodic al
baladei lui Pintea Viteazul, avînd la bază o variantă melodică a semnalului de bucium
aşa cum îl întîlnim în mod frecvent atît în Maramureş cit şi în nordul Moldovei*.
Mgt. 900 c.
lnf. Victoria Darvai
Trans. C. Gh. Prichici

Reg. Baia Mare
Rn. Sighet
Com. Vă/eni-Şugatag

PINTEA VITEAZUL
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Acest cintec se pare că este o creaţie a cintăreţei populare Victoria Darvai absol
ventă a şcolii medii de muzică. El valorifică în formă nouă materialul folcloric m..l amure
şan tradiţional.
• După coroană. melodia continuă cu uşoar.: varia\ii. avind textul cc urmca1:1.
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I: I-o băgat pă gazde-n iad :1
Că, Gazdele-au vrut să-l prindă,
I: El i-o aruncat în grindă :I

Ai, Pe săraci îi ocroteşte

I: Pă cei gazde-i prinde-n cleşte :I

Ai, De la Borşa pînă-n Vad,
După care urmează:
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Balada are două părţi distincte:
Prima în formă liberă, A, B, Bvc are la bază semnalul de bucium, prezentat în
variaţii melodice uşoare.
Ambitusul este de o nonă (Re1-MiQ). Ritmul liber iar conturul melodic, realizat
mai mult prin trepte alăturate, este înt ierupt din cînd în cînd de cite un interval de
cvartă perfectă, fie la mijlocul rîndurilor melodice (B, Bvc) fie la sfîrşitul rîndurilor
melodice (A şi B) pe cadenţe.
Profilul conturului melodic se distinge printr-o pronunţată linie, descendentă
ascendentă-descendentă, avînd astfel o puternică expresivitate.
Partea a doua în măsura de

�

are un pronunţat caracter de joc, fiind formată

din rîndurile melodice C, Cv, D, Dvc care fiind repetate, apar cu unele variaţii melohttps://biblioteca-digitala.ro
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dice, reieşite din ţesătura organică a motivelor, incit întreaga parte ciştigă mult în
unitate. şi expresivitate. Frecvenţa intervalului de cvartă este mult mai mare, fiind
întîlnită în rîndurile melodice C, (Si b-Fa ţţ, cvartă micşorată, şi Do-Sol, cvartă
perfectă) apoi în D (Fa-Do) pe cadenţă şi în Cv1 (Do-Sol) .
Ambitusul acestei părţi este tot de o nonă (Si-Do2). Ca formulă ritmică mai
frecvent întîlnită avem dipiricul. Şi aici, versurile baladei folosesc metrul de 8 silabe
(uneori de 7).
Ţinînd seama de primele două variante care aparţin tipului I melodic cit şi de
aceasta din urmă, ce-şi are originea în semnalele păstoreşti, va trebui să stabilim mai
uşor determinantele ce ne vor ajuta la tragerea unor concluzii cit mai valabile în
ceea ce priveşte susţinerile noastre relative la geneza melodică a baladei lui Pintea.
De altfel, în cadrul studiului nostru, am arătat că îşi găsesc loc două ipoteze:
Prima, ne-a dus în a căuta geneza melodică a baladei în cintecele curuţeşti ale
timpului.
Gîndindu-ne la curuţii lui Fr. Răk6czi II, care erau de naţionalităţi diferite : unguri,
romîni, slovaci, cehi, ucrainieni ş.a. şi la cîntecele lor, care-i uneau în lupta dusă împo
triva tiraniei imperiului habsburgic, urma să găsim unele elemente melodice comune,
care prin frecvenţa lor să poată servi ca determinante în susţinerea acestei ipoteze.
Din cercetarea făcută pe teren, nu am putut găsi dovezi care să ne poată servi.
Nici din materialul documentar, destul de variat 7 privitor la cintecele curu
ţeşti, n-am putut găsi elementele valabile care să susţină această ipoteză.
Astfel în colecţia « Kuruc n6tak, insurgens, es szabadsagharci dalok » (Cîntece
curuţeşti revoluţionare şi ale luptei de eliberare) publicată de Revfy Geza în 1915
la Budapesta, nu se află decit un singur exemplu la pag. 26: « Răk6czi imădsaga »
(Rugăciunea lui Rak6czi) care poate fi apropiat de variantele tipului I al baladei
noastre. Este cel care urmează:
f
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Pus la îndemînă de maestrul Sabin V. Drăgoi, directorul Institutului de Folclor.
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Primul rind melodic (A) este foarte asemănător, aproape identic cu primul
rînd melodic, aşa cum l-am întîlnit la variantele 1 şi 2 ale baladei. Al doilea rînd (B)
apare cu totul străin şi necaracteristic - o gamă de Sib în coborîre - iar C imită
în parte - pe cadenţă - mersul melodic descendent, fără a fi caracteristic în înţe
lesul apropierii de variantele melodice ale baladei.
După cum am văzut, doar primul rînd melodic ar putea servi ipotezei noastre,
totuşi fără a o impune, deoarece motivul, aşa cum apare în organizarea melodiei,
este izolat, nefiind generator ci doar împrumutat din circulaţia altor cîntece.
Desigur că în viaţa de tabără a curuţilor circulau fel de fel de cîntece, apar
ţinînd unui fond comun. Printre curuţi erau mulţi păstori şi haiduci. Din cîntecele
acestora, ceilalţi iobagi, fie că erau unguri, tornîni, slovaci sau ucraineni, împrumu
tau în creaţia lor unele elemente melodice, cari păreau mai frumoase, mai apro
piate sau mai caracteristice pentru sensul revoluţionar al cîntecului.
Totuşi, aşa cum apar ele, sporadic, neintegrate organic decît în parte, nu ne
pot servi.
A doua ipoteză, asupra căreia atenţia noastră a fost mult mai concentrată, dato
rită şi faptului că materialul documentar muzical pe care l-am cules este mai con
cludent, ne-a determinat să căutăm geneza melodică a baladei lui Pintea, în reper
toriul de cîntece păstoreşti, atît de bine păstrat şi reprezentat printr-o puternică cir
culaţie şi frecvenţă în nordul Moldovei şi al Ardealului. .
Astfel, poemul păstoresc «Ciobanul care şi-a pierdut oile» aşa cum circulă pe
cuprinsul arcului carpatic, coborînd apoi pe căile de transhumanţă şi ajungînd pînă.
în cîmpia dunăreană are în conţinutul său melodic multe elemente întîlnite în varian
tele melodice ale baladei lui Pintea Viteazul.
După cum vom vedea, cel din nordul Moldovei şi al Ardealului este mai
apropiat problemei noastre de studiu.
Poporul cunoaşte din timpuri străvechi, această creaţie artistică 8, în care cuvîn
tul împletit cu muzica, redă într-o formă simpl� şi totuşi genială, povestea « Cioba
nului care şi-a pierdut oile ».
Poemul circulă mai mult pe cale instrumentală (fluier, cimpoi, vioară) şi foarte
rar vocală.
Un astfel de exemplu, mai rar, l-am cules în noembrie 1951 de la Ileana Todaşcă,
de 64 ani, din satul Coşna (Rn. Vatra Dornei).
11 reproducem în întregime -'- text şi muzică - ţinînd seama şi de frumuseţea
graiului în care a fost povestit:
« O fost odatî, ca niciodatî, un cioban cari ave oi multi, aşă di multi, ci nici
nu li mai ştie sama citi sînt; şi oi bătrîni şi berbeci şi n 'ioari.
Ave cu dînsu, nişti cîni di cii mari şî răi, di sî bătiau şî dovideu lupchii. Cînii
păzău turma şî ciobanii, nu făce altceva dicît cinta toatî ziulica din fluier; di jăli, di
dragosti, di bucurie sau di gioc. într-o zî, pi cînd iera cu oili la păscut, l-o pălit pi
cioban un somn greu. !era aşă pi la chindii. Numa, s-o ridicat dispri Călimani nişti
nori grei, s-o iscat o furtuni mari ş-o început a tuna şi fulgera. Oili s-o spăriet, şi-o

8 Cea mai veche menţiune, a «Ciobăniţei romîne care-şi plînge oile rătăcite» o găsim la
Balassa Balint (1551 -1594), G. Kristof« Poezia populară romînă şi Balassa Balint>> în « Dacoro
mania » an. III (I 923) Cluj I 924, 557 f.
O a doua menţiune se găseşte în Şincai. Aceasta se referă la« Musicul cîntăreţilor lui Constantin»
(1659) care« zicea nota fetei romîneşti, cînd şi-a pierdut caprele şi plîngînd le căuta prin munţi».
« Cronicu romînilor »Ed. II Tom. III Tip. Acad. Romîne 1886, 124).
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tuns-o la fugi cătră nişte văgăuni, pi căi niumblati di nimini. Cînii s-o dus şi ii după
ieli. Şî di ci tuna şî fulgera mai tari, oili tot mai diparti sî duceu. Sî strîcasî vremia.
Iera întuneric di păre ci nopteazî. Di-odatî uon fulger o brăzdat ceru şî s-o n'istuit
în cetini. 0-nceput a ploua. Cum dorn 'e ciobanu cu faţa-n sus, o-nceput să-l chicuri.
S-o trezit, s-o frecat la ochi şî s-o uitat spăriet împregiur. Nu-ş vide oili, nu-ş
vide cînii. Undi sî hi dus? S-o sculat în pchicioari, o pus mina streaşînî la ochi şi
s-o uitat în dipărtari. Oili lui, nicăieri. O zis ciobanu, făcîndu-ş cruci: « Doamni,
Doamni ! Cu ci ţ-am greşit ieu di mă baţi aşă tari?» 0-nceput a plîngi. N-o trecut
multi vremi şi furtuna s-o mai potolit ş-o stat şî ploaia. O gianî di lun'inî sî vide
cătră asfinţit. Încotro s-apuci iei ? O scos fluieru ş-o început sî cînti un cîntic di
jăli di parei spune:
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Mergi iel cit mergi şi sî mai uitî odatî. Da cin'colo,ci vedi? cioati în loc di oi !
S-o amăgit cu privirea. Amărît o scos iar fluieru ş-o început a cinta di jăli. Nici bini
nu sfîrşîsî cinticu, numai ci audi tălăngili. Acu, nu sî mai înşăla. Li cunoşte di pi
sunet ci-s a lui. Cînii l-o văzut. O alergat spri dînsu şi s-o gudurat. Aista iera sămn
bun, ci oili ierau pi undeva aproapi.
O coborît doar o ţîrî pi poteci şi ş-o văzut oili. Di bucurii, iar o cintat di gioc.
Pi urmi mulţăn'it ci li-a găsit, o plecat cu dînsîli la stînî ».
Poemul ca formă de construcţie, are două părţi :
a) Prima parte liberă este formată din 8 rînduri melodice (A, Av, A, Ave, B,
C,Av, Avc1) şi are un caracter melancolic, reţinut, cu accente de un anumit patetism
pastoral, ce exprimă durerea ciobanului care şi-a pierdut oile.
b) Partea a doua - de joc - este formată tot din 8 rînduri melodice: (B, Cv,
D, Av2 Bv; Cv1 Dv, Ec).
Avînd un caracter viu contrastant faţă de prima parte, evocă bucuria ciobanu
lui care şi-a găsit oile.
Rîndurile melodice: Bv, Cv, Av 2, Cv1, le găsim în partea întîia a poemului,
într-o formă mai simplă, incit putem uşor constata unitatea de concepţie care a
stat la baza creaţiei melodice.
Părţile se repetă, avînd unele uşoare variaţii melodice şi sînt legate între ele
printr-un text explicativ.
Rîndurile melodice A şi B din partea întîia şi Bv, Cv, Ec, din partea a doua,
aşa cum apar ele, mai mult sau mai puţin variate, le găsim şi în primele două varian
te melodice ale baladei lui Pintea (dorneană şi maramureşană) a căror succintă
analiză am făcut-o mai înainte.
Vom da şi un al doilea exemplu, de data aceasta instrumental, pe care-l vom
compara apoi cu primul :
Mgt. no. 644 f.
Inf.: Ilie Cazacu, 50 ani
Tr. C. G h. Prichici

Reg. Suceava
Rn. Cîmpu Lung-Mo/d.
Com. Fundul Moldovei
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Felul cum este construită melodia primei părţi a poemului - doina - într-o
formă foarte liberă şi într-o ţesătură organică a motivelor, ne impune totuşi a face
o divizare pe fraze, indicîndu-ne să luăm mai mult motivele ca elemente de analiză.
Ele apar în succesiunea următoare: A, A, B, C, Av Av, B, Cc.
Partea a doua a po�mului - jocul - în

� , este mai
,

simplă, ea fixîndu-se pe

fraze muzicale de cite 2 măsuri. în felul acesta avem: Bv, Cv, D, Ec, Bv1, Cv 1, D v1,
Ec
.După cum se poate vedea, Bv, Bv1, Cv şi Cv1 din partea II-a a poemului,
sînt variantele lui B şi C din partea I-a, demonstrînd astfel legătura organică a motivelor din cele două părţi.
.
Pentru a arăta marea asemănare a celor două variante (nr. 5 şi 6) socotim necesar
să facem o succintă comparare a elementelor, aşa cum apar ele în organizarea melodiei.
-
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. Dacă vom lua rîndurile melodice A, Av, B şi C din partea întîia a poemului (nr. 5)
cules de la Ileana Todaşcă şi le vom compara cu A, A, B, C, tot din partea întîia a
poemului (nr. 6) cules de la Ilie Cazacu, astfel:

B.

vom constata această apropiere, din: mersul ascendent sau descendent al motivelor;
asemănarea conturului melodic cit şi al cadenţelor, care în felul acesta, apropie şi
întregesc mai mult atmosfera generală a doinei.
În ceea ce priveşte partea a doua - jocul - găsim la cele două variante (5 ·şi 6)
o asemănare cu totul izbitoare, aşa cum reiese din compararea primelor 4 măsuri:
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În totalitatea .sa, jocul prezintă caracteristicile unei variante foarte apropiate,
fenomenul avîndu-şi explicaţia şi în faptul că ambii informatori sînt dintr-o zonă
unde repertoriul are o apreciabilă unitate folclorică.
Din succinta analiză melodică a celor două variante ale poemului « Ciobanul
care şi-a pierdut oile » putem uşor desprinde marea asemănare cu primele două
variante melodice ale Baladei lui Pintea Viteazul.
Al doilea tip melodic al baladei, cum am observat că circulă în Maramureş (ex.,
nr. 3, Vă/eni-Şugatag), are la bază o variantă melodică a semnalului de bucium, aşa
cum îl întîlnim atît în repertoriul păstoresc cit si în ritualul de inmorrnîntare, avînd
o puternică circulaţie şi frecvenţă în Maramu� eş, precum şi în Moldova de Nord.
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Exemplul de mai jos :

Andantr po<>n rubeto

Ex.Nr.IO

w

@

)

)i

f t }yr

H1.tcium

u I

u

--

o

;j ---

1/l
J . j)I r

D

_..

rn

J)

I 41)

l':'I

J. li

l-am notat în iulie 1955, de la ciobanul Ion Drosman de 19 ani din Corn. Crucea,
pe cînd chema oile, la stîna de pe muntele Căpăţîna aproape de Rarău. După vre-o
cîteva zile l-am auzit din nou, în Satul Mare (Corn. Crucea Rn. Vatra Dornei) la trîm
biţaşii care însoţind cortegiul la înmormîntarea bătrînului Ion Zdrelea, îl trîmbiţau
mai prelung, mai jalnic, pe la toate răspîntiile pe unde a trecut cortegiul spre cimitir.
întrebîndu-1 pe ciobanul Ion Drosman despre ocaziile în care se mai cîntă acest
semnal, ne-a răspuns : «Di obicei, trîmbiţăm la stînî, cin' chemăm oili; apoi la
înmonnîntări şi atunci cin' sîntem unii diparti di alţii şî ni dăm di vesti, ni strigăm».
L-am auzit de exemplu şi la o înmormîntare la Şărişor (Corn. Neagra Şarului,
Rn. Vatra Dornei, Reg. Suceava). Precum vedem, acelaşi semnal, avînd funcţii
diferite, a căpătat interpretări diferite.
Variantele sale sînt mai bogate, pe măsura în care trîmbiţaşii fiind mai buni,
pot scoate din şirul armonicelor naturale ale trîmbiţei sau buciumului, un contur
melodic mai îmbogăţit, apropiat de cel al unor fluiere.
Aşa cum am amintit şi mai înainte, intervalele de cvartă şi cvintă perfectă, fie
ascendente sau descendente, intrînd în specificul instrumentului, se întîlneso mai
frecvent în aceste semnale şi în cîntecele care aparţin repertoriului păstoresc.
în Maramureş, Ţara Chioarului, Ţara Oaşului (Reg. Baia Mare) întîlnim pre
tutindeni: «Horea pribeagului »,« Horea oii » sau «Horea buciumului » cari nul sînt
altceva decît variante cu text ale acestui semnal.
Dăm mai jos, următorul exemplu:
Mgt. 900 d
lnf. Victoria D arvai
Tr.: C. Gh. Prichici
Ex.Nr. il.
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O iînit şi furii
Cu muchia săcurii,
Mamă-le, tată-le,
Oile-o furatu,
Pă min' m-o lega tu, măi.

Berbecile marje,
L-or pus în căldare,
Parte la frigare.
o zînit străinii,
N'i-o furat şi dnii,

Fiind întrebată de prilejurile cînd se cîntă această « Horea buciumului », infor
matoarea ne-a răspuns: « Apăi că asta-i o poveste a fetei căreia i s-o furat oile. O
cîntă mai mult ciobanii; unii din bucium si alţi cu vorbe ».
în luna mai 1 953, informatorul Gheo�ghe Indre 9 ne-a cîntat o altă variantă
« Horea oii » .
Ex.Nr.12.
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Comparînd din punct de vedere melodic aceste trei exemple (nr. 10, 11 şi 1 2)
fără a mai face vre-o analiză, observăm că sîntem în faţa a trei variante de semnale,
foarte apropiate, cu toate că primul este din nordul Moldovei, al doilea din Mara
mureş, iar al treilea din satul Bucium (Rn. Şomcuta Mare, reg. Baia Mare) deci de
la distanţe apreciabile.
De aici putem deduce, că aceste semnale circulă independent, cu sau fără text,
fiind legate organic de repertoriul păstoresc. Pentru a întări mai mult cele afirmate
de noi, vom veni cu încă două exemple în care semnalele sînt integrate în melodia
poemului păstoresc « Ciobanul care şi-a pierdut oile».
Dăm mai jos începutul primei variante:
li. Cazacu
Tr. C. G h. Prichici

lnf.

Reg. Suceava
Rn. Cîmpu Lung-Mold.
Corn. Fundul Moldovei

CIOBANUL CARE Sl-A PIERDUT OILE
•

B.

fr._

: � -# c;;ţ;;ţ'
�

Frazele muzicale A şi B, cu caracter de preludiu, au la bază unele formule
melodice des întîlnite în repertoriul păstoresc de circulaţie generală, care, aşa cum
vedem, brodează o linie melodică într-un ambitus de cvartă perfectă (A) cu caracter
9

Din satul Bucium, Rn. Şomcuta Mare, Reg. Baia Mare.
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descendent-ascendent, sau de terţă mică (B) cu o uşoară spargere către o cvartă
micşorată (Do ţţ2 - Fa:Jîn care de fapt, Fa2 nu are decît un rol de echappee10•
Fragmentul care urmează (Ex. nr. 14) ne introduce direct în atmosfera varian
telor apropiate, fiind format din frazele C, D, Dv, E, F, G, Gv, Dv1; Ev, Ev1 c
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Întrucît exemplul �ste de mari pr�P?rtii, am dat în continuare după punctele de suspensit'.
numai ceea ce este esenţial pentru urmanrea problemei noastre.
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Dintr-o scurtă privire, ne dăm seama că sîntem puşi în faţa uneia dintre cele
mai autentice şi bogate realizări artistice, bazată pe folosirea semnalelor păstoreşti.
Din măiestrita lor îmbinare şi dezvoltare, adaptată unei remarcabile tehnici
instrumentale, informatorul Ilie Cazacu ne-a prezentat una dintre cele mai frumoase
variante ale poemului « Ciobanul care şi-a pierdut oile ».
Poemul păstrează, în esenţa sa melodică, un întreg fond tradiţional de semnale
păstoreşti. Fiecare frază. luată în parte, constituie un exemplu concludent pentru
�tudiul nostru.
Al doilea exemplu :

Reg. Suceava
R n. Vatra Dornei
Satul Ortoaia

Mgt. 565-a
lnf. Const. Şipot, fluier
Tr. C. Gh. Prichici

ŞI-A PIERDUT
J =cca. 72.

·OOBANUL CARE

Ex.Nr.16
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Este format din două părţi distincte :
a) Doina - are o formă liberă, cu un contur melodic mult ornamentat, în care
elementele A, B şi Cc reamintesc întru totul pe cele întîlnite în variantele melodice
ale baladei lui Pintea (Ex. nr. 1) şi cea maramureşană (Ex. nr. 2).
b) Jocul - format din Bv, Cv, D, E, Evc, Bv, Cv, D v, este o variantă apro
piată de cea a melodiei jocului, aşa cum l-am întîlnit şi la exemplele nr. 5 �i 6 (Cio
banul care şi-a pierdut oile) care sîrit variante melodice de largă circulaţie în Dorne.
Ceea ce îl deosebeşte de exemplele mai sus arătate este faptul că aici, el se încheie
cu un motiv de semnal (F) într-o formă prea puţin variată, avînd o dublă funcţiune:
fie de ponte pentru reluarea primei părţi, fie de cadenţă.
Un argument cu totul semnificativ pentru problema noastră apare din compa
rarea acestui exemplu cu un altul pe care-l dăm mai jos, reprezentînd o nouă variantă
. melodică a baladei lui Pintea Viteazul, culeasă în iulie 1953 de la informatorul Ilie
Cosma de 73 ani, din satul Iadăra, Rn. Cehul Silvaniei, Reg. Baia Mare:
HOREJ\ PINTEI
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Ca formă liberă, melodia baladei are două părţi distincte : prima, este compusă
din 6 rînduri melodice, formate din cite două măsuri, fiecare măsură corespunzînd
unui motiv, astfel; A = I + I ; B = 2 +3 ; C
4 + 5 ; Av = Iv + l vc ; B = 2 + 3 şi
Cc = 4 + 1 vc. A doua parte se compune din 4 rînduri melodice, după cum urmează:
D = 6 +7 ; E = 8 + 9 ; Ev = 8 + 9v şi De = 6 + 1 0.
Melodia acestei părţi imită întru totul semnalele de bucium. Motivele D şi De
se 'aseamănă cu motivul F pe care-l găsim la sf îrşitul exemplului nr. 1 5 .
În felul acesta, atît varianta poemului « Ciobanul care şi-a pierdut oile » (nr. 1 5),
cit şi această ultimă variantă a melodiei baladei lui Pintea, încheie cu semnalul
păstoresc.
Contaminarea melodică a variantelor cu semnalele păstoreşti are o semnifi
caţie cu totul deosebită, deoarece îmbinarea elementelor statice, depresive cu cele
dinamice, expansive, a mărit valoarea expresivă a melodiei.
Asemănarea dintre variantele melodice ale baladei lui Pintea Viteazul şi varian
tele melodice ale poemului păstoresc « Ciobanul care şi-a pierdut oile », aşa cum au
fost prezentate în cadrul studiului nostru, demonstrează cu multă uşurinţă că melodia
baladei lui Pintea Viteazul îşi are geneza în repertoriul nostru de cintece păstoreşti.
Că aceste comori tradiţionale ne aparţin, deci nu au fost împrumutate de la
alte popoare, reiese din faptul că ele şi în trecut şi în prezent au avut şi au o intensă
frecvenţă şi circulaţie pe o arie foarte întinsă, în care elementul romînesc a fost
predominant.
Dacă ne mai gîndim că poporul nostru a avut în trecut o trăsătură specifică,
uşor caracterizată prin munca de căpetenie - păstoritul - că păstorii « valahi »
mergeau cu turmele lor şi către nord-vest, pînă departe, în cadrilaterul Bohemiei
sau în Slovacia, înţelegem mai bine circulaţia unor motive muzicale sau chiar a unor
cîntece, cari poartă pecetea unui vechi hrisov romînesc.
În colecţia « Slovensky ludove piesne >) scoasă în 1 950 la Bratislava, sub îngri
jirea profesorului Dr. Konstantin Hudec (vol. I şi li), am întîlnit un însemnat număr
de cintece care, prin structura lor, aparţin unui fond comun ce aminteşte această
influenţă a repertoriului păstoresc romîn.
Astfel, semnalul păstoresc de chemare, de prevestire şi ajutor « al fetei căreia i s-au
furat oile » îl întîlnim şi în Slovacia, în variante destul de apropiate, cum este aceea
a cintecului « Biroka dunajska voda » ( Lată-i apa Dunării) nr. 9 1 , pag. 64 vol. I.
=
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Dintr-o scurtă privire ne putem da seama că avem în faţă o variantă melodică
_apropiată semnalului păstoresc aşa cum îl auzim la tot pasul în nordul Ardealului
şi al Moldovei. Acest fapt nu tr_ebuie să ne mire, întrucît este firesc, reieşind din
convieţuirea milenară a popoarelor noastre, în care influenţele reciproce sînt destul
de mult întîlnite.
Din analizele făcute asupra variantelor melodice ale baladei lui Pintea Viteazul
şi din compararea cu variantele melodice mai reprezentative, aşa cum le întîlnim în
repertoriul păstoresc, se desprinde concluzia că geneza melodică a baladei lui Pintea
îşi are rădăcinile adînc înfipte în fondul tradiţional de cîntece păstoreşti.
Brodată pe firul povestirei acţiunilor vitejeşti ale lui Pintea, melodia, prin
calităţile sale vii, a fost elementul care a ajutat la păstrarea baladei, asigurîndu-i
totodată o puternică circulaţie şi frecvenţă.

MEJIOj:\HqEcKH:O: rEHE31IC BAJIJIAj:\LI o IIllHTE-BOJ!ATLIPE .
f�yK IlReTR - 60 raTldph 6hlJI 6JieCTRmHM npep;CTaBRTeJieM TpaeCHJihBa.BCKOrO Kpe
IIOCTBOrO KpecThRecTBa . Oe 6oponcR npOTRB 061.ep;1rneHRR c aanap;uoit QepKOBhlO ( 1 7 00 r . ) .
a aaTeM npHHRJI aKTHBHOe Y'IBCTHe B eoccTairnH <I>p . PaKO'IH I I . YMep oe npR uacTyn 
neeHe ea ropop; BaitR Mape (ilt. aerycTa 1 7 03 r .) .
BocnuMHHaHHe o repoe coxpaHHJIOCh >KHBhIM B TODOHHMHKe ' a TaKme B Tpaţi;HQHRX ,
nereu)l.ax e necHRX ceeepuoit TpaucHJihBaHHH H Monp;oehl .
Ha O"lepKa o rattp;yKe H o cooTBeTcTeyiomeM -tionhK nopeoM MYBhIKaJibeoM MaTepHane
_
p;aeM KpaTKHit nepecKaa rnaBhl , TpaKTyiomett o Menop;H'leCKOM reueaHce 6annap;hl o
IlBHTe- 6oraThlp e .
Ilo HeKOTOpbIM Tpap;m�ROHeblM BhICKaahIBaHHRM ' IlReTR ' KOTOphlit 6hIJI HSBeCTHhlM
neBQOM ' caM CJIO>KHJI CBOIO neCHlO .
0TBO)l.R BTH YTBepmj!.eHHR KaK He)l.OCTaTO'leO )l.OKyMeHTaJibHO o60CHOBaHHhle ' Mhl
C"IBTaeM 6onee npannJihHhIM , "ITO 6anna)l.a noRBHnach noame , nocne cMepTH repoR ,
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6y;u;y'IH CJlOlKeHa TaJla.HTJll'IBhIM HapO;JJ;HhlM TBOpQOM ' a aaTeM OTIIIJIHlf>OBaHa l'I o6or�eHa
B Hel'IC'IHCJil'IMhlX Bapl'laHTaX HapO;D;OM .
CpaBHe1rne MeJio;u;wrnc1mx BapnaHTOB 6aJIJia;JJ;hl , Kan OHI'I 6h!TYIOT Ha ceBepe Tpaa
cnJihBaHl'IH H MoJI;JJ; OBhl , pacKphlnaeT 11x rroJiuoe e;JJ;l'I HCTBO .
CyIQeCTBYIOT eIQe ;u;ee r1m0Teahl B CBH3lf c r.ieJIO;JJ; l'l'leCHHM reueal'ICOM 6am1a;u;hl o
IlifHTe .
IlepBaH HIQeT MeJIO;JJ; l'l'leCHl'le I>OpHH 6aJIJia;JJ;hl B rreCHHX KypyQeB TOfi aIIOXH .
Ho cpaBHHTeJihHhlfi aHaJil'l3 MeJio;u;11fi Ha MecTax orrpoBepr aTy rl'IIIOTeay .
BTopaH rHrroTeaa aacTaBirna Hac ucnaTh MeJJo;u;uqec1me KopHu 6aJIJia;JJ;bl o Ill'IHTe B
perreTyape rr acTyIIIeCnHX neceH Ha ceBepe TpauclfJihBamm H MoJI;JJ;O BhI .
lfa cpaBHeHHH MeJIO;JJ;lf 'lec1mx BapHaHTOB 6aJIJia;JJ;hl c MeJIO;JJ;H HMH n acTyIIIeCKOfi
noaMhl « o rracTyxe ' IlOTepHBIII e M CBOIIX OBeQ» , naK H c rracTyIIIeCKHMH CHrHaJiaMl'I , Bhl
TeKaeT HCHO , 'ITO MeJIO;JJ; l'I H 6aJIJia;JJ;hl o llm1Te-6o raThipe yxop;l'IT CBOHM nOpHfIMlf B perrep 
Tyap rracTy111 e c1mx rreceu .

THE MELODIC ORIGIN OF THE BALLAD OF PINTEA THE BRAVE
The outlaw Pintea the Brave was a representative figure of the Transylvanian serfdom o f
his time. A staunch opponent o f the union o f the Western and Eastern Churches (1700), h e took
an active part in the Fr. Rakoczy II rebellion, and was killed at the assault of the city of Baia Mare
(August 1 4, 1703).
The memory of the popular hero is faithfully preserved in the toponimy of the region, as
well as in the traditions, legends and songs of Northern Transylvania and Moldavia. The author
has selected from his study on the l ife of the outlaw and the folkloristic musical material associa
ted with the latter the chapter dealing with the melodic origin of the ballad of Pintea the Brave.
Some traditions assume that Pintea himself composed his own song, being a famous fol k-singer.
Di5carding these assertions, for want of sufficient documentary evidence, the author deems
t hat the ballad must have appeared at a later date, after the h.ero's death, as the composition
of a gifted folk creator. The composition was polished and embellished, in the course of time, by
the people through the numerous variants that came into existence.
In comparing the melodic variant� of the ballad, circulating to-day both in Northern Transyl
vania and in Mo\davia, one can observe a perfect unity.
As to the melodic origin of Pintea's ballad, two further hypotheses have been put forward :
The first one, leading to the curutz 1 productions, establishes the melodica! origin of the ballad
in the curutz songs of the epoch.
The confrontation of the melodies, however, as well as field investigations, have contradicted
this hypothesis.
In the second hypothesis, the melodica! origin of Pintea's ballad is traced in the pastoral
repertoire of Northern Transylvania and Moldavian songs.
The confrontation of the melodic variants of the ballad with the tunes of the pastoral poem
Ciobanul care şi-a pierdut oile (The shepherd who lost his sheep), as well as the pastoral signals 11,
has clearly proved that the melody of Pintea the Brave's ballad has its origin in the repertoire
of pastoral songs.
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Dacă un bun cunoscător al vieţii economice şi sociale dusă de ţărănimea din
ţara noastră în perioada dintre cele două războaie mondiale ar străbate astăzi
satele romîneşti, ar rămîne impresionat de modificările survenite în ultimii l O ani.
Schimbările petrecute în acest interval de timp au cuprins atît activităţile economice
ale ţărănimii şi formele lor de manifestare, cit şi reprezentările colective ca elemente
expresive ale conţinutului conştiinţei sociale. Sociolog sau economist, geograf, etno
graf sau folclorist, cercetătorul va fi surprins mai întîi de prefacerile care le-a suferit
peisajul rural al ţării noastre. Dintr-o bună parte a hotarului satelor romîneşti
au dispărut semnele parcelării excesive ale proprietăţii ţărăneşti şi-au apărut supra
feţe întinse de culturi de cereale, oleaginoase sau plante industriale, care nu mai
exprimă existenţa latifundiilor, ci a unor noi moduri de organizare a agriculturii.
Dealurile golaşe de odinioară poartă înfipte în pămîntul lor, rădăcinile pomilor
fructiferi sau a viţei de vie. Alături de plug, a apărut tractorul. Semănătorul cu mina
face loc, din ce în ce mai des şi mai repede, semănătoarelor mecanice. Secerătoarele
aplecate de şale la rădăcina· spicelor de griu sînt înlocuite cu secerătoare mecanice,
iar prin unele părţi au apărut combinele. În interiorul satelor aspectul s-a schimbat
şi mai mult. Au apărut tipuri noi de case, mari, cu 3 -4 camere, cu bucătărie de
vară în curte, construite din cărămidă şi acoperite cu ţigle sau tablă şi cu ferestre
mari şi luminoase, pline cu flori de muşcată. La Jibou, pe linia Dej-Baia Mare,
cercetătorul va afla că sînt ale celor care cresc vite de rasă, pe care « le-au contractat
cu Statul ». La Beclean pe Someş va auzi că noile case, comparabile cu oricare casă
din oraşele de provincie, sînt ale crescătorilor de porci şi de vite de lapte. Pe Bără
gan va constata că sînt ale cultivatorilor de bumbac. î n regiunea Argeşului de nord,
casele noi sînt ale pomicultorilor sau ale unor colectivişti vrednici, care au obţinut
recolte bogate strîngînd pămîntul la un loc şi lucrînd după principiile agrotehnice
avansate. Va întîlni în mijlocul satului, clădiri neobişnuit de mari, pe pereţii cărora
va putea citi : Şcoala elementară de 7 ani, Cooperativă, Cămin cultural, Casa de·
naştere, Dispensar uman sau veterinar, iar la margine, Crescătorie de reproducători.
Î ntr-un mare număr de sate va vedea aprinzîndu-se, la căderea serii, becul electric.
O cercetare mai amănuţită va scoat� la iveală că un 'sat este în întregime cooperati
vizat, că altul are întovărăşire agricolă şi că într-altul oamenii se frămîntă tocmai
acum pentru introducerea uneia din formele socialiste de organizare a agriculturii.
Î n foarte multe sate din regiunile înapoiate - moştenire capitalistă - va putea
asista la distribuirea mandatelor poştale trimise de ţăranii plecaţi la muncă, în
întrepri nderile industriale din apropiere sau de mai departe.
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Împingînd mai adînc investigaţia sociologică sau economică, cercetătorul va
constata că structura socială a satelor s-a schimbat radical. S-a schimbat echilibrul
dintre clasele sociale. Au apărut noi tipuri sociale care au eliminat unele din cele
vechi sau cel puţin au luat locul deţinut de acestea în viaţa satului. Printre tipurile
sociale, cercetătorul va putea găsi totuşi unele destul de asemănătoare la compor
tament şi la năzuinţe, cu tipurile care abia au dispărut. Generate de existenţa micii
producţii de mărfuri, aceste tipuri sînt sortite să dispară odată cu forma de proprie
tate care le-a dat naştere. Va stabili, în foarte scurtă vreme, că relaţiile sociale din
sinul colectivităţilor rurale sînt altele decît cele cu care se obişnuise în perioada
1 920 - 1 944 şi va :fi surprins de însănătoşirea vieţii sociale, din sînul căreia au dis
părut o serie de procese juridice dăunătoare, făcînd posibilă statornicirea unei
bune înţelegeri şi a relaţiei de ajutor reciproc. Dezvoltarea satului pe făgaşul impus
de capitalism a fost curmată şi înlocuită cu dezvoltarea vieţii economice şi sociale
pe temelii şi principii socialiste. Cercetătorul va vedea numeroşi ţărani citind ziare,
reviste şi cărţi devenite bunuri culturale puse la dispoziţia tuturora şi-i va auzi discu
tînd politică mondială. Va găsi grupuri de oameni strînşi roată în crucea uliţii vor
bind despre seminţe selecţionate, despre semănatul porumbului după metoda
Malţev, apreciind calitatea maşinilor agricole cu care a fost înzestrată staţiunea de
maşini şi tractoare din vecinătate şi dindu-şi părerea asupra priceperii de care dă
dovadă sora de ocrotire dela casa de naştere. Va constata o mulţime de noţiuni noi
introduse în limbajul lor obişnuit şi un mod mult mai realist de explicare a tot ceea
ce se petrece în natură şi în societate. Pe emigrantul temporar sau sezonier îl va
auzi explicînd consătenilor săi mecanismul de funcţionare al celor de pe urmă utilaje
de înaltă productivitate cu care a lucrat în uzină sau la forajele din cine ştie ce colţ
de ţară. Toate acestea sînt fapte noi care revoluţionează adînc întreaga viaţă eco
nomică şi socială dusă de ţărănimea romînă pînă la sfîrşitul celui de al doilea război
mondial.
Dar acelaşi cercetător va constata prezenţa unor idei, superstiţii şi mituri în
sfera reprezentărilor colective ale ţărănimii şi va putea asista la desfăşurarea unor
practici care contrastează în mod izbitor cu progresul economic şi social realizat
într-o perioadă de timp atît de scurtă. Pe multe din acestea le crezuse îngropate în
cimitirul vechiturilor şi, înregistrîndu-le prezenţa, economistul, sociologul, etnogra
ful sau folcloristul ar putea cădea pradă îndoielii şi amărăciunii, dacă ar uita că
stabilirea concordanţei dintre structura economică şi conţinutul conştiinţei sociale,
deci cu reprezentările colective născute din aceasta, cere un timp mai îndelungat
decît transformarea socialistă a temeliei societăţii rurale.
Ştiind toate acestea am fost totuşi miraţi cînd, după mai mulţi ani, am revenit
într-o regiune a Transilvaniei de nord şi am constatat supravieţuirea unei întregi
serii de reprezentări colective în flagrantă contradicţie cu progresul realizat în do
meniul economic.
Din riturile magice practicate de colectivităţile săteşti de pe Valea Ţibleşului,
am ales numai unul, care, prin vechime, prin amploarea şi prin complexitatea lui,
printr-o aparentă obscenitate neînţeleasă de mintea citadinului de azi, depăşeşte
cele mai multe din practicile magice cunoscute pînă acum la ţărănimea romînă.
Din anumite puncte de vedere, acest rit magic nu se poate compara decît cu dezgro
parea morţilor bănuiţi că se fac strigoi, sau cu dispărutele practici menite să oprească
extinderea ciumei sau a holerei. Dar ritul din cele două sate de pe Valea Ţibleşu
lui le întrece prin regularitatea practicării lui şi prin puterea de adaptare la condiţiile
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noi, dovadă a rădăcinilor adînci pe care reprezentarea din care s-a născut, le-a
înfipt în mentalitatea colectivă. Este ritul magic al Dracilor la a cărui desfăşurare
am asistat ultima oară în 1 939 şi pe care îl credeam, după anumite semne, pe jumă
tate intrat în desagii încăpători ai istoriei, în care au dispărut, mai de vreme sau
mai tîrziu, alţi draci asemănători şi numeroase drăcii din familii înrudite. Dar m-am
înşelat, fiindcă Dracii din Căianul-Mic şi Mare, au refuzat să părăsească viaţa
pămîntească şi să dispară, împreună cu credinţa deşartă care i-a zămislit, din
conştiinţa socială a ţărănimii de aici. încetîndu-şi apariţia în timpul războiului,
spre bucuria copiilor sub 7 ani, care se ghemuiau sub laviţă de unde urmăreau îngro
ziţi de spaimă rotirea umbrelor fantastice pe pereţii albi ai casei în timp ce auzul
le era izbit de tropăitul repezit al celor fugăriţi de nuiaua usturătoare a dracului
împeliţat, Dracii au apărut îndată după 1 944, adaptîndu-şi aspectul exterior la
condiţiunile locale noi. Persistenţa acestui rit este cu atît mai stranie cu cit el este
săvărşit de flăcăi în vîrstă de 1 6 -20 de ani, necăsătoriţi, fiecare în parte convins de
inutilitatea unei atari manifestări. Dar această forţă vitală nu este inexplicabilă
după cum nu este inexplicabilă nici contradicţia dintre atitudinea flăcăului izolat
de restul grupului din care face parte şi schimbarea acesteia de îndată ce flăcăul se
integrează în colectivitatea satului alcătuită din oameni de vîrste, stări şi mentalităţi
diferite, exercitînd influenţe deosebite izvorîte din opinia pe care au reuşit să şi-o
creeze în faţa comunităţii săteşti. Analiza sociologică a acestei practici magice este
întreprinsă, pe de o parte, în vederea arătării contrastului dintre prefacerile petrecute
în ultimii 10 ani şi genul de manifestări din care Dracii fac parte, iar pe de altă parte
în vederea evidenţierii intrării practicilor magice într-un stadiu de transformări,
poate de dezintegrare premergătoare dispariţiei. În cadrul acestei analize sociologice,
am socotit indispensabilă înfăţişarea evoluţiei economice şi sociale a satelor din
Valea Ţibleşului şi în special a celor două sate în care se practică obiceiul Dracilor
şi al boului înstruţat. Deşi prezentarea dezvoltării economice şi speciale a regiunii
a fost comprimată cit mai mult posibil, alegîndu-se numai ceea ce s-a considerat
necesar pentru înţelegerea împrejurărilor în care s-a născut şi s-a transmis ritul
magic descris, această parte apare destul de întinsă. Ea apare mult mai mare mai
ales în comparaţie cu analizele întreprinse în trecut, care încercau să explice faptele
sociale de genul acesta, fără să ţină seama de condiţionarea lor de către structura
economică a colectivităţii în care vieţuiesc. Intrucît cercetările sociologice, etno
grafice şi folclorice, întreprinse în ţara noastră după 1 944, au depăşit aici tradiţia
statornicită, poate că analiza încercată nu va fi socotită ieşită din comun
şi din cadrul limitelor îngăduite de procedeele metodologice ale ştiinţelor
sociale.

I.
Din Munţii Ţibleşului izvorăşte un pîrîu. Acesta se uneşte cu altele şi devenind
ceva mai mare, capătă dreptul să figureze pe hărţile geografice cu numele muntelui
de pe versantele căruia îşi adună apele. Regiunea pe care o străbate se chiamă Valea
Ţibleşului, dar după 1 920, satele şi tîrgurile vecine s-au obişnuit să-i spună Valea
Plîngerii. Apa rîului, nepăsătoare la cauzele care au determinat o denumire atît de
stranie, îşi face loc de trecere printre stînci, scapă în regiunea deluroasă croindu-şi
albie mai largă şi năzuieşte să se verse în Someşul Mare în dreptul tîrguşorului
Beclean. O împiedică însă Măgura Grigoresei care, deşi formată din blocuri masive
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de sare, sileşte apele puţine ale văii să cotească în unghi drept pînă la curmătura
Coastei lui Sas. După ce ocoleşte ceea ce a mai rămas din castrul roman de la
Ilişua, apele Ţibleşului se varsă în Someşul Mare, străbătînd lunca plină de culturi de
cereale. Cursul rîului este însoţit de dealuri înălţate la peste 500 m. deasupra nive
lului Mării Negre. Cu multe sute de ani în urmă, dealurile au fost împădurite.
Trecerea peste ele se făcea şi se face şi azi cu foarte multă greutate. Cu puţin
ajutor din partea omului, regiunea era destul de bine apărată pentru a constitui
îndemn la întemeierea de sate.
Aşezările omeneşti din cuprinsul văii sînt foarte vechi. Documentele atestă .
existenţa lor încă de la sf îrşitul sec. al XIV-iea, dar castrul roman de la Ilişua
(şoseaua Cluj-Rodna Veche) şi funcţionarii din administraţia Daciei Traiane însăr
cinaţi cu strîngerea dărilor de la populaţia din regiunea Someşului de nord, aşezată
dincolo de val, deci necuprinsă în graniţele imperiului roman, îndreptăţesc afirmaţia
că pe Valea Ţibleşului au existat aşezări omeneşti încă în perioada preromană. Pe
cursul superior al văii, satele sînt risipite în lungul firului principal al apei şi pe pîra
iele lăturalnice. De la ieşirea din strînsoarea dealurilor şi pînă la vărsarea în Some
şul Mare, lunca mai largă a rîului a îngăduit dezvoltarea unor sate de tip aglomerat,
dispuse pe numeroase uliţe şi ulicioare. De aici, adică din forma aşezării umane,
decurg avantaje şi dezavantaje pentru fiecare din tipurile respective de sate, atît
din punct de vedere economic cît şi social. În satele de tip risipit, interacţiunea locu
itorilor pierde din intensitate, iar contactul cu instituţiile sociale se face mai greu.
Pînă la un anumit punct, există problema izolării unor grupe mai mici de oameni
împrăştiate în spaţiu, care nu vin în contact strîns decît în zilele de sărbătoare sau
în nopţile lungi de iarnă 1. Circulaţia opiniilor şi a ştirilor de interes local şi regional
este anevoioasă. Coeziunea socială din acest tip de aşezare este mai slabă. întruni
rea grupurilor răzleţe pentru efectuarea lucrărilor de interes general se face cu mare
greutate, fiindcă fiecare grup tinde să impună rezolvarea problemelor proprii. Sub
acest aspect, situaţia în satele aglomerate este mai bună, dar ciocnirile de interese
dintre diversele grupuri sociale care compun colectivitatea sînt mai violente. Spaţiul
redus de care dispun în vatra satului şi tendinţa de îmbogăţire a unora nasc frămîn
tări mai adînci. Opinia publică este mai scindată, mai diferită, curentele de opinii
sînt mai numeroase, iar peste acestea, unitatea nu se realizează pînă cînd tradiţia
sau grupul social mai puternic nu-şi impune punctul de vedere. Oamenii care compun
colectivitatea satului aglomerat se cunosc mai bine. Se văd în fiecare zi, îşi urmăresc
reciproc acţiunile şi, în funcţie de interesele lor, se aliază sau desfac alianţele închegate,
într-un ritm mai viu decît în celelalte tipuri de sate.
Dacă mediul geografic al Văii Ţibleşului uşurează desfăşurarea vieţii economice
si sociale a unor sate asezate în interiorul ei si frînează viata altora, el constituie,
prin varietatea lui, în �nele sate un îndemn I� creaţia litera�ă şi joacă în altele un
rol neînsemnat în acest domeniu. Nici conţinutul şi nici formele de manifestare ale
conţinutului vieţii economice şi sociale nu sînt determinate de mediul geograf ic.
Dincolo de deosebirile însemnate mai sus, viaţa satelor din Valea Ţibleşului este aşe
zată pe o structură economică relativ uniformă, puţin diferenţiată, cu foarte mici variaI lată un exemplu : «ln sar-aşezare lungă de vre-o 5 - 6 km., cu peste 6000 locuitori - nu
era cuncscur ca povestitor, deoarece povestea numai vecinilor din 11/ifă . . » O. Bîrlea : Cercetarea
drozei populare epice. Revista de Folclor. An. I , nr. 1 - 2 p . 1 24/5.
.

'

https://biblioteca-digitala.ro

DRACII DIN VALEA TIBLEŞULUI

31

tii de la sat la sat. Această structură economică determină atît unitatea mentalităţii
�olective, cit şi unitatea reprezentărilor ţărănimii din regiune. î n sprijinul ei a venit,
după 1 900, sărăcia atît de mare a locuitorilor, care i-a determinat să circule în re
giune pentru găsirea de noi surse de venituri. Circulaţia interioară a văii a mărit
caracterul unitar al vieţii sociale din satele de pe vale. Urmarea firească a fost omo
genizarea accentuată a proceselor şi relaţiilor sociale, a reprezentărilor colective,
folclorului, artei populare şi limbii locale. Asemănarea etnografică a satelor de aici cu
cele din partea de vest a regiunii năsăudene a fost realizată printr-un contact foarte
vechi şi foarte strîns. Circulaţia în afara regiunii, de dată recentă, deşi intensă şi
desi
' a adus elemente noi în activitatea economică şi în sistemul de relaţii sociale,
nu a avut decît o influenţă redusă asupra reprezentărilor colective, folclorului şi artei
populare, manifestată mai mult prin adausuri decît prin eliminarea creaţiunilor gene
raţiilor precedente. Aceasta fiindcă regiunile cutreerate prezentau u n caracter eco
nomic şi social cu totul diferit.
2.

Valea nu a oferit locuitorilor resurse naturale deosebite. Bogăţia principală
consta din păduri şi păşuni. Acestea au determinat pînă de curînd ocupaţia populaţiei
de aici : creşterea vitelor. Cirezi de cornute mari duse spre vînzare în tîrgurile de pe
valea Someşului Mare sau în al Lăpuşului, cabaline pentru transport pe distanţe
mai lungi, ovine pentru brînză şi lină şi turme de porci, îngrăşate în pădurile de fag
şi stejar, se mai puteau vedea, în satele de pe cursul inferior al văii pînă aproape de
1 900, iar în cele din b azinul superior, pînă la criza economică din 1 929 - 1 932.
Dar regiunea nu era în stare să dea mai mult, decît în schimbul unui mare efort de
muncă. La început, agricultura a fost practicată pe scară redusă şi probabil că pro
ducţia de cereale (mei şi griu, mai tîrziu porumbul devine cereala de bază în alimen
taţie), nu satisfăcea necesităţile locale, de vreme ce există dovezi foarte vechi ale
unui schimb în natură între satele de aici şi cele din regiunile de şes. Creşterea gene
rală a populaţiei şi dezvoltarea oraşelor a constituit impulsul spre mărirea suprafe
ţelor cultivate cu cereale, nu numai în satele în care terenul era favorabil cultivării lor.
ci şi în acelea în care recoltele obţinute în cei mai buni ani nu au răsplătit cantita
tea de muncă omenească risipită pe ogoarele argiloase. Din lupta încinsă între
om şi pădure şi mai tîrziu între om şi păşune, nu a rezultat nici un fel de bucurie
pentru colectivitatea omenească. Defrişările au sporit calamităţile naturale (secetă.
ploi torenţiale, inundaţii, surpări de terenuri etc.), contribuind la extinderea şi întă
rirea dominaţiei naturii asupra omului. Această relaţie de dominaţie, cu consecinţa
ei directă, adaptarea pasivă a omului la mediul înconjurător, trebuia schimbată,
dar nu prin procedee magice, ci printr-o organizare socială nouă, care însemna schim
barea mijloacelor tehnice, a modului de folosire a resurselor naturale şi a mentalităţii
colective. întrebuinţarea altor mijloace tehnice decît cele obişnuite în regiune şi
combinarea lor cu cunoştinţe ştiinţifice potrivite ar fi învfos cîteva din calamităţile
naturale. Dar înzestrarea gospodăriei ţărăneşti cu unelte de muncă mai perfecţionate
nu depindea atît de schimbarea mentalităţii colective, cit de posibilităţile economice
rezultate din raportul stabilit între exploataţia agricolă ţărănească în întregul ei şi
piaţa capitalistă de schimb. Dacă ţărănimea din Valea Ţibleşului a lucrat pînă de
curînd cu uneltele agricole ale strămoşilor, ea a început să dea pămîntului o între
buinţare mai raţională, aproape îndată după întîiul război mondial. Pe dealurile
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despădurite şi brăzdate de ponoare adînci, au apărut pilcuri din ce în ce mai dese
de pomi fructiferi, care au schimbat aspectul peisajului rural, au contribuit la fixarea
terenurilor pe cale de a deveni rîpi inutilizabile şi au modificat structura veniturilor
exploataţiilor agricole ţărăneşti. Prefacerea s-a extins asupra mai multor aspecte
ale vieţii economice şi sociale, dar schimbarea mentalităţii colective a rămas cu mult în
urmă. Deşi în ultimii 50 de ani, în cuprinsul ei au pătruns o serie de noţiuni, teorii
şi cunoştinţe care o duc inevitabil spre pozitivism, mentalitatea colectivă este în
că dominată de mituri, credinţe şi superstiţii, care o fac să caute explicarea
fenomenelor naturale şi sociale altundeva decît în stările şi fenomenele antecedente
sau concomitente acestora şi care încetinesc ritmul progresului economic
şi social.
Defrişările de păduri din Valea Ţibleşului şi extinderea culturilor de cereale au
fost două acţiuni concomitente, rezultate din combinarea necesităţii de a produce
ceea ce gospodăriilor le lipsea pentru consumul lor propriu, cu năzuinţa Grofului
Bethlen - marele latifundiar din acest ţinut - de a obţine cantităţi sporite de cereale
pentru desfacere pe piaţă. Dacă Bethlen şi-a atins ţelul prin procedeele cunoscute,
ţărănimea din această regiune n-a izbutit, mai al�s spre sf îrşitul sec. al XIX-lea,
să-şi creeze independenţa rîvnită faţă de piaţa capitalistă de schimb. Integrar"ea gospo
dăriilor ţărăneşti din Valea Ţibleşului în mecanismul economiei capitaliste de schimb,
devine un fapt împlinit nu numai pentru cumpărarea de produse industriale, ci şi
pentru aprovizionarea cu cereale, chiar din pragul secolului nostru. O oarecare
teamă faţă de piaţa de schimb mai lungeşte viaţa sistemului de cumpărare de cereale
de la casa gospodarului vînzător. Dar după 1 920, satele din susul văii, cumpărătoare
de cereale, coboară direct în pieţele tîrgurilor de pe malul Someşului Mare (Năsăud,
Beclean, Reteag, Dej) pentru a se aproviziona cu griu şi porumb. în felul acesta
se taie una din cele mai puternice căi de contact direct dintre locuitorii acestei
văi. înainte de 1 920, crescătorii de vite din satele aşezate în bazinul superior al Ţible
şului, coborau, mai ales iarna şi primăvara, cu căruţele, de cele mai multe ori însoţiţi
de soţiile lor, sau de un copil mai mare, în satele de pe cursul inferior al văii. Aici
aveau cunoscuţi de la care şi părinţii lor cumpăraseră cereale. La ei trăgeau şi la ei
rămîneau peste noapte. Lor le povesteau noutăţile din satul de origină, întîmplări
vesele sau dureroase, căsătoriile încheiate, decesele survenite între timp, etc. şi de
la gazde, gazde nu numai în înţelesul obişnuit ci şi în acela de bogaţi, auziau ceea
ce se mai petrecuse într-un an de zile într-unul sau într-altul din satele de jos. Soţiile
nu se lăsau păgubaşe, ştiriceau în dreapta şi în stînga, observau cu atenţie cusătu
rile măiestre, iar de se întîmpla că în casa gazdei sau în cea vecină să fie şezătoare ori
clacă, participau cu bucurie, spunînd tot ce aduseseră cu ele şi înregistrînd cu atenţie
chiar mai mult decît a fost spus. Pe drumul întoarcerii, prelucrau în mintea lor cele
auzite şi văzute. Ceea ce spuneau acasă poate că semăna prea puţin cu cele auzite şi
văzute, dar în felul .acesta satele din deal erau întotdeuna în curent cu întîmplările
care constituiau viaţa de toate zilele a locuitorilor din cuprinsul văii.
Integrarea gospodăriilor ţărăneşti în economia capitalistă de schimb a accelerat
desfăşurarea şi a desăvîrşit procesul de diferenţiere al ţărănimii din Valea Ţibleşului.
Procesul de diferenţiere al ţărănimii pe baze capitaliste a început, îndată după abo
lirea iobăgiei, să se desfacă din îngrădirele impuse de statutul social feudal, întemeiat
pe împărţirea societăţii rurale în nemeşi şi iobagi cu şi fără sesii şi pe îngrădirea
circulaţiei bunurilor funciare. Foştii ţărani iobagi, cu sesii întregi, care se ridicau
pînă la 30 jugăre teren arabil şi o parte din ţăranii nemeşi care nu sărăciseră prin divihttps://biblioteca-digitala.ro
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ziunea firească a averilor, au constituit nucleul din care s-au recrutat gospodăriile
de ţărani chiaburi. Amploarea şi desfăşurarea fer.omenului au fost condiţionate de
măsura în care aceştia au priceput mai repede şi s-au adaptat mai din vreme la meca
nismul de funcţionare al economiei de schimb, sau au ştiut să renunţe la comporta
mentul lor de mici nobili rurali cu privilegii. De altfel aceste privilegii nu le
aduceau, în situaţia nouă. nici un fel de avantaj economic 2 • Au fost iobagi
cu sesii întregi, care, bucuroşi că au scăpat de povara clăcii, au căzut ţ radă chia
burimii, fără să înţeleagă că eliberarea din servitutea feudalului putea � ă-i
aservească ţăranului bogat, care descoperise dela grof secretul puterii econ<>
mice şi politice şi a avut intuiţia creşterii valorii pămintului pe măsura
înmulţirii populaţiei. La început pe nesimţite, uneori spre nedumerirea multora
care nu înţelegeau rostul şi dedesubtul cumpărărilor de terenuri realizate cu
preţuri derizorii alteori stîrnind hazul satului la o asemenea neghiobie de
vreme ce pămint se găsea destul, terenul af'abil a trecut în mina cîtorva
chiaburi. În felul acesta, colectivitatea satelor din Valea Ţibleşului, a fost, focă
de la sfirşitul secolului al XIX-lea, desfăcută în cele trei categorii sociale
bine cunoscute, din care chiaburimea îşi micşora numărul, din ce în ce mai
mult, dar îşi mărea puterea economică şi prin ea, influenţa socială, iar
sărăcimea se diferenţia în grupuri din ce în ce mai numeroase şi mai sarace.
Ţărănimea mijlocaşă, cu un ochi îndreptat spre starea bună a ţăranilor
bogaţi, în rîndurile cărora ar fi vrut să ajungă, iar cu celălalt aţintit asupra
sărăciei celora care lucrau cu ziua la chiaburi sau pe moşia grofului, căuta să descopere
surse noi de venituri în afara hotarelor satului, fiindcă aci nu mai era nimic de prins.
Lupta încinsă pentru acapararea pămintului s-a intensificat după întîiul război mon
dial şi a dat naştere unor fenomene specifice acestei regiuni, care nu-şi vor găsi sfîr
şitul decît în momentul statornicirii definitive a orînduielilor introduse după 1 944.
3.

N-a supravieţuit nici o urmă a existenţei unui intens păstorit î n această regiune
care să fi dat naştere fenomenului de transhumanţă spre est sau, în perioade mai
îndepărtate, spre apus. Probabil că păstoritul a fost practicat în limite mai reduse şi
adaptat posibilităţilor oferite de regiune şi necesităţilor de consum familial, deoarece
păstoritul nu a îmbrăcat, între cele două războaie mondiale, forme capitaliste de
manifestare ca în regiunile de intensă creştere a ovinelor. Din acest punct de vedere,
este puţin probabil că păstoritul a scos populaţia văii din cadrul tradiţional de
viaţă. Emigrarea locuitorilor Văii Ţibleşului, nu trece, probabil. dincolo de pătruna

func(iei banilor.

2 Un rol deosebit de important 1-a j ucat înţelegerea de către ţărăni mea s{tracă şi m ijlocaşă

A existat o lungă perioadă de timp în care aceste două clase sociale au făcut o
tezaurizare excesivă a banilor econom isiţi prin strîngerea curelei în timpul munci i prestată la fabrici.
Apoi a venit perioada cînd ei au împrumutat banii chiaburilor, combinată cu cumpărarea de cereale,
tocmai în perioada preţurilor mai ridicate, fapt impus de sărăcia lor. Nu putem analiza aici toate
fenomenele economice specifice acestei regiuni, dar nu putem nici să nu le menţionăm : din cauza
lipse i pă mîntului şi a concentrării celui existent în mina cîtorva cn iaburi, preţul acestuia depăşea
de 1 2 - 1 5 ori preţul mediu pe ţară sau chiar al regiunilor învecinate ; adaptarea timpurie a naşterilor
la situ � tia materială (gospodăriile mature din jurul anului 1920, avea în cea mai mare parte 6 copii,
_
cele din Jurul anului 1 936, abia dacă mai aveau 2 - 3 -cop i i) ; contractarea dtsătoriei de către
p:lrinţi cînd copii aveau abia 8 - 10 ani şi fixarea de despăgubiri în cazul în care una din părţ i
ar rupe contractul, etc.
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derea capitalismului în agricultură şi de apariţia proceselor specifice acestei orîn
duiri economice şi sociale.
Dacă emigrarea temporară sau sezonieră a populaţiei din Valea .Ţibleşului nu
pare să urce dincolo de 1 900, imigrările sînt foarte vechi. Primii veniţi au fost moldo
veni, probabil bucovineni. Imigrarea lor datează de pe timpul lui Ştefan cel Mare,
care stăpînea, în afară de Cetatea Ciceiului, încă 60 de sate aşezate în cea 1Ţ1ai mare
parte la nord de Someş. Elementele etnograf.ce şi lingvistice comune văii şi versan
tului răsăritean al Carpaţilor Moldovei se datoresc acestei imigrări, dar şi contactului
social păstrat în secolele următoare. După moldoveni, au venit maramureşenii.
Nemeşii, familiile Manu şi Chindriş, n-au adus cu ei decît mîndria descendenţei din
vechi familii de nobili care le-a impus un comportament cu totul deosebit faţă de cel
al nemeşilor de baştină şi care a făcut ca insula maramureşană să constituie un nucleu
deosebit, pînă la moartea celor care mai cunoscuseră diferenţierea socială de tip
feudal. În afară de aceste primirf& de populaţie, care se datoresc unor stări vitrege,
existente în regiunile matcă, satele din Valea Ţibleşului, neconstituind, datorită
lipsei de bogăţie, un punct de atracţie pentru vecini, nu au avut decît un redus
schimb intersătesc de oameni, mai puternic în perioada precapitalistă decît după
aceea.
Accelerarea procesului de diferenţiere a ţărănimii din Valea Ţibleşului şi îngro
şarea clasei sociale sărace prin decăderea mijlocaşilor aventuraţi cu posibilităţi
limitate şi fără suficientă rezistenţă la fluctuaţiile economice caracteristice capitalis
mului, în vîrtejul unui mecanism economic pe care nu l-au înţeles, constituie înce
putul perioadei emigrărilor de lungă durată în interiorul sau peste graniţele ţinutu
rilor locuite de romîni. în perioada 1 903 - 1 91 4, aproape 1 000 de ţărani săraci şi
mijlocaşi din întreaga vale au plecat în America de Sud şi în S.U.A. Chiaburii au
rămas acasă şi au împrumutat banii pimiţi de soţiile celor plecaţi, fără camătă şi
înapoindu-i cu ţîrîita. Un porcar a născocit voştinăritul (strînsul fagurilor de albine).
Mai mulţi ţărani săraci şi mijlocaşi au fost antrenaţi în această acţiune desfăşurată
în tot imperiul habsburgic, în Rusia ţaristă şi în Romînia. Cîţiva negustori evrei au
construit presele de topit şi turnat cilindrii de ceară, pe care i-au vîndut mitropoliilor
ortodoxe pentru luminări, iar după 1 920, lui l.G. Farbenindustrie, pentru întrebuin
ţarea în industria coloranţilor. Alţii au devenit sfîrnari de vite (geambaşi). După întîiul
război mondial, sărăcimea şi mijlocaşii au dat forţe de muncă întreprinderilor petro
lifere din Valea Prahovei, întreprinderilor de construcţii din Bucureşti şi au fost
cosaşii preferaţi ai chiaburilor din Bucovina. Banii trimişi acasă nu s-au mai tezaurizat.
Cu ei se plăteau datoriile la bănci, la chiaburi, se cumpăra porumb, îmbrăcăminte
sau se plăteau impozitele. Femeile, antrenate de zbuciumul bărbaţilor şi minate de
sărăcie, au devenit strîngătoare de lină şi brînză din regiunea muntoasă sau din Cîmpia
Transilvaniei. După al doilea războiu mondial, au apărut opincarii de cauciuc şi
bumbăcarii. Oraşele şi regiunile de şes ale ţării au fost răscolite în căutarea de cau
ciucuri vechi sau de bumbac. Bărbaţi şi femei au fost prinşi într-o alergătură fără
odihnă pentru a realiza veniturile necesare umplerii golurilor lăsate de concentra
rea averii în mîinile cîtorva chiaburi care au făcut totul pentru a-şi menţine poziţiile
cucerite. Această diferenţiere profesională, creatoare de noi tipuri sociale deosebite,
ar fi continuat dacă nu s-ar fi creat posibilităţi de muncă rentabilă în intreprinderile
industriale construite după 1 944.
Activităţilor economice exercitate de populaţia văii pentru a-şi împlini tre
buinţele proprii şi ale locuitorilor din alte regiuni, le corespund activităţile desfă
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şurate în cadrul Văii Ţibleşului de oameni din diferite colţuri de ţară. Aveau gospo
dăriile din valea noastră nevoie de gaz lampant şi de păcură pentru ungerea osiilor
de care şi căruţe, veneau găzarii din regiunea Bacăului. Vindeau pe bani, dar erau
mai bucuroşi de porumb, fasole, grîu şi f in pentru cai. Schimbul îi atrăgea şi pe ţible
şeni, fiindcă banul se cîştiga cu multă sudoare. Îi trebuiau gospodinei oale şi
blide de pămînt ars, doniţe şi ciubere pentru apă, butoaie pentru varză sau pentru
pus la murat pere pădureţe ca să obţină oţet? Apăreau, la timpul potrivit, olarii
din Sătmar şi ciubărarii moţi, ducînd de căpăstru caii lor mărunţi încărcaţi cu
tot felul de vase făcute din lemn. Dacă se strîngeau la casa gospodarului prea
multe cîrpe, în ţară se aflau şi din aceia care le adunau pe bani sau pe mărunţişuri.
Lor le făceau o mare concurenţă marchitanii, care purtau în spate geamuri, iconiţe,
oglinzi, ace de siguranţă şi numeroase alte obiecte mărunte şi necesare. în satele
de la gura văii veneau secerătorii sezonieri din Maramureş, dar cum după I 930,
chiaburii au găsit mină de lucru locală din belşug, aceştia se arătau din ce în ce mai
rar. Primăvara veneau fructarii cu căruţele încărcate de cireşe, vişine, iar vara cu
mere şi pere timpurii'. Toţi aceştia erau din alte regiuni, cu alt port şi particularităţi
de grai şi dacă rămîneau în sat la cunoscuţi, lăsau şi duceau veşti şi învăţau tot
felul de lucruri, atît cei ce plecau din Valea Ţibleşului, cît şi cei pe care sărăcia îi
aducea în această regiune mai săracă decît s-ar crede.
4.

Structura socială a c_olectivităţilor săteşti din această vale s-a schimbat îndată
după abolirea iobăgiei. Iobagii au devenit ţărani liberi, proprietari pe întinderile
de pămînt lucrate pînă î n momentul desfiinţării clăcii. Unii au început să vîndă,
alţii să cumpere. Diferenţa de statut social între nemeşi şi iobagi a dispărut. A început
amestecul. Ţărănimea s-a scindat în săraci, mijlocaşi şi bogaţi. Bogaţii au rămas
bogaţi, şi chiar dacă unii au decăzut, alţii le-au luat locul. Săracii şi mijlocaşii s-au
diferenţiat, şi prin această diferenţiere, structura socială s-a îmbogătit cu noi tipuri
caracterizate printr-un comportament social specific, rezultat dintr-o psihologie
proprie, care îi făcea să fie, în perioadele de timp în care îşi exercitau meseria, altfel
decît restul colectivităţii săteşti.
Tipul cel mai vechi a fost americanul. Nu toţi emigranţii în America au primit
acest titlu, ci numai aceia care au făcut avere. N-au făcut-o cu sudoarea frunţii, ci
prin îndrăzneală. Au profitat de prohibiţie şi cunoscînd de acasă tehnica fabricării
rachiului din porumb, s-au apucat de făcut rachiu şi în S.U.A. Au realizat venituri
mari, vînzînd însemnate cantităţi de alcool în cartierele muncitoreşti. Americanul
&-a întors între I 921:i -30, om trecut de 40 de ani, dar cu ajutorul banilor, s-a căsătorit
cu o fată tînără de chiaburi. Americanul a venit în straie nemţeşti, în trăsură cu
2 cai şi cu nelipsitul cufăr, la care satul privea cu invidie. A aruncat repede hainele
străine şi a îmbrăcat pe cele locale, s-a dus la făgădău şi, seri la rînd, a făcut cinste
tuturora. Povestea şi-şi aducea aminte de locurile de muncă, de oameni, oraşe şi
intîmplările la care luase parte activă sau fusese numai spectator. Americanul a
cumpărat pămînt bun şi mult, semn al bogăţiei aduse. Părnîntul şi casa mare trebuia
iă-i aducă nevastă bogată, tînără şi frumoasă. Avea argaţi, muncitori sezonieri
şi o spuză de fini, care-i stăteau într-ajutor la muncă şi în alegerile politice. Se
îmbrăca chiar în zilele de lucru, în cămaşă cu flori, curată ca spuma laptelui, iar la
biserică avea loc rezervat pe bancă sau în rîndul întîi. Era şi a rămas sgîrcit.
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Ceilalţi emigranţi întorşi din America de Sud sau din SUA, au intrat în rîndul
săracilor sau al mijlocaşilor şi doar în zilele de iarnă, stînd la taifas, îşi aduc aminte
de oamenii, locurile şi munca de acolo. Cu americanul nu aveau legături şi nu-l
lăsau să afirme că ar fi muncit fiindcă ştiau bine că dih muncă cinstită şi
încordată în întreprinderea altora, nu se poate face avere.
Voştinarul se cunoştea şi se mai cunoaşte după sac şi după cămaşa înnegrită
de fagurii de albine. Sub apăsarea sacului, umărul drept s-a lăsat mai jos decît
stîngul. La plecare duce mirodenii şi foarte puţini bani. Fagurii trebuie obţinuţi
prin schimb cit mai avantajos. O leacă de piper, scorţişoară, cuişoare sau sare, pentru
cît mai mulţi faguri şi dacă se poate obţine o bucată de pîine sau o oală de lapte,
nu e rău. Sînt drumeţi şi săraci. Au acasă copii mulţi şi bucate nu s-au făcut :
«e vai de capul nostru». Odată sacul plin, îl expediază cu trenul pe adresa negustorului.
Acesta îl aşteaptă cu căruţa la gară şi-l încarcă zimbind. La întoarcere fac socoteala.
O zi de odihnă, cît durează spălatul şi uscatul cămăşii, apoi din nou la drum. Men
talitatea şi comportamentul voştinarului în afară de sat, este diferită de mentali
tatea şi comportamentul din cadrul · satului. În colectivitatea satului, este la fel
cu toţi semenii. Poate bea mai mult ca alţii, dar în schimb nu bea la drum. Prin
ţară nu-l cunoaşte nimeni şi-i dă mîna să îndruge orice poveşti. Dar ia aminte la locuri
şi oameni. Îi va prinde bine data viitoare. Voştinarul este într-o permanentă dilemă.
Vrea vreme frumoasă pentru bruma lui de ogor cultivat, dar nădăjduieşte vreme
ploioasă în regiunile cu stupi primitivi.
La fel cu voştinarii se comportă Unăriţele şi strîngătoarele de brînză. La drum
se îmbracă curat, dar cu haine uzate. Umblă desculţe, fiindcă merg mai mult vara.
Duc fuse şi linguri pe care le schimbă cu lină şi brînză. Brînza o consumă în gospo
dărie, dar lina o spală, o dau la darac, apoi o vînd sau fac din ea sumane şi cioareci,
pe care îi duc iarna la tîrg. Mănîncă ce capătă şi dorm unde sînt primite. Puţinii
bani pe care îi duc cu ele, îi ascund în sin şi nu-i cheltuiesc decît în cazuri extrem
de grave. Meseria se moşteneşte de la mamă la fiică. Aceasta se deprinde din copi
lărie cu drumurile, cu oamenii şi cu regulele profesiunii.
Sfîrnarul (geambaşul) se cunoaşte după traista de piele şi după bîta de minat
vite. Spre deosebire de tipurile precedente, sfîrnarul pleacă la tîrguri cu bani. Cumpără
numai vite cornute mari şi oi. Le aduce acasă şi le ţine cîteva zile pentru a le da faţă.
În timpul acesta, mai drege unele defecte sau boli trecătoare. Apoi le duce la alte
tîrguri. Sa.tul se fereşte să cumpere de la sfîrnari, fiindcă sfîrnarii n-au marfă bună.
Dar pe cine încalţă sfîrnarul cu asemenea marfă, nu-i treaba satului. Cumpărătorul
n-are decît să deschidă ochii la ceea ce cumpără. Din pricina aceasta, sfîrnarul
ocoleşte tîrgurile frecventate de sătenii lui. în sat, sfîrnarul este om cinstit, dar în
tîrg el este negustor şi aşa cum voştinarul nu ezită să amestece fagurii de ceară
curată cu puţin seu de oaie, sfîrnarul nu poate fi ocărit că vinde marfa cu defect
ascuns. E o lege pe care negustorii o aplică în orice fel de tranzacţie şi sfîrnarii nu
înţeleg din pricina căror motive ei ar proceda altfel.
Cărbunarul pleacă la drum duminica după masă, cocoţat în vîrful sacilor plini
cu mangal. Dacă are noroc şi nu i-au luat-o alţii înainte, se întoarce sîmbătă după
masă, cu căruţa goală, negru de praf de cărbune, cu punga subţiată de desele opriri
la cîrciumele satelor prin care trece şi culcat pe scîndura căruţii, lăsindu-se în grija
simţului de orientare al cailor flămînzi. Ultima oprire: o face în satul din centrul
văii ; aici dă cailor de mîncare, mai trage o duşcă de rachiu de prune, apoi dă bici
căluţilor grăbindu-se să nu-l apuce noaptea. De obicei are clienţii lui, dar cum o u
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reuşeşte întotdeauna să ajungă la timp potrivit, fierarii n u-l aşteaptă. Î n aceste
cazuri drumul lui se lungeşte, iar cheltuielile devin mai mari. Cînd stă acasă se ocupă
cu creşterea vitelor sau cu tăiatul copacilor din pădure.
Muncitorul temporar sau sezonier, din industria petroliferă sau din intreprin
derile de construcţii, au altă psihologie şi alt comportament social d(cît celelalte
tipuri prezentate aici. Aceştia şi-au însuşit, fiecare în cadrul meseriei lor, deprinderi
negustoreşti deosebite, ceşi ca stare socială aparţineau sărăcimii şi ţărănimii mijlo
caşe. M uncitorul temporar sau sez o 1ier nu făcea negoţ ; nu schimba produse şi nu
cumpăra cu bani. El îşi vindea forţa lui de muncă, fără să se tîrguiască, în schimbul
unei sume de bani din care urma să cumpere cele necesare traiului. Mînca puţin
la birturile economice, uneori primea pachete cu alimente de acasă, şi dormea în
podurile cu fin sau în colibe improvizate din scînduri, alături de blocul masiv la
înălţarea căruia contribuia cu spatele şi cu mîinile lui bătătorite şi crăpate. Mediul
în care lucra se deosebea fundamental de mediul social din sat şi de acda cu care
tipurile descrise mai sus veneau în contact în timpul exercitării meseriei lor. Mun
citorul lucra în oraş sau· în tîrguri mai răsărite, cu maşini complicate. Ajungea în
contact cu oamenii din alte regiuni şi se interesa de modul de viaţă al celorlalţi
muncitori alungaţi din sate de aceeaşi sărăcie, îmbrăcaţi doar în alte J-.aine. Constata
că în oraşe contrastul dintre bogaţi şi săraci era mai mare decît în satul lui. Discuta
despre aceasta cu ceilalţi, citea gazeta şi cele cîteva cărţi accesibile şi învăţa să pri
vească lumea cu alţi ochi. Î ntors acasă, nu părăsea la intrarea în sat ceea ce a învăţat,
a văzut si a auzit în orasele din Valea Prahovei sau în Bucuresti.
' în sărbători,
' Iarna si
poveste� altora, a'ccent� a asupra diferenţelor dintre clasele sociale şi sublinia ase
m ănarea dintre comportamentul boierilor şi al chiaburilor. Constata, în aprobarea
ascultătorilor, că nu era nici un fel de dreptate : unii aveau totul şi de toate, ceilalţi
numai braţele p�ntru muncă încordată cu ajutorul cărora nu puteau, în lumea capita
listă, să învingă sărăcia.
Dacă muncitorul temporar aducea în sat ideile prinse în oraşe şi în mediul de
muncă, el nu a fost purtătorul altor producţii urbane. Duminica se odihnea sau îşi
spăla rufele. Nu frecventa circiumele şi nici localurile de dans unde putea învăţa
cînt:!ce şi jocuri noi. Cel mult se întîlnea duminica la un loc anumit cu cei din ţinutul
lui şi dacă era tînăr dansa ca la jocul din sat. lată de ce, deşi între cele două războaie
mondiale aproape nu a existat gospodărie de om sărac şi mijlocaş din care să nu
fi plecat un membru pe Valea Prahovei sau în Bucureşti, r.:pertoriul tradiţional de
cîntece, jocuri şi obiceiuri a rămas neschimbat. Poate că această nereceptivitate se
datora, pe de o parte, puternicei influenţe exercitată de mediul social sătesc, care
îl stăpînea tot timpul şederii în Bucureşti, Ploieşti, Cîmpina sau Moreni, iar pe de
altă parte, faptului că în general creaţiile orăşeneşti de atunci erau totuşi în marea
lor majoritate străine mentalităţii lui de om rural. Dacă din acest punct de vedere
muncitorul nu a constituit un agent al modernizării, el a contribuit la precizarea
ideilor sociale ale sărăcimii şi mijlocaşilor din Valea Ţibleşului şi la scăderea presti
giului pe care chiaburii îl aveau în sat.
Chiaburul din Valea Ţibleşului prezintă unele caracteristici de comportament
deosebit de ale chiaburului din altă regiune. Acestea rezultă din adaptarea compor
tamentului său la condiţiunile locale. Principala lui trăsătură o constituia goana după
avere : pămînt sau vite, pe care le vindea pe preţ bun de îndată ce se ivea posibili
tatea .cumpărării de teren arabil. Din recoltele realizate, îşi cumpăra alte vite. Chiabu
rul dm această vale nu era cămătar decît în cazuri foarte rare. Nu se împrumuta
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cu bani de la bănci, fiindcă împrumuta bani de la soţiile finilor plecaţi la muncă în
întreprinderile industriale, cîştigaţi de voştinari sau de sf îrnari. Chiaburul nu plătea
camătă, fiindcă banii împrumutaţi erau de la fini şi cumătri. Lua împrumuturi substan
ţiale şi le înapoia cu ţîrîita. Uneori nu da bani, ci produse, pe care le socotea la preţuri
mult mai mari decît ale pieţii : fina nu le cunoştea, fiindcă nu mergea la tîrg să ştie
cu cit se vinde porumbul şi se ruşina să se opună naşului, atît de binevoitor. Soţia
chiaburului nu lucra la cîmp, decît în caz de mare zor. Ea sta acasă şi lucra la ma
şina de cusut : 20 lei de o cămaşă bărbătească = o zi de muncă. Cosea 3 cămaşi
pe zi
3 oameni la coasă, la prăşit sau 3 femei la secerat. La ora 1 0 punea ciorba
sau mămăliguţa cu brînză în coşniţă şi o ducea lucrătorilor. Chiaburul nu emigra,
ţinea oi, recolta cereale multe şi le vindea în iarnă sau în primăvară. Făcea parte
din consiliul comunal şi din consiliul cooperativei. Uneori devenea paracliser fără
să cunoască buchiile cărţii, numai fiindcă avea cumnat pe dascăl şi fiindcă popa
nu vroia să se strice cu familia chiaburului. Era păstrătorul costumului local,
la care ţinea fiindcă îi da mina şi-i aducea ţărănimea la maşina de cusut. Păstra şi
datinile, fiindcă în sărbătorile băbeşti sau de mai puţină 1nsemnătate, obţinea dezle
gare de la popa, ca după slujba religioasă, oamenii să poată veni în clacă la arat,
transport cu carul, coasă şi prăşit.
Avea argaţi, de regulă aduşi din alte sate, care nu rămîneau niciodată 2 ani
la rînd. Din păcate, nici chiaburul şi nici finii n-au renunţat încă complet la acest
gen de relaţii, dar sfîrşitul lor este foarte aproape.
Valea Ţibleşului avea în cadrul colectivităţilor ei preoţi, învăţători, perceptori
şi jandarmi, dar aceştia nu se deosebeau cu nimic de semenii lor din alte regiuni.
Valea Ţibleşului avea prea puţini meseriaşi, fiindcă cei. mai mulţi s-au concentrat
în tîrguşoarele de pe malul Someşului Mare. în schimb, regiunea aceasta avea mulţi
negustori. Aceştia căutau să trăiască bine cu toată lumea. Vindeau pe datorie, pe
ouă, pe cereale, pe lapte şi pe păsări, toate produsele pe care le aveau în prăvălie.
In:fiinţarea cooperativelor le-a luat apa de la moară.
Dar Valea Ţibleşului are mulţi săraci, care deveniţi oameni ai lumii noi, vor
face să dispară pentru totdeauna renumele dureros de Vale a Plingerii.
=

5.
Am prezentat în paginile de mai sus caracteristicile esenţiale social-economice
ale regiunii Valea Ţibleşului, scoţînd în evidenţă faptul că structura socială şi pro
fesională a acesteia a fost îndeajuns de diferenţiată şi că circulaţia exterioară a
populaţiei de aici a fost foarte intensă, trecînd, în dese cazuri; dincolo de graniţele
ţării. Rostul acestei analize stă în evidenţierea contrastului dintre structura socială
a Văii ŢibleŞului şi practica magică a Dracilor şi a boului înstruţat.
Ce sînt Dracii, cînd îşi fac apariţia şi la ce manifestări dau naştere cu acest
prilej? Care a fost stadiul de dezvoltare al mentalităţii din care s-a născut acest
rit magic, ce factori explică persistenţa lui în timpurile mai noi şi ce funcţiuni sociale
îndeplineşte?
Cu 2 - 3 săptămîni înainte de Rusalii, preocuparea principală a tinerilor între
1 6-20 de ani din satele Căianul Mic şi Mare, de pe Valea Ţibleşului, se concentrează
în jurul Dracilor şi a boului înstruţat. 3 Întrebarea esenţială este dacă ţi, flăcăii,
3 a instrufa = a împodobi ; struţ înseamnă în general un buchet de flori
păun puse la pălărie sînt numite tot struţ.
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se vor mai face sau nu Draci, şi în caz afirmativ, cine şi ciţi se vor face şi pe al cui
bou îl vor înstruţa ? Se nasc discuţii aprinse şi contradictorii în jurul citorva pro
bleme mai însemnate. Dece unii să se mascheze în chip de Draci, iar alţii nu? Sînt
flăcăi care ezită să devină Draci, fiindcă au început să vadă fondul neserios şi inu
tilitatea acestui straniu obicei. Pînă la urmă, învinge solidaritatea de grup, care
restrînge numărul flăcăilor ce nu vor participa activ la acest obicei. Sînt în afară de
discuţie flăcăii în doliu. Se fac propuneri pentru alegerea boului, ţinîndu-se seama
de comportarea proprietarului al cărui bou a fost înstruţat în anul precedent. Flă
căii propun şi alte gazde de boi, fac aprecieri asupra comportamentului şi asupra
atitudinii lor, căutînd să descopere dacă proprietarul ales îşi va respecta obligaţiile
care decurg din alegerea făcută. Boul ales pentru a fi înstruţat, trebuie să îndepli
nească o serie de condiţiuni : să fie de culoare albă sau sură, să fie gras, să aibă un
mers normal, să nu fie prea blajin, dar nici prea rău, să ţină capul sus, să fie cit
mai înalt şi să aibă coarne mari şi larg deschise. Boii care au defecte de mers (cosesc
cu picioarele dinapoi sau scot prea mult în afară picioarele din faţă), merg cu capul
în jos sau au coarne mici, cu deschizătură îngustă, sînt excluşi de la înstruţare.
De preferinţă se alege un bou care se înjugă pe partea stingă a oiştei, pentru că este
mai obişnuit cu apropierea omului. Discuţiile asupra acestor probleme care fră
mîntă grupul social al tinerilor necăsătoriţi, face şi desface de nenumărate ori grupul
în fracţiuni cu păreri deosebite. Acordul general nu se realizează uşor, dar pe măsură
ce timpul trece, se înlătură toate dificultăţile, asigurîndu-se în felul acesta, desfă
şurarea ceremoniei magice. Aproape de Rusalii, se cunosc flăcăii care se vor masca
în chip de draci, gazda de bou, cei 4 feciori şi 4 fete care vor înstruţa boul şi pădurea
în care se vor face preparativele. Mai' rămîn două probleme de rezolvat la nivelul
grupului social: alegerea curvei şi a copilului de I O ani, numit în cadrul ceremoniei
pădure. Acesta urmează să fie îmbrăcat, din cap pînă în picioare, numai în frunze de
stejar şi fag. Copilul se găseşte mai uşor decît flăcăul care va îndeplini funcţia de
curvă. Flăcăul care va lua chipul curvei, trebuie să fie plin de temperament: să îmbră
ţişeze cu patimă, să simuleze cit mai veridic plăcerea provocată de actul sexual,
să incite dracii la dragoste, uitînd că întreaga colectivitate a satului îl priveşte cu
gura căscată. Pînă la urmă se trece cu bine şi peste aceste dificultăţi, cu sacrificarea
sentimentului de jenă şi avînd grijă ca mascarea să fie atît de măiastră, incit nimeni
să nu poată ghici cine este flăcăul care joacă rolul curvei.
Atitudinea restului colectivităţii săteşti este diferită în tot timpul discuţiilor pur
tate de tineri în jurul Dracilor şi a boului instruţat. Copiii sub 7 ani, atenţi la orice
discuţie dusă asupra acestei probleme, se roagă lui Dumnezeu ca să împiedice apa
riţia Dracilor, scutindu-i în chipul acesta de spaima grozavă care le umple inima la
vederea unor chipuri atît de înspăimîntătoare. Copiii pînă la 14 ani trag cu urechea
pentru a nu scăpa nimic din ceea ce se face şi se spune, fiindcă în curînd le vine şi
lor vremea să participe în mod activ la apariţia Dracilor. Femeile de orice vîr
stă nu se amestecă în discuţie, deoarece ritul magic este o îndeletnicire exclusiv
bărbătească. Iar bărbaţii maturi nu-şi fac o problemă din această ceremonie,
decit cu cîteva zile înainte de Rusalii. Atunci îşi întreabă feciorii şi se pun la curent
cu stadiul în care se află preparativele pentru apariţia Dracilor şi a boului instru
fat, care trebuie să aibă neapărat loc, fiindcă altfel s-ar strica un obicei de demult
şi aceasta ar aduce nenorociri pe capul locuitorilor din sat. Aşa trebuie să se facă,
deoarece cei mai bătrîni aşa au făcut şi tot ceea ce au făcut ei, au făcut cu rost şi
socoteală. Nici rostul şi nici socoteala statornicită din bătrîni nu trebuie stricată,
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fi indcă te pedepseşte Dumnezeu. Judecata oamenilor maturi învinge orice -dificul
tate ar mai fi rămas. Dracii vor apare, iar boul se va instrufa.
î n sîmbăta de Rusalii se angajează banda (taraful) de lăutari care vor însoţi
ceata Dracilor pe tot parcursul şi în tot timpul desfăşurării ritului.
Î n Duminica Rusaliilor se fr ce slujba religioasă în biserică, apoi preotul cu
poporanii scot icoanele şi i: raporii, între hotare, pentru sfinţirea culturilor de
cereale. După masă, tineretul se duce la hor1. Pe s ::ară se anunţă fetele care vor
trebui să fie, în dimineaţa zilei a doua de Rusalii, la loc 1l ales pentru împodobirea
boului, cu feţe de masă bătute în cusături deosebit de frumoase şi cu brîie de lină
pentru l egarea feţelor de masă peste corpul b )ului. Flăcăii în grija cărora cade
instruţarea boului, fac 1 ost de 2 clopoţei cu sunet argintiu.
Proprietarul boului, înştiinţat din vreme, ştie că are o serie de obligaţii născute
din cinstea ce i s-a făcut, la îndeplinirea cărora purcede de îndată. Dă poruncă
argaţilor să spele toate vitele pe care ie are şi în decsebi boul ales. Spune soţiei să
facă rost de pîine, să cumpere carne, de preferinţă de oaie şi să facă tocană dt
mai grasă. El îşi alege partea cea mai uşoară : cumpără ţuica, aceasta potrivit
obiceiului trebuie să fie cit mai tare, o arr estecă cu chimen şi cu praf de piper ca
arsura simţită pe gît să fie mai puternică. Dă dispoziţii să se facă curăţenie în casă,
în curte şi în şură, unde urmează să aibă Joc hora, după terminarea desfăşurării cere
moniei Dracilor. Se împrumută mese şi tacimuri de la vecini, fiindcă toţi Dracii,
flăcăii şi fetele care au împodobit boul, vor fi oHsepeţii lui. Gazda de bou face rost
de bani, deoarece lui îi revine plata h::i ndei de lăutari. Aceste obligaţii ale proprie
tarului, nu au fost respectate după 1930 '1ecit în mod cu totul întîmplător, iar
după 1 944, gazda de bou s-a simţit descătuşată de orice datorie faţă de ceata
Dracilor.

De unde au izvorît aceste obligaţii, ce împrejurări au determinat dezlegarea pro
prietarului de bou de împlinirea lor şi care a fost natura acestor împrejurări ?
Otligaţiile gazdei de bou şi-au avut izvorul în credinţa că în timpul
ceremoniei magice, crucea fixată între coarnele boului a căr ătat puterea de a
înlătura spiritele rele şi în sr:ec ial strigoii din ţ: reajma grajdului de vite. Atît
timp cit majoritatea go�podăriilor ţărăneşti din cele două sate avea boii, a fost
firesc să nască o concurenţă între ele ţ entru a i ntra în posesia c ruc ii. Aceasî ă
concurenţă s-a cor cretizat în avantaje acorda-te Dracilor (masă, loc penfru
horă, plata tarafului de lă utari şi poate c ă în trecut au fost şi alte avantaje).
D�, după 1 920, creşterea vitelor, ca ocupaţie principală a locuitorilor din cele două
sate, a trecut pe planul al doilea, atît din cauza extinderii culturilor de cereale
în dauna păşunilor, cit şi din pricina sărăcirii majorităţii gospodăriilor ţărăneşti,
urmată de emigrarea bărbaţilor în cele două Americi. După 1 92(1, numai gospodă
riile de oameni bogaţi au avut puterea economică necesară creşterii boilor, iar cele
ale mijlocaşilor şi săracilor s-au limitat la creşterea vacilor şi pentru muncă şi pentru
lapte. î n anii care au urmat depresiunii economice mondiale capitaliste, într-unul
din sate a rămas o singură gospodărie crescătoare de boi, iar în al doilea sat, au exis
tat doar două gospodării cu boi. î n urma războiului gospodăriile ţărăneşti au renun
ţat la creşterea boilor, înlocuindu-i cu bivoli, a căror putere de muncă este mai mare
şi necesită cheltuieli de întreţinere mai mici. Cit timp era mai larg cercul de gospo
dării din care urma să se aleagă boul, obligaţiile gazdei de bou au fost îndeplinite
cu stricteţe, nu numai pentru că ele constituiau un echivalent al cinstei făcute prin
alegere ci şi pentru credinţa în puterea magică a crucii. Î mplinirea lor era
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asigurată prin existenţa a cel puţin două gospodarii crescătoare de boi, care puteau
intra în concurenţă. Dar după I 933, într-unul din sate nu a rămas decît o
singură gospodărie cu boi, al cărei proprietar era chiabur şi învăţător pensionat,
deci cu pregătire intelectuală, care depăşea nivelul colectivităţii rurale. Dracii
nu aveau de unde alege. Gazda de bou a satisfăcut timp de 2 ani obligaţiile care
decurgeau din faptul că flăcăii îi înstruţau boul. După aceea s-a gîndit să profite
de lipsa unui concurent. Î n schimbul îndatoririlor arătate mai sus, gazda de bou a
cerut Dracilor zile de clacă, f indcă pentru ea, nici cinstea şi nici darul simbolic primiţ
din partea Dracilor nu avea semnif caţie şi nu recupera cheltuielile făcute, chiar
dacă darului simbolic i se atribuia o putere magică. Dispariţia boilor din gospodă
riile ţărăneşti nu a pus capăt Dracilor şi nici boului instruţat. Flăcăii au continuat
să se mascheze în chip de drac, iar locul boului 1-a luat o vacă.
Cu 2 - 3 zile înainte de Rusalii, flăcăii care urmează să se mascheze, string pie
sele componente ale îmbrăcăminţii pe care o vor purta în timpul desfăşurării
ritului :
- o cămaşă, cit mai rea şi mai murdară ; dacă nu este suficient de neagră, o
înnegresc cu funingine ;
- un friş sau gub (haină cu ceva mai lungă decit şoldul , de culoare neagră ori
mohorîtă) ;
- izmene înnegrite sau cioareci (iţari), care au avut odată culoarea albă
dar acum sînt rupţi şi negri de murdărie ;
- bocanci, iar la nevoie opinci de cauciuc şi obiele potrivite felului de încălţăminte.
Îmbrăcămintea cunei este femeiască :
- cămaşă de femeie măritată, cu cusături sobre şi cit mai puţine ;
- poale (fuste) largi nespălate de multă vreme ;
- zadii (catrinţe) rupte şi de culoare diferită ;
- brîu îngust de lină pentru încingerea poalelor şi a zadiilor peste mijloc.
Curva are grijă ca poalele să fie ridicate cit mai sus, pentru ca să se vadă o porţiune
cit mai mare a pulpelor. Curva este desculţă. Capul ei este acoperit cu o basma
neagră şi fără pană în colţuri. Basmaua o trage cit mai pe ochi pentru a nu fi
inden ti fi cată.
Pădurea (copilul de I O ani) este îmbrăcată în costumul pe care îl poartă în zilele
de lucru, din care de altfel nu se vede nimic din cauza frunzelor care o acoperă în
întregime.
Flăcăii şi fetele care vor înstruţa boul, se îmbracă cu hainele obişnuite, mai
curate decit în zilele de lucru, dar fără să aibă eleganţa îmbrăcăminţii sărbători" or
cu horă. Portul tinerilor care vor duce boul de coarne şi-l vor însoţi pe tot
'
parcursul, degajă sobrietate şi curăţenie.
lndată după miezul nopţii celei dintîi zile de Rusalii, flăcăii care se vor masca
luînd chip de draci, se îmbracă în hainele pregătite şi se îndreaptă spre locul de adu
nare stabilit de obicei în Coasta lui Sas, sau în pădurea Poieni/ei. Una este aşezată
l� cca I km vest de sat, iar cealaltă la 8l0 m nord, dar amîndouă sînt destul de apro
piate de şoseaua care leagă satele văii cu şoseaua naţională Cluj-Bistriţa Năsăudului.
Pădurea aleasă trebuie să aibă cireşi sălbatici destul de groşi şi uşor de cojit. A ici
flăcăii fac di11 buşteni uscaţi un foc mare pentru a obţine cenuşă cit mai multă şi
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cît mai neagră. Se spun glume şi se fac aluzii la relaţiile dintre flăcăi şi fete. Acestea
constituie subiectul în jurul cărora se concentrează discuţiile pînă la ivirea zorilor.
Niciun flăcău şi nici un om din sat nu-şi aduce aminte dacă în pădure, pe lingă mas
carea dracilor, se mai săvîrşeau şi alte practici străvechi. î n memoria socială a
satului nu a rămas nici o urmă care să indiec că în jurul focului, sau independent
de acesta, se săvîrşea vr-un rit magic, se cîntau anumite cintece, ori se jucau anu
mite jocuri. Din coaja de cireşi se fac curele late cu care Drqcii îşi încing mijlocul,
lăsînd partea lucioasă în afară pentru a străluci în bătaia soarelui. Din acelaşi
material confecţionează carîmbi (tureci, singular
tureac), care se prind în jurul
pulpelor, în prelungirea bocancilor sau a opincilor. Tot din coajă de cireşi Dracii
îşi fac şapcă, de fapt un coif cu vîrful cît mai ascuţit, în care fixează o ramură cu
frunze de stejar sau o floare ruptă în drum spre sat. Dar î n pădurea din Coasta
lui Sas numărul cir�şilor sălbatici scădea an de an. Ţinînd seama de acest fapt, orga
nele locale administrative au i nterzis, în 1 949, coj irea lor. Î n felul acesta tinerilor
li s-a pus o problemă foarte greu de rezolvat, mai greu decit înlocuirea boului cu vacă.
Ce e de făcut? Draci fără coif, fără curea şi fără tureci, nu există. Flăcăii nu s-au
lăsat şi au rezolvat problema şi fără să devină delicvenţi silvici. Din piei de oaie,
de miel sau de iepuri şi-au improvizat şepci întoarse cu blana înlăuntru. Din resturi
de tablă şi-au croit curele şi fiindcă odată cu i nterzicerea cojirii cireşilor s-a oprit şi
facerea focului, unii şi-au adus cenuşă de acasă, iar alţii masca de gaze, căreia i-au
scos cartuşul. Aspectul exterior al dracilor a devenit mai înfricoşător !
- « Al dracului preşedinte, - au spus oamenii, - da' nici feciorii noştri nu-s
de mămăligă ! Sînt mai draci decit dracul !»
După ivirea zorilor îşi ung faţa cu puţină grăsime, apoi presară un strat gros de
cenuşă, faţa de negrul căreia dinţii albi contrastează în mod izbitor. Fiecare drac
caută o nuia cit mai lungă şi cit mai flexibilă, în vîrful căreia lasă citeva rămurele
cu frunze, ca şuerul să fie mai strident. Apoi examinează îmbrăcămintea şi aspectul
curvei, îşi dă cu cenuşă pe faţă şi se minunează de înfăţişarea lor. Cîţiva draci îmbracă
pădurea cu frunze de stejar şi fag. Cînd operaţiunea de mascare este gata, Dracii
coboară la poalele pădurii u nde, î ntr e timp, au sosit flăcăii şi fetele meniţi să
nstruţe boul.
Aceştiane prezintă proprietarului cu puţin înainte de a se face ziuă. Cu proprie
tarul sau, î lipsa acestuia, cu un fecior al lui, scot din grajd toate vitele şi le duc în
apropiereapădurii în care se maschează Dracii. Aduc cu ei o secure şi 2 clopoţei.
Din două crăci mai groase, cioplite în 4 feţe, crestate la mijloc pentru a se îmbina
una cu cealaltă, fac o cruce, pe care două din fete o împletesc cu fl ori şi frunze. De
cele d ouă braţe mai scurte ale crucii, fixează clopoţeii cu sunet argintiu. Cînd crucea
este gata, se prinde boul ales şi i se îmbracă trupul cu 2 feţe de masă prinse fiecare
cu cite un brîu. Crucea acoperită de cununi de flori şi frunze, se leagă cu sfoară
între coarnele boului. î n timpul înstruţării soseşte şi taraful de lăutari : vioara I
şi li, uneori ţambal şi contrabas. Apoi se formează alaiul : în frunte merge pădurea,
apoi ceata Dracilor, în mijlocul cărora se află curva ; după draci, taraful de lăutari
urmat de flăcăul cu drapelul naţional, care precede cu cîţiva paşi boul înstruţat dus
de fiecare corn de cite un flăcău, ceilalţi doi şi fetele încheind alaiul, care porneşte
spre sat fără să cinte şi fără să chiuiască. Pînă în apropierea satului se merge în
neorînduială, dar pe măsură ce se apropie de sat, alaiul ia forma statornicită din
vremuri uitate. Se întîmplă că în drumul lor spre sat, Dracii întîlnesc oameni stră
ini de colectivitatea lor. Pe aceştia îi sperie şi-i vămuiesc.
=
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Am fost martor al groazei care l-a cuprins pe un negustor de păsări şi ouă apărut
de după cotitură exact în faţa Dracilor, cu puţin înainte ca aceştia să intre în sat.
Ond s-a văzut înconjurat de atîtea chipuri venite din altă lume, bietului negustor i-a
dispărut orice urmă de sînge din obraz. Nu şi-a venit în fire decît după ce în
dosul Dracilor a văzut fi inţe omeneşti, care făceau mare haz de spaima lui. Dar în
ntlinile deschise, întinse de Draci fără să scoată o vorbă, negustorul a pus bani buni,
tot fără să scoată o vorbă. Cînd i s-a făcut loc de trecere, a lovit fără milă calul,
ca să scape cit mai curînd de arătările care continuau să se strîmbe înspăimîntător
în urma lui. Negustorul a plătit vama de trecere şi la fel va plăti orice străin pe
care îl întîlnesc în drumul lor spre sat şi în sat.
Dracii se apropie de sat la scurt timp după ce oamenii au ieşit din biserică, iar
o parte din sat, femei şi bărbaţi de toate vîrstele, le iese în întimpinare. În faţa
grupului aflat la intrarea în sat, sînt copii între 8 - 1 4 ani, din care o bună parte
la vederea dracilor, o iau la sănătoasa. Li se face loc de trecere. Alaiul se opreşte,
lăutarii încep să cînte, iar Dracii dau primul lor spectacol. Cîntecele sînt de joc, cu
ritm săltăreţ. Dracii ţopăie, sar, se apropie de oameni, îi ameninţă, se strîmbă la ei,
întind mina în care li se pune tutun şi ţigări. Curva dansează un joc în care rot('.şte
şoldurile şi mijlocul, arată picioarele şi scoate în evidenţă sinii făcuţi din lină sau
cîrpe. Un drac se apropie de ea, o învîrteşte de 2-3 ori, o îmbrăţişează cu căldură
lipindu-şi corpurile, apoi o aşează jos şi simulează actul sexual, în rîsul tuturora ş i
spre ruşinea femeilor prezente. Pădurea se învîrteşte tot timpul printre Draci, care
o protejează împotriva curiozităţii copiilor mai mari. Totul se petrece fără ca Dracii
să scoată o vorbă. Ei fac numai semne. Oamenii îi examinează, încearcă să-i iden
tifice, curiozitatea concentrîndu:se asupra curvei, admiră feţele de masă, frumuse
ţea crucii, stabilesc al cui este boul şi le spun vorbe bune de sănătate, noroc şi
belşug. Apoi desfac cercul format între timp, ca Dracii să-şi poată continua drumul,
escortaţi de majoritatea celor prezenţi. Dracii repetă reprezentaţia oriunde întîlnesc
grupuri mai mari de oameni, dar în mijlocul satului ei sînt aşteptaţi de toţi sătenii,
dintre care nu lipseşte popa, dascălii, paracliserul şi tot ce satul are mai răsărit. Nu
lipsesc nici intelectualii. Manifestaţia dată aici este de durată mai lungă. Simularea
actului sexual se face de mai multe ori cu oricare flăcău din ceata Dracilor. Aceştia
caută în asistenţă pe flăcăii care nu s-au mascat şi îi fugăresc, lovindu-i cu nuiaua.
Pătrund în curţile oamenilor şi nu refuză nimic din ceea ce li se oferă. Nu li se ţine
nici un discurs, dar se fac îndemnuri obscene. Dracii străbat satul de la un capăt la
altul, urmaţi de oamen ii care locuiesc în această parte şi de copiii mai mari adunaţi
din toată comuna. O parte din oameni rămîn şi-şi aduc aminte de tinereţe, întrebîn
du-se asupra rostului acestui obicei. Numai bolnavii şi neputincioşii nu au luat parte
la reprezentaţia Dracilor. Dar din cei prezenţi nici unul nu poate explica originea
şi nici dece bătrînul Savin, Moşu' Maftei sau Corhanu, socotesc că aşa e bine să se
facă. Toţi consideră că este bine să se facă aşa fiindcă aşa le-a rămas de la moşii lor.
Niciunul din ei nu ştie dacă în trecut s-au aruncat găleţi de apă peste capul copilului
care reprezintă pădurea.
După ce Dracii au ajuns la cealaltă margine de sat, pe uliţele laterale nu merg.
se întorc şi, în aceeaşi ordine, conduc boul înstruţat la grajdul gazdei, ale cărui vite
au fost aduse de la cîmp la scurt timp după plecarea Dracilor spre sat...
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Gospodarul le iese înainte, le deschide porţile, îi pofteşte la masă şi la joc.
Flăcăii dezleagă feţele de masă şi scot crucea dintre coarnele boului, desprind clopo
ţeii, apoi predau gazdei crucea. Acesta o fixează, aşa cum este, împreună cu cunu
nile de flori şi frunze, deasupra grajdului de vite, unde rămîne pînă putrezeşte. Dracii
aruncă în curtea gazdei de bou : nuiaua, coiful, cureaua şi turecii. După aceea pleacă
la rîu, fac baie şi schimbă hainele drăceşti cu cele mai bune şi mai frumoase pe care
le au, aduse de acasă de cineva din familie. Apoi se întorc la gazda de bou, beau,
mănîncă împreună cu proprietarul şi cu lăutarii, după care începe hora. Hora
durează pînă la căderea nopţii. Dracii au dispărut, iar boul, care a constituit
obiectul de admiraţie, se odihneşte liniştit.
6

în chipul acesta s-a desfăşurat în anul 1939 ceremonia magică a Dracilor şi a
boului instrufat. Din indicarea elementelor care i-au fost adăugate după cel de al doilea
război mondial, rezultă că fondul ritualului a rămas neschimbat. M odifi cările surve
nite pînă în 1 956 se datoresc în ţarte unor prefaceri petrecute în ideile, credinţele,
miturile şi superstiţiile componente ale mentalităţii colective. Răscolirea
memoriei colective, cu intenţia de a stabili dacă în cuprinsul acesteia nu
se găsesc rămăşiţele al tor elemente componente al e ceremoniei prezentate, sau
dacă ritul magic al Dracilor şi al boului instruţat nu a avut 0 desfăşurare
deosebită de aceea cunoscută de locuitorii de azi, ori auzită de la înaintaşii lor, a
dat rezultate negative. După afirmaţia locuitorilor, practica magică înfăţişată mai
sus n-ar fi suferit nici o schimbare. Totuşi se pare că nu este aşa. Am constatat
că într-un f'l'lterval de 26 de ani, s-au produs modif. cări însemnate, care chiar
dacă n-au schimbat desfăşurarea şi semnificaţia ceremoniei din ziua a doua de Rusalii,
au introdus, elemente noi. Acestea arată că reprezentarea colectivă generatoare a
ritului acceptă mai uşor adaptarea practicii la condiţiuni noi decît îngăduie dispa
riţia ei. Gazda de bou, sezisînd că în mentalitatea colectivă mai există încă forţe
care menţin practica magică şi predispoziţia ei de a accepta sacrifi cii materiale, îşi
permite să ceară zile de muncă în schimbul mesei şi a plăţii lăutarilor. Instructorul
de premilitari a putut impune purtarea drapelului naţional, iar interzicerea cojirii
cireşilor, sileşte pe flăcăi să găsească alte materiale pentru improvizarea măştilor
coifurilor, curelelor şi carîmbilor, deşi această interzicere ar fi putut constitui moti
vul renunţării la practica magică. Mai mult, dispare obiectul cultului, boul, dar el
este înlocuit, fără multă ezitare, cu vaca.
Dacă în decurs de 26 de ani s-au produs atîtea schimbări însemnate, este fi resc
că în lungul vremii să fi avut loc o serie de modif. cări, care depăşesc perioada
cuprinsă în memoria socială a generaţiilor actuale. Absenţa unei înregistrări ante
rioare ne lipseşte de un reper important în încercarea de reconstruire a evoluţiei
acestui rit, iar necunoaşterea existenţei acestuia în alte regiuni din ţară, ne privează
de concluziile care s-ar desprinde din compararea lor. Î n locul unor ipoteze hazar
date care ar putea da naştere la erori, este preferabilă o analiză a elementelor compo
nente ale ceremoniei, din care pot rezulta elemente noi. Această analiză poate con
stitui un prim pas în determinarea semnificaţiei ritului şi a credinţei din care
a izvorît.
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Din prezentarea anterioară se desprind cu uşurinţă următoarele elemente
fizice care asigură realizarea practicii magice :
a ) dracii, tineri între 1 6 -20 ani, necăsătoriţi, de toate originile sociale, care
se maschează în chip de diavoli ;
b ) curva, un flăcău mascat în femeie uşuratică.
c) pădurea, un copil de I O ani, îmbrăcat în frunze de stejar şi fag ;
d) boul, fără defecte fizice şi bine întreţinut ;
e ) 4 flăcăi şi 4 fete care îmbracă boul în frumoase feţe de masă. Aceştia nu se
maschează.
f) lăutarii, care pot fi 2 -4 ;
g) colectivitatea satului care asistă la desfăşurarea ceremoniei şi din care nu
lipsesc reprezentanţii bisericii ;
h ) obiectele necesare mascării Dracilor şi înstruţării boului, (crucea, cununile
de flori, feţele de masă şi brîiele, clopoţeii etc.) ;
i) drapelul nafional, a cărui prezenţă nu este obligatorie, care a fost introdus
tîrziu de instructorul de premilitari şi a dispărut cînd nimeni nu a cerut purtarea
lui, după dispariţia acestei instituţii.
Examinarea atentă a acestor elemente ne face să credem că actualul rit al Draci
lor şi al boului înstrufat, nu este decît contopirea a două practici magice, care, în
perioadele de timp mai depărtate, au fost separate. Se pare deci că avem de a face
cu două rituri deosebite : ritul Dracilor şi al boului, desfăşurate nu numai indepen
dent unul de altul, ci şi la perioade deosebite. î n sprijinul acestei păreri poate fi adus
faptul că înstruţarea boului se face de oameni nemascaţi şi în loc deosebit de locul
mascării Dracilor. Este în afară de orice îndoială că obiceiul acesta datează dinaintea
erei creştine. Aşa dar crucea fixată între coarnele boului a înlocuit, probabil, cununile
de flori şi frunze întrebuinţate înainte de creştinarea populaţiei de aci, şi care s-au
păstrat primind un element nou. Dacă au mai avut loc şi alte schimbări, este foarte
greu de stabilit, dar se poate afirma, fără teama comiterii unor erori, că practica
magică descrisă mai sus, fie că a fost una dela început, fie că au fost două distincte
care au devenit cu timpul una, nu a apărut iniţial în forma în care a supravieţuit
pînă în zilele noastre. Orice reprezentare colectivă care dă naştere unei practici
respectată cu stricteţă, străbate o serie de faze pînă îşi realizează o structură unitară
capabilă să-i asigure funcţiunea socială pe care o îndeplineşte. Î n stadiul de organizare
incipientă, în care colectivitatea caută elementele şi formele de manifestare cele
mai potrivite pentru a satisface necesitatea impusă de reprezentarea colectivă
cuibărită în mentalitatea ei, elementele si formele de manifestare au suferit schim
bări dese. Cu timpul, obştea satului a gă sit elementele ritului şi formele de manifes
tare cele mai pntrivite. Acestea s-au fixat, s-au osificat şi s-au transmis fără modi
ficări o lungă perioadă de timp, justificînd şi explicînd lipsa din memoria socială
a unor rămăşiţe doveditoare a schimbărilor suferite. Î n toată această perioadă,
colectivitatea nu a îngăduit efectuarea unor modificări, fiindcă elementele şi formele
de manifestare din cadrul practicii coincideau cu cerinţele reprezentării colective,
acceptată fără excepţie de toţi membrii obştei. Dezvoltarea capitalistă a satelor,
diferenţierea structurii sociale a populaţiei din cele două sate şi apariţia de noi
tipuri sociale, care circulă pe un spa�iu extrem de întins, pătrunderea ştiinţei de
carte în mediul rural, zdruncină, la o parte din colectivitate, credinţa în eficacitatea
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ritului magic. Dar, în obştea satului, din cauza unor prejudecăţi, aceştia se feresc
să facă opinie separată. Slăbirea credinţei înlesneşte modif.cările survenite după
1 930, care departe de a fi semne de trăinicie, sînt semnele unei dezintegrări
a practicei magice, deci a slăbirii tăriei reprezentării din care acesta s-a
născut. î n momentul în care colectivitatea acceptă vaca în locul boului, în loc
să determine creşterea boilor, tăria reprezentării scade, iar credinţa în enca
citatea practicii începe să dispară. Faptul că flăcăii au primit să facă zile de clacă
în schimbul mesei primite şi a plăţii lăutarilor de către gazda de bou, nu se explică
prin intensitatea credinţei în funcţiunea socială a practicii, ci prin rezultatele unui
calcul economic simplu : suma de bani cu care Dracii ar fi trebuit să contribuie la
plata lăutarilor, a şurei în care ar fi avut loc hora, a mîncării şi a ţuicii băute, ar fi
întrecut contravaloarea unei jumătăţi de zi de muncă şi în plus, ar fi trebuit imediat
achitată în monetă lichidă.
Supravieţuirea acestei practici magice pînă în zilele noastre este imputabilă
numai rămăşiţelor păstrate în mentalitatea colectivă a oamenilor mai în vîrstă, care
exercită, în lipsa unei acţiuni care să le înlocuiască trecerea în faţa tinerilor, o influ
enţă puternică asupra comportamentului grupelor de vîrste inferioare lor.
7.

Alături de aceste elemente materiale constitutive ale practicii magice descrise,
există o serie de elemente care ţin direct de practică sau se înrudesc îndeaproape.
Analiza acestora ne va duce la stabilirea semnificaţiei ceremoniei prezentate şi a
funcţiunii pe care ea trebuia s-o îndeplinească în viaţa socială a satului.
Ritul magic de care ne-am ocupat mai sus, nu este decît un procedeu folosit
de colectivitatea celor două sate pentru a-şi uşura străduinţele depuse în vederea
asigurării mijloacelor necesare vieţii de toate zilele. Alături de uneltele de muncă,
atîtea cite vor fi fost şi de eficacitatea pe care au avut-o, alături de vite şi forţa lor
de muncă, obştea satului Căianul Mic şi Mare, recurgea şi la o serie de practici
magice pentru a preveni orice nenorocire care ar fi lipsit-o de sursele de existenţă.
Împrăştiate de-a lungul anului, ele coincideau cu concepţia pe care colectivităţile
înapoiate şi-au format-o despre viaţă. Această concepţie împiedică obştea satului
să determine cauza adevărată a fenomenelor naturale şi sociale.
Recoltele de cereale au fost sfinţite în întîia zi de Rusalii. Colectivitatea, cerind
ajutorul unor spirite bune, socotea că făcuse ceea ce trebuia pentru a cîştiga bună
voinţa presupuselor forţe supranaturale. Cu acelaşi rost, satul sărbătorea ziua unui
sfînt oarecare, pentru a feri recoltele de grindină, altul pentru a înlătura seceta şi
ploile prea abundente etc. Toate aceste feluri de magie, chiar dacă rezultă din credinţe
înscrise în oarecare cărţi acceptate de creştinism, constituie genul de magie indi
rectă deoarece efectul dorit se obţine prin intermediul unor spirite al căror sprijin
poate fi obţinut prin rugăciuni, jertfe sau alte procedee de acelaşi gen.
Practica magică a Dracilor şi a boului înstrufat este un caz tipic de magie directă
sau naturală, pentru că influenţarea în bine a desfăşurării fenomenelor natu rale
sau sociale, se face respectînd unul sau amîndouă din principiile caracteristice aces
tui gen de magie. Să stabilim dacă vreunul din cele două principii cunoscute este
prezent în practica magică analizată. Pentru aceasta, este necesară determinarea
semnificaţiei practicii. Dracii şi boul înstrufat constituie un rit agrar-pastoral izvorît
din structura economică a colectivităţii celor două sate. Dracii reprezintă spiritele
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rele din pădure, a căror bunăvoinţă trebuie cîştigată pe baza principiului similitu
dinii. Flăcăii se duc în pădure, locul în care se adăpostesc dracii şi caută să ia o înfă

ţişare cit mai asemănătoare cu imaginea pe care colectivitatea şi-a format-o despre
diavoli. Culoarea neagră predomină. Coiful, cureaua lată, carîmbii confecţionaţi din
coajă lucitoare de cireşi şi nuiaua, par să reprezinte semnele puterii. î n acţiunea de
tnsuşire a chipului dracilor localizaţi în pădure, este probabil că la începutul for
mării acestei practici şi în timpul ei de eficienţă maximă pentru mentalitatea colec
tivă şi nu pentru desfăşurarea fenomenelor naturale sau sociale, flăcăii să fi rostit
anumite cuvinte pentru ca transformarea să fie mai deplină. Deveniţi draci, coboară
în mijlocul colectivităţii, care îi primeşte ca pe spirite binevoitoare, cu care se reali
zeaţ:ă o înţelegere prin daruri, care neapărat au fost altădată altceva decît tutun şi
ţigări. După ce au fost văzuţi de tot satul şi au străbătut uliţa principală, de-a lungul
căreia se prea poate să fi fost aşezate locuinţele colectivităţii vechi, Dracii se spală
în apa rîului sfinţită în ziua precedentă cu prilejul sfinţirii recoltelor. Pentru menta
litatea grupului social care a generat acest rit, efectul dorit poate fi obţinut prin
asemănare, prin imitare. Dar în cadrul acestei practici, nu are loc numai această
manifestare. Alături de ea, este prezentă simularea actului sexual. Sociologii şi etno
grafii care au analizat rămăşiţele unor culturi şi civilizaţii dispărute au stabilit că
simularea actului sexual în cadrul unui rit agrar are rostul să asigure fertilitatea. Se
pare că obştea satului nu se considera mulţumită numai cu sfinţirea culturilor de
cereale săvîrşită în ziua întîia de Rusalii şi a păstrat şi acest rit, cu valabilitate nu
numai pentru cereale ci şi . pentru vite, porni fructiferi, albine etc. Principiul de
bază este acelaşi : similitudinea. Mai rărnîne de determinat semnificaţia pădurii
întruchipată într-un copil. Este aceasta o cinstire a pădurii de pe urma căreia
oamenii aveau nenumărate avantaje, inclusiv frunze culese încă din vară şi uscate
pentru a fi date peste iarnă vitelor şi oilor l Sau este un spiriduş bun care-şi are
sălaşul în pădure şi care vine în mijlocul dracilor ca o garanţie a înţelegerii ? Pentru
această din urmă ipoteză ar pleda faptul că pădurea este realizată de un copil
şi nu de un flăcău. Memoria socială nu ne ajută să găsim un răspuns exact şi
corect la aceste întrebări. Cit priveşte boul înstruţat, nu încape nici o îndoială că
ne găsim în faţa unei rămăşiţe dintr-un cult al boului.
î n cadrul acestor practici mai sînt păstrate încă două elemente înzestrate cu
puteri magice, care ne explică unele trăsături de comportament social. A m arătat
că după desfăşurarea ceremoniei, boul înstruţat este adus de ceata Dracilor la pro
prietar acasă, unde i se scoate crucea şi feţele de masă cu care a fost îmbrăcat. Crucea
se predă gazdei de bou, care o fixează deasupra grajdului de vite unde rărnîne pînă
putrezeşte. Se crede că această cruce a cîştigat, în timpul ceremoniei, puterea magică
de a îndepărta bolile, spiritele rele şi în special strigoii din preajma grajdului de
vite. Puterea magică atribuită crucii a născut, probabil, obligaţiile incumbate gazdei.
Pe vremea cînd fiecare gospodărie ţărănească avea boi trebuie să fi existat o concu
renţă destul de puternică pentru a ajunge în stăpînirea crucii. Fiecare proprietar de
bou căuta să satisfacă obligaţiile revenite, în condiţiuni cit mai bune, pentru a-şi
asigura, cel puţin odată, înstruţarea unuia din boii lui. Pe măsură ce scădea numărul
gospodăriilor crescătoare, dispărea concurenţa dintre proprietari, iar în perioada
ln care în Căianul Mic a rămas o singură gospodărie cu boi, chiaburul, ca un bun
chiabur, a putut pretinde zile de muncă. Dispariţia boilor după război şi înlocuirea
lor cu bivoli, ca şi o considerabilă schimbare a mentalităţii colective, a dezlegat
gazda de bou de orice obligaţie. Vaca înstruţată se lua din gospodăria unuia din
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draci, căruia îi revenea crucea şi pe care a continuat s-o fixeze pe grajd
chiar în această perioadă. Dispariţia obligaţiilor gazdei de bou face parte din
cadrul unor modificări generale survenite în ultimul timp. Cea mai semnifi
cativă este dispariţia pomenilor date tuturor participanţilor la înmormîntarea
unui decedat. Î nainte la ieşirea din curtea bisericii, se da fiecărei persoane,
bărbat sau femeie, un colac mai mare (2CO gr.) şi aproximativ I CO gr. ţuică,
iar copiilor cîte un colăcel . Această îndatorire a dispărut din cauza greutăţilor
economice din timpul războiului c are au determinat şi încetarea îndeplinirii
obligaţiilor de către gazda de bou.
Am văzut că după ce Dracii dezbracă boul, pleacă la rîu unde fac baie şi-şi
schimbă îmbrăcămintea. Aici intervine al doilea element magic derivat din
ritul Dracilor. Nimeni nu face baie în rîu pînă nu fac baie · Dracii, deşi în
sînul colectivităţii există credinţa că oricine poate face baie în rîu după ce
a mîncat caş dulce de oaie. I nterdicţia aceasta rezidă în superstiţia că scăldarea
Dracilor înlătură primejdiile care s-ar putea ivi din partea u nor spirite rele
aflate în apele adînci. De fapt, explicaţia firească constă în faptul că ·Rusaliile
coincid aproape întotdeauna cu începutul anotimpului călduros, în care apa
devine bună pentru baie.
Iată dar cum un simplu procedeu inventat de colectivitatea veche a celor două
sate pentru a le uşura obţinerea îmbelşugată a mijloacelor de existenţă
în cadrul unor împrejurări geografi.ce destul de grele, s-a transformat într-o
practică magică de o complexitate deosebită. La baza ei, ca şi a tuturor
credinţelor de acest gen, stă imposibilitatea stabilirii izvorului real al fenomenelor
sociale şi naturale, cu ajutorul zestrei i ntelectuale de care dispunea, în vremea
aceea, comunitatea rurală.
8.

Î ntrebarea care se pune acum este dacă obştea satului mai păstrează semnifi
caţia practicii magice descrisă mai sus, dacă în mentalitatea ei mai există ideea sau
credin ţa care a născut ritul şi în caz contrar, în virtutea căror puteri mai supravie
ţuieşte practica magică a Dracilor şi a boului înstruţat?
Răspunsurile primite sînt i nvariabil aceleaşi. Ele pot fi împărţite în două categorii :
a) « aşa am apucat de totdeauna 1> sau « aşa e obiceiul » .
b) « aşa e bine să se facă, fiindcă aşa au făcut cei mai bătrîni ca noi » .
Dar asupra rostului mascării flăcăilor în chip de drac, asupra semnificaţiei
simulării actului sexual, al înstruţării boului sau al copilului pădure care se învîrteşte
tot timpul printre Draci, nimeni nu este în stare să dea vre-o lămurire. Există vreo
diferenţă între cele două răspunsuri ? Ce poate să exprime « aşa am apucat » şi ce
poate exprima « aşa e bine să se facă, fiindcă aşa au făcut cei mai bătrÎlli ca noi I) ?
î ntîia parte a celui de al doilea răspuns este legată de credinţa în două principii
contrare : al binelui şi al răului. Comportamentul colectivităţii trebuie să fie de aşa
natură, încît să î nlesnească biruinţa principiului prim, fiindcă în caz contrar ar fi rău
pentru colectivitate. Dar ce fel de rău, nu se mai ştie, iar dacă cei care răspund în
fel ul acesta sînt întrebaţi de ce este bine să se procedeze aşa, se va obţine partea a doua
a răspunsului al doilea, care în fond este identică cu răspunsul întîi. Corelînd răspun
surile cu a numite caracteristici personale ale informatorilor se constată că diferen
ţierea nu este determinată de starea socială, ci de vîrstă. Bătrînii dau, în mai mare
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măsură, răspunsul de tipul al doilea decît oamenii maturi. Faptul este explicabil
fiindcă bătrînii nu mai au nici un fel de avere. Ei nu mai reprezintă în faţa satului,
decit experienţa acumulată, care le dă un prestigiu cu mult peste măsura celui cuvenit
în împrejurările de după 1 920.
De multă vreme, dracii, spiritele rele din pădure s-au mutat în iad, localizat
undeva sub pămînt şi tot de atunci, spiritele bune s-au mutat în ceruri, unde au fost
categorisite pe ranguri şi funcţiuni. Este adevărat că şi pădurea a dispărut din preaj
ma satului şi că nu se cuvenea ca lăcaşul spiritelor rele sau bune să fie mutat an de
an, pe măsură ce avansau defrişările. Trebuia găsit un loc fix şi pentru draci şi pen
tru sfinţi. Dracii continuă să vină din puţina pădure care a mai rămas pentru a
realiza o înţelegere cu colectivitatea satului. Aceasta, prin intermediul rugăciunii şi
a bisericii, caută să se pună bine şi cu sfinţii din ceruri.
Oamenii continuă să înstruţeze boul sau vaca, să îmbrace copilul în chip de
pădure şi să simuleze actul sexual pentru a obţine recolte bogate. Dar acest înţeles
al practicii magice pe care o săvîrşesc a dispărut cu totul din conştiinţa l or socială.
Atunci cum se explică persistenţa ei ? Supravieţuirea dracilor şi a boului înstruţat,
se explică, mai întîi, printr-o sprijinire de către alte credinţe, superstiţii şi mituri
similare celor care au născut acest rit. Au rămas multe plăsmuiri ale mentalităţii
colective din stadii mai vechi de dezvoltare, iar aceste plăsmuiri s-au îmbogăţit
cu cele aduse de slujitorii creştinismului.
Credinţa în strigoi naşte o serie de practici magice, alături de care crucea din
. tre coarnele boului poate îndeplini funcţiunea de apărare a vitelor aflate sub aco
perişul păzit de ea. Sfinţirea culturilor de cereale prin rugăciunile obştei, combinate
cu ale feţei bisericeşti către Dumnezeu şi sfinţi, îngăduie supravieţuirea practicii
magice în cadrul căreia simularea actului sexual poate asigura fertilitatea ogorului.
Colectivitatea sătească venerează boul pentru că, între timp, a învăţat să-i dea, în
ziua de anul nou, o bucată de pîine sfinţită etc. Se pare, deci, că a avut loc o substi
tuire a unor credinţe şi semnificaţii iniţiale, primare, cu altele de dată mai recentă,
care, fiind de aceeaşi natură, au permis perpetuarea practicilor magice. Dar nu
este numii atît.
Practica magică, independent de modificările petrecute în sinul elementelor
componente ale mentalităţii colective, atît timp cit ele erau de aceeaşi natură, s-a
autonomizat şi s-a instituţionalizat. Prin aceasta, ea a primit forţa de constrîngere
care-i asigură continuitatea şi puterea de a pedepsi, în caz de nerespectare a ritului
ei . Colectivitatea ştia foarte bine aceasta atît în faza incipientă de organizare a prac
ticii, cit şi în faza de structurare care a transfor.mat-o într-o institutie socială. Din
aceste două studii, practica magică a trecut într-o fază de formalism pur, care îi
asigură persistenţa în virtutea lui q.şa e bine sau aşa am apucat. Circulaţia oamenilor
din cele două sate, pătrunderea unor idei pozitive în sinul mentalităţii colective,
ca urmare a acestei circulaţii şi a·răspîndirii ştiinţei de carte şi începutul de eliberare
de sub tutela m!ntalităţii bătrinilor a împins practica magică în faza ei ultimă : dezin
tegrarea şi dispariţia. Ea mai vieţuieşte datorită constrîngerii şi existenţei în mentali
tatea colectivă a unor credinţe iniţiale sau substituite în decursul vremii şi va vieţui
pînă ce mentalitatea colectivă va fi schimbată de prefaceri adînci de structură eco
nomică şi socială.
https://biblioteca-digitala.ro

60

G. RETE GAN

9.

Anaiiza sociologică a unui fapt social, a unei stări sau a unui fenomen care se
petrece în sinul colectivităţii omeneşti nu-şi are justificarea în ea însăşi, chiar dacă
ar atinge un înalt grad de măiestrie şi chiar dacă ar satisface toate exigenţele
ştiinţifice. Dacă analiza sociologică ar fi circumscrisă numai la consemnarea şi
explicarea cauzală a faptelor sociale cercetate şi nu ar depăşi stadiul acesta prin
sublinierea consecinţelor de natură practică care decurg din constatările făcute,
consecinţe menite să ajute acţiunea de înfăptuire a unei organizări sociale noi
din care să se nască o societate nouă, ea ar fi numai în parte utilă.
Aşa dar, de ce este j ustificată analiza sociologică întreprinsă mai sus ? Credem
că această analiză este utilă, fiindcă pentru cercetătorii vieţii sociale a ţărănimii din
Romînia, reprezentările colective, de genul celor prezentate mai sus, au u n i nteres
deosebit, întrucît ele înlesnesc stabilirea viziunii despre kme pe care şi-a format-o
ţărănimea în cursul istoriei. Spre deosebire de creaţiunile literare (balade, basme,
poveşti, cîntece etc.), care şi-au adaptat conţinutul şi formele de exprimare la condi
ţiunile noi de viaţă ivite în timpul dezvoltării sociale, superstiţiile, credinţele,
miturile, riturile magice şi obiceiurile constituie reprezentări care au suferit
modif.cări . mai puţine, indicînd prin aceasta redusa schimbare la care a fost supus
conţinutul reprezentării. Dar aceasta nu este singura justificare şi nici cea mai
importantă.
Din c�rcetările sociologice, etnograf.ce şi folclorice întreprinse în ţară în ultimii
50 de ani, ştim că în mentalitatea colectivă a ţărănimii romîne există o serie de cre
dinţe şi superstiţii, etc., care au dat naştere unor practici ce nu-şi găsesc în ziua de
azi vechea justif.care şi în păstrarea cărora nu sînt interesaţi <lecit cei ce vor să
frîneze progresul social al ţărănimii. Dacă în timpuri îndepărtate, colectivitatea
a asociat aceste elemente ale suprastructurii · şi riturile magice izYorîte din ele cu
efortul fi zic în lupta împotriva împrejurărilor geograf ce neprielnice, cu sărăcia
şi exploatarea de către ţ:ei ce aveau puterea economică şi politică, în lipsa unor
mijloace tehnice adecvate şi a unei organizări sociale care s-o sprijine în mod efec
tiv, azi ele sînt dăunătoare, fiindcă ocupă, în mentalitatea colectivă, u n loc pe care
ar trebui să stea ideile pozitive de organizare a muncii şi a explicării fenomenelor
naturale şi sociale. Prin urmare, faţă de aceste rămăşiţe care împiedică ţărănimea
să-şi însuşească ideile noi şi o constrîng să săvîrşească acţiuni potrivnice intereselor
sale de progres şi ridicare a nivelului vieţii, trebuie întreprinsă o acţiune susţinută,
simplă, plină de tact şi convingătoare.
Î n cursul dezvoltării noastre culturale au existat oameni de ştiinţă, istonc1 ş1
filologi care au desfăşurat şi activităţi de acest gen. Fondatorii Şcoalei Ardelene au
pornit o acţiune îndîrjită îwţotriYa cr(dinţelor dqarte cuil:: ărite în mintea ţăranilor
romîni din Transilvania, f.ir.ccă şi-au dat seama că acestea constituie o piedică în
calea pătrunderii culturii în sinul ţărănimii. Dacă activitatea dmă de ei nu şi-a atins
ţelul, faptul s-a datorat acţiunilor culturale sporadic întreprinse de la ilun:iinişti
încoace, iar pe de altă parte, lipsei, din mentalitatea colectivă, a unor elemente aperhttps://biblioteca-digitala.ro
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ceptive care ar fi înlesnit adoptarea ideilor noi. Împrejurarea că Petru Pavel Aron,
G. Şincai şi S. Micu-Clain s-au pdicat împotriva credinţelor deşarte şi a practicilor
rezultate din acestea, deoarece contraveneau dogmelor bisericii creştine, şi-a avut
rolul ei în supravieţuirea unor reprezentări colective înapoiate. Î ndată după ei, a
urmat perioada de dominaţie a burgheziei, al cărei rol în acest domeniu este bine
cunoscut. î n decursul acestei perioade nu s-a înregistrat nici un singur curent cul
tural care să pornească o acţiune de combatere sistematică a reprezentărilor colec
tive în discordanţă cu progresul tehnic al sec. XX-lea. Nu numai că eliminarea idei
lor, credinţelor, miturilor şi superstiţiilor şi a practicilor magice a fost lăsată la voia
_
întîmplării, dar s-au ivit şi curente care au venit în sprijinul păstrării acestor inutile
reprezentări colective.
Viaţa socială a ţărănimii din ţara noastră a intrat într-o perioadă de prefaceri
adînci, rezultate din modificările deosebit de importante ale structurii economice.
S-a creat un nou mod de producţie, s-au înlăturat relaţiile sociale specifice capita
lismului. Agrotehnica nouă contribuie din plin la desfiinţarea vechiului mod de
producţie. Concomitent cu aceste schimbări de structură, are loc o revoluţionare
a felului de a gîndi al ţărănimii romîne, în urma căreia o serie de rămăşiţe vor fi
eliminate. î n acţiunea de însuşire a unui alt mod de muncă, de organizare socială
şi de gîndire, ţărănimea nu mai este singură. U n stat nou şi noi forţe politice, înar
mate cu un plan sistematic de acţiune, îi stau într-ajutor. î n cadrul acestui plan, va
trebui să se acorde mai multă ate�ţie luptei dusă împotriva acelor elemente ale con
ştiinţei sociale care împiedică mersul înainte. Pe lingă răspîndirea principiilor raţio
nale de explicare ale fenomenelor naturale şi sociale, este necesar să se procedeze în
mod sistematic la combaterea concepţiilor înapoiate ale ţărănimii noastre. Cu pri
cepere şi perseverenţă se poate demonstra că o arătură mai adîncă şi adunarea
zăpezii pe ogoare, este mai folositoare decît scoaterea osemintelor sfiinţilor care
au trăit în ţara noastră, a paparudelor, a sfinţirii culturilor de cereale, etc.
Ţărănimea poate fi învăţată că boul şi vaca vor fi mai · frumoşi, dacă vor fi bine
îngrijiţi decît dacă se vor îmbrăca cu frumoase feţe de masă şi li se vor pune
o cruce între coarne. Vaca îşi va pierde mai greu laptele dacă i se va da
mai bine de mîncare, decît dacă se va pune pe grajd crucea purtată în cadrul
°
ceremoniei Dracilor şi a boului înstruţat. Tot aşa de bine poate să i se demonstreze
că molimele se evită cu ajutorul medicilor şi al medicamentelor şi nu prin dezgro
parea morţilor, peste mormîntul cărora armăsarul a refuzat să treacă, desemnîn
du-1 prin acest gest drept strigoi. La fel i se poate demonstra ţărănimii că întrebuin
ţarea îngrăşămintelor naturale sau chimice, asigură o prodl.l((ţie mai mare de cereale
decît simularea actului sexual .
Odată cu schimbarea mentalităţii, o serie din vechile rituri şi obiceiuri vor
dispare, altele se vor păstra prin frumuseţea artistică realizată peste veacuri ca
simple spectacole menite delectării colectivităţii, primind astfel o funcţie nouă
într-o societate nouă.
Etnografii şi folcloriştii mai vechi au obişnuit să treacă peste o serie de credinţe
şi rituri magice, care contraveneau anumitor idei ale lor în legătură cu faptele din
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domeniul moralei. Activitatea de cercetare desfăşurată de sociologi între cele două
războaie mondiale, a scos Ia iveală unele din aceste practici. Chiar dacă seria de
credinţe deşarte şi de rituri magice nu este cunoscută prin studii, ea este cunoscută
de reprezentanţii locali ai culturii şi ştiinţii. Ne aflăm în timpul de faţă într'."un moment
favorabil reuşitei acţiunii de eliminare a credinţelor şi superstiţiilor din conţinutul
reprezentărilor colective ale ţărănimii şi de transformare a vechilor rituri şi obiceiuri.
Acţiunea nu poate da greş, :fiindcă individul izolat îşi dă seama de deşertăciunea
unor credinţe şi de inutilitatea practică a celor mai multe rituri magice şi, ceea ce
este mai important, colectivitatea întreagă a pierdut semnificaţia lor de altă dată.
Pe de altă parte, în mentalitatea individului şi a colectivităţii au pătruns
numeroase idei pozitive care vor uşura curăţirea gîndirii ei de toate rămăşiţele dău
nătoare. Dar atitudinea individuală zeflemisitoare la adresa riturilor magice dispare
deîndată ce individul se integrează în colectivitatea din care face parte, fiindcă aici
el cade sub influenţa acelora cărora li se atribuie o experienţă mai bogată şi care
au rămas credincioşi ce lor moştenite de la înaintaşi. Construirea unei lumi noi cere
oameni noi. Aceştia trebuie să devină purtătorii ideilor noi. Iar ideile noi au sar
cina să trimită credinţa în drac., boi înstruţaţi, strigoi, credinţe şi rituri magice, acolo
unde le este locul : în desagii încăpători şi primitori ai istoriei, pentru că nu mai pot
avea vechea funcţie socială şi tot ceea ce în societate nu îndeplineşte un rost bine
determinat, este dăunător.
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a 6oneaHH . l.JepTH yxonRT H peHe , rne OHH YMbIBaJOTCR , nepeoneBaJOTCR B npaanHHqHyIO
onemny H BoaBpamaIOTCR B noM xoaRHHa 6b1Ha , rne Hx yroma10T o6enoM . TioCJie o6ena s

aM6ape HJIH Bo naope ycanbobl xoaRHHa 6bll.a ycTpaHBaeTcR xopa (xopoBon) . MyablHaHTOB
.
onnaqHBaeT TOT Hie X03RHH 6b1Ha .
,D;nR noJIHoro

noHHMaHHR

aToro

aeMnenenbqecHoro o6pRna ,

npenHaaHatJennoro H

TOMY , qTo6hI o6ecneqnTh nnonopontte HHB H no6poe cornacne Memny mHTeJIRMH nepenHH H
npenno.11araeMhIMH cBepxecTeCTBeHHhIMH
6bIJIO coqTeHO neo 6xonHMbIM

cnnaMH , pacnop Rma10mn MHCR cynb6aMH n10nett ,

OCBeTHTb B

HaqaJie pa60Thl 06meCTBeHHO-oHOHOMHqec1<y10

CTPYHTYPY ABYX nepeBeH b , rne npaHTHHyeTcR Dh1rneonncannb1R o6pRn . Tipn aToM 6blJI
OTMeqeH nonopaanen , cymecTny10mnR Memny a1<otto111nqec1wn cTpyHTypoR H ROJIJieHTHB
nblMH npencTaBJieHHRMH o6mecTBeHHoro co:maHHR , H nonqep1myTa neo 6xonHMOCTb npocBe
TH1 eJlbHhlX MeponpHRTHit c QeJiblO 6bICTpeltmero nocTHmeHHR COOTD0TCTDH R Memny 3THMH
o6naCTRMH neRT0JlbHOCT H .
H a OCHOBe 1-rn e - Kanl!X nonpo6HOCTeR , :>.."ţ>aHRmHXCR B naMRTH naceJieHJHI <>THX ne 
peBeHb , 6hma cnenaHa no nhITKa Bocnpon aBeCTH npouenypy :no ro o6pRna n npomnoM u

ycTa.HOBHTb ' Haime H aMeHeHHR 6LIJIH BHeceHbl B aTy npoue;:i;ypy B nepuon npOHHHHOBeHHR
HaIIHTaJIHaMa B PYMbIHCHy10 nepeBHJO .
3a HeHMeHHeM nono6HblX H CCJieJJ;OBaHHft n PyMhlHHH H na-aa He3HaHC MCTBa c HOH

TpH6yuHeft aapy6emHhIX aTnonoron H couuonoron B aTy npo6neMy , aBTOp 6hlJJ JJH llleH
BOaMOH>HOCTH cneJiaTb IlbIBOAbl Ha OCHOBe cpaBHHT0JlbHOro anaJIH3a .

THE DEVILS OF THE TZIBLES VALLEY
This study contains the analysis of a magica! rite called The Devils and The adorned Ox,
which is practised on the second day in Whitsuntide, in two neighbouring villages of the Tzibles
valley, lying between the Somes- Mare river and the Tz,bles Mountains.
What does this rite consist of?
On Whitsunday night, young unmarried men retire into a neighbouring forest, and disguise
themselves as devils. One of them puts on woman garments. He is called the Whore. The devi/s
dress up a ten-year old boy with oak and beech leaves. This boy is called the Foren. While the
devils are disguising themselves in the forest, on the skirts of the wood, four maidens and
four lads trim an ox : his body is covered with a table-cloth, a wooden cross wreathed with flowers
ls placed between bis homs. The disguising of the devils and the adoming of the ox is fulfilled
without any further magica! rites and must be ended before the Mass in the village church
is over.
Followed by fiddlers, the devi/s and the adorned ox set out for the village. On their arrival
they are met by a number of villagers, before whom the first performance of the devi/s takes
place. The fiddlers play, the devils jump about and make faces, whilst one of them, grasping the
Whore, simulates the sexual act. The devi/s repeat their performance every time they meet a larger
group of people, but the main perfarmance takes place in the centre of the village. Young and
old attend these exhibitions, with the exception of very young children scared by the devils' appea
rance. After the performance, the devi/s and the adorned ox continue their way up to the other end
of the village. Thereupon they go to the Ox host. The latter receives the cross which he nails
up over the stable door, convinced of its magica) power to keep away evil spirits, vampires and
diseases. The devi/s proceed to the river, wash themselves, put on Sunday-clothes and retum
to the Ox host, where they dine with the other guests. After dinner follows the Hora danced in
the court yard or the bam of the Ox host. The latter also pays the fiddlers.
For a better understanding of this agrarian rile, performed to ensure the fertility of the field
and placate the supernatural forces supposed to rule over their fate, an introductiv. study bas been
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adde d to this ar ticle de picting the e conomic and social str ucture of both village s w hţre the above
r ite is pr actise d. The discre pancy be twee n the e conomic str ucture of the community and the nature
of t he colle ctive re pre se ntations of its social conscie nce has bee n pointe d out, insisting upon the
ne ce ssity of or ganizing e ducational pr ogr am me s, le ading to br idging the gap se par ating the se tw o
fields of activity .
With the re mnants still linger ing în the social me mory of the community , the author atte mp
te d to re constitute the par ticular e le me nts of this r ite , as per for me d in the past, and to e stablish
the change s under gone in the per for mance of this r ite in the per iod of pe ne tr ation of capitalism
in Roumanian agr iculture .
Ow ing to the scar city of similar studie s on agr icultur al r ite s, in o ur country , and the lack
of oppor tun ity of inve stigating the contr ibutions of fore ign e thnologists and sociologists in this
matter , the author w as unable to dr aw conclusions that could have bee n der ive d fr om a compar a
tive study .
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JOCURILE DIN VRANCEA
A . GIURCHESCU
în multiplele culegeri şi cercetări de folclor vrincean, care s-au făcut pină acum, a lipsit
aproape cu desăvîrşire preocuparea pentru jocul p lpular. Din acest m :>tiv, cit şi cu scopul
de-a urmiri evoluţia şi diversele transformări survenite în creaţia folclorică din Vrancea în ulti
mele decenii, I nstitutul de Folclor a organizat o primă culegere în regiunea nordică a ţ inutului.
La această culegere au participat : Balaci E., Şterănescu P., Giurchescu A., din partea sectorului
coregrafic; Prichici C. şi Vancu Gh. din partea sectorului muzical; Adrian Fochi din partea
sectorului literar şi ing. Georgescu Ion din partea sectorului tehnic.
î n cele două săptămini, cit a durat culegerea de teren, s-au cercetat urmitoarele comune :
Bîrseşti cu satul Topeşti, N.!grileşti şi Tulnici cu satul C na, situate pe valea m ijlocie a Putnei, pre
cum şi comunele Păuleşti şi Spineşti de pe valea rîului Văsui.
Izolată ca într-o cetate la cotul Carpaţilor, Vrancea a atras întotdeauna interesu\ etnografilor
şi folcloriştilor care urmăreau în cercetările lor descoperirea unor forme de viaţă şi manifestări
·
spirituale arhaice.
,
Evoluţia istorică proprie acestei regiuni, legată într-o misură şi de poziţia geografică a ţinutu
lui, de lipsa căilor de acces spre interior, etc. au determinat în trecut o dezvoltare economică lentă,
restrinsă în limitele zonei, o organizare socială şi forme de viaţă specifice, menţinute cu tenacitate
veacuri de-arindul.
Astăzi încă, acest ţinut prezintă unei priviri fugare aspectul de izolare. Totuşi, adincind cit
de puţin viaţa locurilor, constaţi că izolării geografice nu-i corespund azi, cum s-ar putea crede,
forme arhaice de viaţă economică şi culturală.
Alături de o serie de tradiţii, credinţe, manifestări de viaţă străvechi, ce dăinuiesc cu suficientă
vigoare, se dezvoltă o viaţă nouă, determinată de existenţa unor forme econom ice şi a unor
factori politici proprii transformărilor actuale. Aşa se explică unele aspecte contradictorii în con
figuraţ ia satului vrincean, aspecte ce ridică şi o serie de probleme legate de evoluţia folclorului,
deoarece, departe de-a avea o formă închistată, folclorul vrincean este în continuă transformare
şi înnoire.
Pătrunderea in fluenţelor exterioare în viaţa iniţial circumscrisă a ţinutului nu este un feno
men exclusiv al zilelor noastre, el existlnd sub diferite forme într-un trecut mai îndepărtat şi
lulnd treptat aspecte din ce în ce mai categorice.
În trecut vrîncenii au stabilit în decursul timpului legături cu Ardealul ( Covasna, Breţcu şi
ţara Birsei) peste culm ile munţilor, ca şi pe văile riurilor Oituz şi Putna. Aceste legături au avut
un puternic caracter pastoral. Astfel sint cunoscute transhumanţele comune spre Dunăre ale ţăranilor
vrînceni şi mocanilor transilvăneni, ca şi aşezări în Vrancea ale mărginenilor şi săcelenilor. Spre
exemplu satul Bîrseşti se presupune a avea o origine ardelenească 1. Avind în posesie exclusivă
munţii din jur, ocupaţia de bază a locuitorilor a fost păstoritul, creşterea vitelor şi exploatarea
lemnului, care însă nu depăşea lim itele econom iei locale. Agricultura era o ocupaţie mai puţin
dezvoltată din lipsa terenurilor arabile şi a solului degradat.
a) I. p · aconu - Ţinutul Vrancei. Buc. voi. I XXII ; XLIV
b) I. Diaconu - Folclor vrlncean. M lc�via. An I. voi. I Fo cşa n i 1930, p . 76
c) H. H. Stahl - Nerej - villJI!! d ' u n ! region archaiqJe - voi. I p. 390.
dl Aurel V . Sa va - Documonte Putn:n: I. fo cp n i 1929. p. XVI-XVII
e) Dr. Andrei Vcress - PA<toritul Ard:lenilor l n Moldova şi Ţara Romlneascll. Acad.
istoriu S III I Vil M6 p 129
1

oeclici
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Factorilor economici specifici, profundului caracter pastoral al satelor, le corespundea o
anumită organizare socială, o anumită viaţă spirituală şi implicit un anumit folclor.
î n trecut, Vrancea era un ţinut independent (« o singură moşie») cu o organizare social politică
autonomă, bazată 1 Pe economia colectivă 2• Dacă pînă la sfîrşitul sec. al XVI I-iea devălmăşia
avea un rol hotărîtor în viaţa economică şi socială a vrîncenilor, treptat, prin oierderea privilegiiior
politice faţă de stăpînire, unitatea economico-socială a Vrancei se destramă 8• Un fapt de o deo
sebită importanţă pentru transformarea ulterioară a vieţii vrîncenilor a fost « procesul dezrobirii
din boieresc » 4• Acest mare proces la care au participat toate satele, dind dovadă d:! o minunată
unitate, a fost pornit împotriva vistiernicului Iordache Roset Roz ovanu căruia în 1801 Const.
Alex. lspsilante îi face danie ocolul Vrancei. După 13 ani, ţăranii cîştigă lupta pentru dezrobire
şi ameliorarea boierescului. Evenimentul a zdruncinat însă puternic organizarea socială şi viaţa
economică a satelor. Multe din ele au sărăcit. După 1850 id(ea proprietăţ ii private devine tot mai
puternică, zdruncinînd organizarea devălmaşă din trecut, care a determinat deosebita forţă socială
şi spirituală a Vrancei. Pe această cale se înlesneşte pătrunderea t reptată a influenţelor din afară,
care Ia sfîrşitul sec. al XIX-iea au luat forma invaziei capitalului străin şi autohton.
Multiplele societăţi de exploatare forestieră, care au pus stăpînire pe munţi, defrişînd fără milă
pădurile, au schimbat n u numai echilibrul economic, ci în mare măsură chiar viaţa şi mentalitatea
oamenilor 5• La începutul invaziei capitaliste, reacţia ţăranilor a avut un puternic caracter de opo
ziţie la orice înnoire exterioară. Totuşi, ewnomic, ei au fost nevoiţi să cedeze treptat, să părăsească
ln parte creşterea vitelor, păstoritul, exploatarea tradiţională a lemnului, pentru a intra tot mai
mulţi ca muncitori salariaţi a diferitelor societăţi 6•
Astăzi cînd viaţa satelor se bazează pe forme noi sociale şi economice, cînd legătura între
sat şi oraş se stabileşte pe criterii fundamental diferite, in fluenţele inovatoare sînt puternice, ele
ne mai întîlnind decît o slabă rezistenţă din partea tradiţionalismului bătrînilor, tineretul în schimb
îmbrăţişînd cu entuziasm tot ceea ce e nou.
în zona cercetată de noi, au luat fi inţă o serie de şantiere care polarizează forţa de l ucru din

tot cuprinsul ei, ca şi un număr mare de muncitori şi tehnicieni din alte colţuri ale ţării. La acţiunea
. de consolidare a terenurilor degradate, predispuse alunecărilor, de pe urma defrişăr!lor neraţionale
făcute în trecut, stăvil irea torenţilor care fac impracticabile drumurile, sînt angajaţi ca muncitori
salariaţi o mare parte din locuitorii satelor de pe valea mijlocie a Putnei (Bîrseşti, Topeşt i , Poiana,
V. Sării, etc.) Î n zonele forestiere, unde exploatarea se face acum în mod raţional, replantîndu-se
totodată pădurile defrişate, ţăranii din partea locului sînt salariaţi ai I . F.E.T.-ului ca tăietori de
lemne, muncitori la plantaţii şi cărăuşi. U n sat cu aspect tipic în această privinţă este Tulnici. Din
'
�at pastoral, el tinde să devină în scurt timp un sat muncitoresc.
Este interesant de remarcat că datorită exploatării forestiere intense, contactul între vrînceni
şi ardeleni, care în trecut avea un caracter pastoral, astăzi se stabileşte sub acest nou raport. într-o
culegere anterioară făcută la Sita-Buzăului, am putut a fla că foarte mulţi localnici, lucrează ca
muncitori forestieri în munţii Vrancei, de unde nu se întorc decît odată pe săptămînă.
Influenţele inovatoare au schimbat într-o măsură şi aspectul satelor. Păstrînd ace i aşi organi
zare, fie de aşezări dispersate pe culmile dealurilor, pe terasele din depresiunile rîurilor, satele
au astăzi o înfăţişare frumoasă, cu case în majoritate noi, clădite din lemn, unele cu fundament
de piatră. Arh itectonica însă, nu mai păstrează decît puţine elemente tradiţionale.
De asemenea şi portul vech i, atît de caracteristic, este pe cale de disp ariţie, fiind înlocuit în
special la femeile tinere cu costumul de Muscel, cumpărat de la oraş. In mental itatea actuală,
nu este admis ca o fată de măritat să nu posede cel puţin unul. Ştergarele de bumbac, cu care
se înbrobodeau femeile au dispărut, ele fiind acum înlocuite cu marama de borangic.
Vrîncenii atît cit i-am cunoscut sînt oameni deschişi, binevoitori, primitori şi buni gospodari.
Temperamer.tul vioi, dragostea lor de joc şi cîntec ne-au înlesnit mult munca de cercetare.
Din punct de vedere al mentalităţii, se reliefează totuşi ca urmare a rapidelor prefaceri sur
venite în ultimul timp, o deosebire între poziţia bătrînilor şi a tineretului faţă de tradiţie şi apre
cierea propriei lor creaţii folclorice.
Î n timp ce tineretul este atras tot mai mult de manifestările noilor forme de viaţă, precum
şi de cîntecele de largă circulaţie, dansurile moderne, etc., spiritul conservator al bătrînilor mai
1 Aurel V. Sava. Documente Putnene. voi. I, Focşani 1929 p. X
• op. cit. p. XXVII.
•

•
•

op. c.I. p. XXX I X.
H. H. Stahl oo. cit. p. 370.
I. Diaconu. Păstoritul în Vrancea, Bucure•ti 1 930 p. 40.
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păstrează încă obiceiurile, credinţele, folclorul local, chiar şi portul, n u atît dintr-o atitudine con
ştientă, ci din spiritul traditionalist, specific virstei.
Cu toate că multe din aceste manifestări sînt pe cale de disparitie sau au căpătat forme noi,
ne mai găsind justificare în mentalitatea actuală a locuitorilor, folclorul satelor vrîncene este totuşi
deosebit de elocvent, pentru a demonstra marea bogăţie a acestei regiuni, existenţa unui fond tra
diţional interesant, a unor man ifestări legate de un trecut arhaic.
Astfel , chiar în Tulnici, cel mai evoluat sat din grupul cunoscut de noi, se mai practică descin
tecele pentru oameni şi animale, chiar şi vrăji, diferitele credinţe şi superstiţii legate de sărbători,
zile nefaste, iele, strigoi, etc. îngrădind viata locuitorilor la tot pasul.
Cu toate că nu este locul aici, trebuie să amintim totuşi că fenomenul care influenţează în
cea mai mare măsură viaţa vrîncenilor, concentrînd o serie de obiceiuri şi credinţe foarte vechi,
este moartea. În această privinţă, jocul de la priveghi, practicat şi astăzi, prin faptul că întrebuintează
măşti, că îmbină jocul cu pantomima grotescă, elemente teatrale cu cele mai vechi rituri păgine,
constituie o problemă pe cit de puţin cercetată, pe atît de interesantă, pentru studiul unor manifestări
cu caracter arhaic.
Referindu-ne la manifestările muzicale, literare şi coregrafice în special, observăm că ele nu
prezintă o formă îngheţată în tipare fixe. Folclorul din Vrancea e viu, evoluează şi se transformă,
primind influenţe din afară, care se integrează treptat în stilul local.

*
Ocaziile de joc proprii acestei regiuni sînt multiple, ele grupîndu-se fie în jurul sărbă
torilor calendaristice, fie în jurul diferitelor evenimente din viata individuală. Dintre toate însă,
sărbătorile Paştelui constituie pentru satele vrîncene, una din ocaziile cele mai importante,
la această dată, jocul, împletindu-se cu două obiceiuri şi astăzi bine păstrate : prinsul suratelor
şi vălăritul.
Prinsul suratelor are loc luni, în prima zi de Paşti. Fetele tinere începînd chiar de la vîrsta
de 10 ani, se întîlnesc cu toatele într-o casă, astăzi şi la căminul cultural, unde urmează să aibă
loc ceremonia. Ele aduc alimentele necesare pentru a pregăti mîncare, precum şi un colac
(« pupăză ») împodobit cu panglici colorate, împreună cu o luminare. La această masă oarecum
ceremonială nu participă decît un singur bărbat, fie flăcău, fie un om mai în vîrstă. După ce se
ospătează, fetele dau pe rînd colacul bărbatu lui care, făcînd semnul crucii deasupra lui, îl
înmoaie în vin, muşcă din el şi ii înapoiază. La rîndul lor fete le cu luminarea aprinsă în mină,
schimbă colaci şi ouă roşii intre ele, zicind : « să fim surate pină la moarte, şi pe lumea asta şi
pe lumea ailaltă ''·
Această zi de luni, este ziua fetelor la horă. Ele sînt primele care sosesc la joc, au dreptul să
comande muzicii şi chiar să invite feciorii la joc. De multe ori petrecerea care urmează după
prinderea suratelor, coincide cu cea a băieţilor ce se întorc de la vălărit, care are loc tot în
lunea Paştelui.
Dimineaţa după slujbă, la ieşirea din biserică, se formează două cete de tineri, cuprinzînd
fiecare cam 10 -15 inşi. Conducătorul lor, ales dintre cei cu armata făcută şi cu o comportare ire
proşabilă, primeşte din partea preotului o basma, ca semn distinctiv. Pînă acum 10-15 ani, în
satul Tulnici basmaua ca şi panglicile tricolore primite de la fete, erau purtate pe o prăj ină înaltă,
ln chip de steag . Fără a avea o organizare atît de precisă ca cea a cetelor de feciori din Ardeal
ti în cadrul acestui grup, există o serie de functii. Astfel « zaraful » ar.! obligaţia de a avansa o
sumă de bani, în trecut muzicanţilor, astăzi căminului cultural, ca plată pentru jocul de Paşt i. Alt
fecior este însărcinat cu strlngerea colacilor, a ouălor, a cozonacilor primiţi de la oameni.
Cetele colindă tot satul, însoţite fiind uneori şi de lăutari. În case nu intră însă decît doi inşi.
După ce se zice « la m L lţi ani », gazda este ridicată pe braţe şi săltată de trei ori în aer. În satul
Tulnici, mai de mult gazda casei pentru a scăpa de asemenea urare, se ascundea prin şură, prin
pod sau era urmărită pe dealuri şi prin grădini, de întreaga ceată.
Cu banii strinşi de la Vălărit, se cumpără vin, iar mîncarea strînsă este adusă toată la o gazdă
dinainte stabilită. După ce întreaga ceată s-a ospătat împreună cu muzicanţii, se îndreaptă spre
locul de joc. Întreaga petrecere poartă numele de « refenea ». Locul refenelii diferă de la sat la sat :
1a Blrseşti de exemplu este însăşi « salonul » de joc, astfel că la petrecere participă şi fetele.
Din rindul sărbătorilor de peste an, prilejuri mai importante de joc oferă Crăciunul, Anul
�ou, hramurile şi lăsata secului.
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î n trecut, la Sft. Ilie, bacii şi ciobanii coborau de la munte, pentru a mai sta de vorbă cu
stăpînii turm!lor. Cu această ocazie, se făcea horă mare în sat. 7 A:ela�i obicei l-am găsit atestat şi
astăzi în satul Ciumernic d in Sita Buzăului. pe versantul ardelean al munţilor.
Fără îndoială însă, hora duminicală rămîne cea mai frecventă ocazie, chiar dacă în momentul
de faţă, ea nu se mai pi a :tică cu regularitate. D.ică în trecut hora se d !sfăşura în aer liber, atunci
cînd timpul permitea, astăzi se manifestă din ce în ce mai puternic tendinţa de-a muta locul jocului
în săli, case, etc. Trecerea jocului de afară în spaţii închise nu este un fen om!n caracteristic numai
pentru Vrancea, ci un fapt general c :mstatat, p! linia evoluţiei jocului popular.
O altă tendinţă de sch imbare se manifestă şi în leg.itură cu m Jm !ntul în care are Ioc hora.
Mai de mult ea începea imediat după prînz ş i dura pînă l a as fi .1 ţitul soarelui, cînd tineretul , dar mai
ales fetele, erau obl igate să părăsească jocul, locul lor fiind luat de oam!ni însuraţi, care începeau
petrecerea lor. Astăzi, în special în Tulnici, se organizează tot mai des balurile de noapte, care
atrag maj oritatea tineretului.
Î n desfăşurarea jocului dumin ical se mai menţin totuşi şi acum cîteva obiceiuri vechi, ce se
referă la comportamentul participanţilor. Prin tra j iţie se interzice bărbaţilor însuraţi să joace cu fete,
feciorii însă putînd lua la joc nevestele tinere. De asemenea refuzul unei fete de-a ju::a cu un băiat
este aspru pedepsit. La cererea celui nemulţumit jocul se opreşte, muzica intonează un marş,
semn că fata trebuie să părăsească hora. De cele. mai multe ori interdicţia se extindea pe 2 -3 -4
duminici sau, cum s-a întîmplat în corn. Păuleşti, o fată n-a mai fost primită în horă, pînă după
•
căsătorie.
î n Vrancea, acompaniamentul muzical al jocului este format dintr-un taraf cu v ioară, cobză
şi uneori ţambal. î n trecut se juca şi după fluier sau cimpoi.
Din punct de vedere al repertoriului local, hora duminicală nu pune î n valoare decît un număr
restrîns din multiplele jocuri cunoscute în această zonă a Vrancei, ceea ce întăreşte observaţia
că t ineretul n-a mai preluat decît o mică parte a repertoriului tradiţional.
Jocurile cele mai frecvente sînt : sîrbele, horele, jocul « De doi », cîteva polci, intercalate
cu dansuri moderne, care, cu toate că nu sînt încă bine cunoscute, încep să fie tot mai apreciate.

Nunţile în special şi uneori petrecerile constituie fără îndoială, mijlocul cel mai bun de-a
putea lua contact cu repertoriul tradiţional, astăzi stăpînit numai de către oamenii mai în vîrstă.
Comparînd cele şase sate în care am lucrat, am putut constata că, din punct de vedere
al repertoriului, ele se prezintă sub o formă unitară.
Numărul jocurilor din această zonă este destul de mare, variind î n jurul cifrei de 20.
Astfel la Tulnici am găsit 20 de jocuri, la Păuleşti 23, Bîrseşti 22, Negrileşti 18, etc.
Analizînd pe scurt jocurile cuprinse în repertoriile tuturor satelor cercetate, se observă că
din numărul lor relativ mare, fondului local tradiţional îi apartin : De tare, Păltineşte, Bogdanu,
Jumătate de brîu, Sîrba sîrbească şi Sîrba mărunţică, H ora lui Gheorghe, De doi, B o ităneasca,
Brîul vechi, M unteneşte, Nătînga ca şi cele două jocuri ceremoniale de nuntă, Dantul şi Nuneasca.
Vorbind despre repertoriul de jocuri îl putem d iferentia în : jocuri de l argă circulaţie, j ocuri
regionale, de i nfluenţă orăşenească şi jocuri locale.
Acest fapt ne face să tragem concluzia că, şi pe plan coregrafic, Vrancea nu constituie o zonă
închisă, ci a fost expusă multiplelor influenţe exterioare.
Din prima categorie fac parte : Oiţa, Cărăşelul, Ceardaşul, M uşamaua, S fredeluşul, Ţînţaru,
Sîrba obişnuită, numită aici ca şi î n restul Moldovei Brîu, Hora, Raţa, Basmaua, Chindia şi
Ch.i.labaua, joc ţigănesc.
î n grupul jocurilor regionale am inclus dansurile întîlnite în zonele înconjurătoare şi care
in satele vrîncene, nu prezintă formele cele mai tipice cum ar fi : Corăgheasca, Ţigăneasca, Rusasca
şi Ţărăneşte.
Categoria jocurilor de influenţă este completată cu un număr destul de mare de jocuri
de provenienţă orăşenească. Cu toate că acestea nu prezintă interes folcloric, sînt totuşi semni
ficative pentru tendinţele evolutive ale jocului local. Ele sînt fie prel ucrări cărturăreşti de joc popular :
Banul Mărăcine şi Alunelul, ambele aduse prin şcoală, ca şi Sîrba studenţilor, fie dansuri vechi
de salon cum e Sotiş, foarte frecvent acum 50 de ani, astăzi în dispariţie şi Polca, integrată însă
cu totul stilului local. Din dansurile moderne propriu · zise amintim : «Valţul», Tangoul, Foxul,
« Malagamba» şi Swingul.
O problemă interesantă, legată de zonele de răspîndire ale folclorul ui coregrafic, este cea a
unităţii jocului vechi, pe ambele versante ale Carpaţilor. Din grupul jocurilor locale, caracteristice
satelor cercetate, desprindem un număr de trei jocuri, semmficative din acest punct de vedere.
Ele sînt : « De doi », foarte frecvent şi astăzi, « Brîul vechi » şi « Boităneasca », în prezent dispărut.
' I. Diaconu. Păstoritul în Vrancea, Bucureşti 1930, p . 41 şi 48, text IV.
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Cu toate că aceste jocuri prezintă dela o zonă la alta mici variaţii legate în special de aspectul
lor formal sau diverse variante de pa�i. chiar alte numiri, ele păstrează nechimbată structura
ritmică, figura de bază, ca şi format ia. Spre ex�mpul jocul « De doi » l-am întîlnit atît la Sita Buzău
lui în Ardeal cu aceeaşi denumire, cît şi în zona subcarpatică munteană, cu numele de « Ca l a
Breaza » sau « Ungureşte ».
La fel este cazul ş i celor do oă Sîrbe : « B:>ităneasca » ş i « Brîul vech i », care prezintă
o formă aproape identică cu « Lăzeasca » de la Sita Buzăului şi care se presupune a avea o
origine ciobănească.
Această constatare ca şi altele făcute cu ocazia unor culegeri anterioare, ne întăresc părerea
că niciodată, din punct de vedere folcloric, munţii n-au constituit o limită între două zone, ci
dimpotrivă, le-au unit într-una singură.
B:>gatul repertoriu al jocurilor vrîncene es_te su5ţinut şi de o mare varietate a formei şi struc
turii lor. Î ntîlnim ca formaţ ii cercul, coloana, alături de perechi, grup mic şi jocul solistic.
Referindu-ne la formaţii este necesar să subliniem existenţa unui fenomen de altfel generalizat
aproape pe întreaga ţară şi care constituie o caracteristică de prim ordin în evoluţia jocului popular.
Este vorba de tendinţa tineretului de-a transforma jocurile de grup în jocuri de pereche, ca şi a
jocurilor eminamente bărbăteşti în jocuri m : x :e.
Totuşi în repertoriul tradiţional din Vrancea, jocul de grup preponderează faţă de cel de
pereche. Formaţiilor atît de variate le corespunde o d i versitate de pa}i, ce se constituie în multiple
motive şi figuri.
Î n privinţa plasticii jocului, un rol important ii are forţa improvizatoare a dansatorilor care

crează în mod spontan noi şi noi mişcări.

Din punct de vedere al structurii ritmice, majoritatea jocurilor vrîncene se încadrează în măsuri
binare, în cadrul cărora apar dese contratimpuri ş i « sincope », caracteristice de altfel întregii
zone subcarpatice.
Ceea ce conferă însă jocului din Vrancea un aspect deosebit faţă de alte regiuni ale ţării, inte
grîndu-1 totodată în unitatea folclorică subcarpatică, este stilul execuţiei.
Rapiditatea unor jocuri face ca paşii să aibă o amplitudine redusă, dînd impresia că abia

se despri mt de la pămînt. M işcările sînt cînd-apăsate aproape greoaie, cînd uşoare şi pline de agili

tate. Aspectul de ansamblu al jocului din Vrancea comunică o puternică impresie de forţă, de
bărbăţie, de vitalitate, caracteristică temperamentului locuitorilor.

Cel mai reprezentativ joc pentru ţinutul Vrancei, aparţinînd fondului tradiţional este fără
îndoială « De tare ». Joc bărbătesc de virtuozitate, astăzi el este cunoscut în forma lui completă,
numai de către oameni în vîrstă, care îl joacă cu precădere la nunţi ş i petreceri. Datorită tehnicii
sale dificile, t ineretul l-a preluat fragmentar, reproducîndu-1 într-o formă schematică, mult
simplificată. Din acest motiv nu am putut vedea în satele cercetate, un grup mai mare de dansatori
jucînd « De tare ». Astăzi, el a rămas doar un vestigiu la care apelează bunii jucători, pentru a-şi
arăta măestria. Uneori se întîmplă ca la joc, între sîrbele, horile, şi jocurile de doi, ce se ţin
l anţ, să mai apară cîte un bătrîn sau doi care să joace în faţa muzicanţilor, « De tare ».
Jocul se desfăşura iniţial în formaţie de cerc, dansatorii prinzîndu-s�fie cu braţele pe umeri.
fie lanţ de braţe jos. Astăzi el se joacă şi solistic, în grup de 2 - 3 inşi.
Privindu-l, din primul moment, te impresionează vigoarea ş i rapiditatea mişcărilor, aspectul
bărbătesc şi marea bogăţie a paşilor, bazată şi pe improvizaţia i nterpreţilor, aceasta cu atît mai
mult cu cît în momentul de fată jocul a capătat un caracter aproape solistic şi demonstrativ.
Din punct de vedere muzical, melodiile sale, foarte multe la număr, sînt izbitor de ase
mănătoare cu cele ale brîielor, executate însă într-un tempo mai rapid. Fără a greşi putem aprecia
chiar de la început că jocul «De tare » nu este altceva decît o formă locală de brîu. Făcînd o
scurtă analiză a formulelor ritmice care stau la baza figurilor acestu i joc, se observă atît marea lor
varietate şi diversitate de combinaţii în cadrul formulelor compuse, cît şi existenţa unor motive
specifice brîurilor şi jocurilor subcarpatice în general.

J'i J J )\ J
n J n J Jl J Ji
JJJJ

Din cadrul formulelor simple foarte caracteristică este următoarea :

(comunele Tulnici şi Păuleşti), precum şi

JJJJ

;

formă care favorizează apariţia repetatelor contratimpur i.
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Formulele compuse sînt şi ele des întîlnite. Cele mai frecvente sînt :

n J

J

JJJ JJJJ

Ji J

Această ultimă fo rmulă constituie totodată şi ritmul spe cific jocului «De doi » pe care
l-am amintit înainte ca făcind parte din grupul subcarpatic 8•
Mai rar întîlnit în celelalte regiuni ale tării ritmul amfibrah este din plin reprezentat . în
jocurile din Vrancea. E l apare atît în « De tare », după cum am arătat, cit şi într- o serie de
alte jocuri (B Jgdanu, Nătînga, Ursăreşte, Ţigăneşte, HJra lui Gheorghe).
Această succintă enumerare a ritmurilor celor mai fre cvente, intîlnite în construcţia jocului
« D e tare », în afară de faptul că apropie acest joc de dansurile caracteristice zonei subcarpatice
şi în spe cial de brîu, demonstrează şi existenţa unei strînse legături între jocul « De tare » şi restul
repertoriului tradiţional.
Tehnica lui se bazează în spe cial pe paşi mărunţi, bătuţi, paşi încrucişaţi, pinteni şi sărituri.
Caracteristică tuturor acestor mişcări este rapiditatea execuţiei, ceea ce conferă ansamblului u n
aspect trepidant, o dinamică susţinută, întreruptă rareori d e momente d e relaxare. Impresia aceasta

I

este cu atît mai pregnantă, cu cit jocul se desfăşoară într- un spaţiu restrîns, cu deplasări mici şi
schimbări bruşte de sens.
Evoluţia jocului fiind dictată în primul rînd de improvizaţia spontană a interpreţilor, succe
siunea diverselor motive, figuri, ca şi durata lor nu respe ctă o anumită ordine. Mai mult chiar,
folosind ca bază schemele ritmice cunoscute, dansatorii înşişi creează noi paşi şi fi .;;u ri. Asemenea
« creatori » în dans sînt şi info rmatorii Ion Ţuţu şi B::>t iţă Vasile din satul Tul nici.
Jocul « De tare » l-am cules din satele Bîrseşti, Negrileşti, Tulnici şi Păuleşti. Deoarece după
cum am văzut, acest joc nu are o construcţie determinată de părţi şi figuri fixe, fo rmele în care
l-am găsit sînt fo arte variate, noi culegînd aproximativ 30 de fig·i ri difer�te.
Există bine înţeles o serie de figuri ce se repetă de Ia sat la sat şi care cuprind în general paşii
de plimbare, dar ele sînt destul de puţine. Astfel sînt figurile :
jocul « De tare » descris de noi.
Figurile cele mai multe le- am cules din satul Tulnici

I-a, II-a, III -a

şi a X-a din

15, u rme ază apoi Păuleşti 6, Negri

Ieşti 4 şi Bîrseşti 4.
În descrierea ce urmează vom da u n număr de 16 fi,prri, cele pe care le- am considerat a

fi mai închegate şi semnificative pentru acest joc.

DE TARE
Origine : Bîrseşti, Negrileşti, Tulnici, Păuleşti, raion Vrancea, Regiunea Galaţi.
Informatori : L. Jîiu, 67 ani, J . Cojocaru 5 1 ani - Bîrseşti,
Apostol Petre, 51 ani -Negrileşti.

I . Tutu şi V. Botiţă 6 1 ani - Tulnici.

N. Săcăluş 42 ani, V. Soare 27 ani - Păuleşti.
Culegători : Anca Giurchescu şi E manuela Balaci.
Dara·: Mai 1956.
Transcris : Anca Giurchescu.
•. O con<tatare analogl! face şi Pascal Bentoiu ln studiul său: Cîteva consideraţiuni asupra ritmului şi
notaţiei melodiilor de jocuri romineşti - Revista de Folclor, Buc. anul I nr. 1-2, p. 4 1
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Notaţia jocului

«Paşi bătu/i pe loc
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Descrierea jocului

« Paşi bătu/i pe loc cu mici

deplasări »

Figura /-a
Această fi gură cuprinzind paşi simpli, se execută fie la începutul jocului, fie intercalată cu
. .
alte figuri mai dificile, pentru relaxarea dansatorilor.
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Ea este formată din două măsuri muzicale şi se repetă ad libitum. Jucătorii sîm orientaţi cu
faţa spre centrul cercului (pct. 1) paşii executîndu-se în deplasare mică laterală spre dreapta (pct. 3)
şi stînga (pct . 7).
Măsura I-a.
Pătrimea 1-a
Pătrimea 2-a

Optimea 1-a Pas lateral cu dreptul.
Optimea 2-a Pas alăturat cu stîngul.
Pas fateral cu dreptul.

Măsura I{-a. Se execută la fel cu măsura I-a, începîndu-se însă cu piciorul stîng spre stînga.

Formula

ritmică

a

figurii

I-a

Figura li-a
Est e tot o plimbare executată însă cu o deplasare laterală mai amplă.
Figura cuprinde opt măsuri muzicale, primele patru executîndu-se în deplasare spre dreapta.
următoarele patru spre stînga.
Jucătorii sînt orientaţi jumătate la dreapta (pct. 2), paşii desfăşurîndu-se în înaintare pe linia
cercului (pct. 3).
Mdsura I-a.

}

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l -a Pas bătut cu stîngul.
.
2-a
. m
• 1 drept, pe valoare de pătrime.
• acord cu ca_1 c11u
Băta1e
3.a
4-a Pas bătut în acord cu dreptul.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l -a Pas bătut cu dreptul.
.
.
2-a
• 1 stîng, pe valoare de pătrime.
_1 c11u
Băta1e •m acord cu ca
3_a
4-a Pas bătut în acord cu stîngul.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l -a Pas bătut
- .
2-a
Bata1e
3_a
4-a Pas bătut

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l -a Pas pe loc cu stîngul.
2-a Acl l.işi cu dreptul.
3-a
Bătaie cu stîngul, pe valore de pătrime.
4_a

MIJsura II-a

Măsura III-a.

}

}

cu stîngul.
.
.
• 1
•1 c11u
m acord cu ca

drept pe valoare de pătrime.

cu dreptul.

Măsura IV-a.

}

.

Măsurile a V-a, a VI-a, a VI I-a şi a VIII �� se execută identic cu primele patru măsur;,
începînd însă cu piciorul drept spre stînga.
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Formula ritmică a figurii a U-a

Figura lll-a
Această figură se desfăşoară pe loc cu paşi mărunţi şi foarte repezi. Figura cuprinde două măsuri
muzicale, care se execută alternativ cînd cu un picior, cînd cu celălalt, repetarea lor este la libera
alegere a jucătorilor. J ucătorii sînt orientaţi cu faţa spre centrul cercului (pct. 1 ).
Măsura I-a.

Optimea 1 -a
Optimea 2-a
Optimea 3-a
Optimea 4-a

Măsura II-a.

Vîrf-toc cu stîngul.
Pas pe loc cu dreptul
Acelaşi cu stîngul.
Bătaie ştearsă înainte în acord cu talpa piciorului drept.

Se execută identic cu măsura I-a.
După un număr de repetări aceste două măsuri se pot executa începînd şi cu
piciorul drept.

Formula ritmică a figurii a ID-a

JJJJ JJ J J
Figura TV

Poate fi considerată ca o variantă ampl ificată a figurii a III-a. Ea a fost culeasă din satul
Tulni:i. Figura cuprinde patru măsuri muzicale executate pe loc, care se repetă ad libitum.
Jucătorii păstrează aceeaşi orientare ca la figura III-a.
Măsura I-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1-a Vîrf-toc cu dreptul.
2-a Bătaie în acord cu stîngul.
3-a
8.
ata1e m acord cu stmgu
•
1 , pe valoare de pătrime.
4_a

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l -a Vîrf-toc cu dreptul.
2-a Bătaie în acord cu stîngul.
.
3-a
8.ata1e cu stmgu
•
I , pe va l oare de pătrime.
4_a

Măsura a II-a.

Măsura

}

.

•

}

Se execută identic cu măsurile I-a şi a II-a din figura III-a.
După un număr de repetări, aceste patru măsuri se pot executa incepind
şi cu piciorul sting.

III-a şi a I V-a.

Formula ritmică a figurii a IV-a

Jl J l1 J J J J J J J J J
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Figura V-a

Această figură foarte des întîlnită în cursul jocului, a fost culeasă tot în satul Tulnici. Ea
cuprinde două măsuri muzicale şi se execută cu bătăi mărunte pe loc. Orientarea jucătorilor este
aceeaşi ca la fi gurile precedente.

Măsura l-a.
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1 -a
2-a
3-a
4-a

Pas pe loc cu dreptul.
Bătaie în acord cu stîngul.
Bătaie cu stîngul.
Bătaie ştearsă înainte în acord cu talpa piciorului drept.

Măsura II-a. Se execută identic cu măsura I-a.
După un număr de repetări, aceste două măsuri se pot executa începînd şi cu
piciorul stîng.

Formula ritmică a figurii a V-a

Figura VI-a

Această figură culeasă tot din satul Tulnici, este întîlnită şi în multe jocuri ţigăneşti. Ea
cuprinde opt măsuri muzicale şi se execută pe loc.
Orientarea jucătorilor este aceeaşi ca la figurile precedente.

Măsura l-a.
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

Măsura

l -a
2-a
3-a
4-a

Pas înapoi pe vîrful piciorului drept.
Bătaie pe loc cu stîngul.
Pas înainte pe călcîiul piciorului drept .
Bătaie pe loc cu stîngul.

li-a şi a III-a. Se execută identic cu măsura l-a.

Măsura IV-a .

g����:: t: } Bătaie cu dreptul, pe valoare de pătrime.
Optimea l -a Pas pe loc cu dreptul.
Optimea 2-a Acelaşi cu stîngul.

însă cu piciorul stîng.

Măsurile a V-a, a VI-a, Vil-a şi a VIII-a. Se execută la fel ca primele 4 măsuri, incepind

Formula ritmică a rigurii a VI-a

J J J J

J J J J

J J J J

Figura V/l-a
Această figură a fost culeasă din satul Negrileşti. Cuprinde 4 măsuri muzicale, executîndu-se
bătăi rapide pe loc. Figura se repetă ad libitum. Orientarea jucătorilor este aceeaşi ca la figurile
precedente . .

cu
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Măsura l-a.
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1 -a
2-a
3-a
4-a

Vîrf-toc cu stîngul.
Bătaie în acord cu dreptul.
Bătaie cu dreptul.
Bătaie în acord cu stîngul.

Măsura II-a.

g���:�� �:� }

Optimea 1 -a Bătaie cu stîngul.
Optimea 2-a Bătaie în acord cu dreptul.
Bătaie cu dreptul, pe valoare de pătrime

Măsura III-a şi a IV-a. Se execută identic, începînd însă cu p iciorul drept.
Formula ritmică a figurii a VII-a

Figura VIII-a
Această figură este culeasă tot din satul Negrileşti. Se compune din 4 măsuri muzicale, care

se repetă de două ori, executîndu-se pe loc. Orientarea jucătorilor este aceeaşi ca la figurile pre

cedente.

Măsurile I-a.

}

Optimea 1 -a Săritură mică pe ambele picioare.
Opt
mea 2-a
B.itaie în acord înainte cu dreptul, pe valoare de pătrime.
Op t 1mea 3 -a
Optimea 4-a Bătaie în acord oblic spre dreapra cu dreptul.

!

Măsura II-a.
Optimea 1 -a \
Optimea 2-a ,

Bătaie lateral dreapta cu dreptul,- p e valoare

Optimea 3-a
Optimea 4-a

Bătaie în acord pe loc cu stîngul," pe valoare de pătrime.

}

Măsura III-a şi a T V-a. Se execută identic cu măsurile l-a şi a TT-a.
figura s-a repetat de două ori se execută aceeaşi însă cu piciorul stîng.

în

de pătrime.

unele cazuri după ce

Formula ritmică a figurii a Vill-a

Figura IX-a
Această figură a fost culea�ă din satul Păuleşt i. Ea cuprinde 4 măsuri muzicale, care se repetă
ad libitum. Mişcarea se execută pe loc, cu bătăi accentuate. Orientarea jucătorilor este aceeaşi ca
la figurile precedente. Pentru a nu rupe unitatea mişcării, vom descrie primele 3 măsuri unite,
numerotînd optimele de la 1 la 1 2.
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Măsura I-a, a II-a

şi

a III-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

t: }
t! }
t: }
�=: }
��:: }

1 -a Pas pe loc, cu stingul.
Bătaie cu stîngul, pe valoare de pătrime.
Bătaie în acord cu dreptul, pe valoare de pătrime.
Bătaie cu dreptul, pe valoare de pătrime.
Bătaie în acord cu stîngul, pe valoare de pătrime.

Optimea
Bătaie cu stîngul, pe valoare de pătrime.
Optimea
1
2-a
Bătaie
în acord cu dreptul.
Optimea

Măsura IV-a.
Optimea
Optimea
ea
Opt
Optimea

!m

}

1-a Bătaie cu dreptul.
2-a Bătaie cu stîngul.
3-a
Bătaie cu dreptul ' pe valoare de pătrime.
4-a
Formula ritmică a figurii a IX-a

« Paşi mărunţi cu deplasări laterale »
Figura X-a
Această figură a fost culeasă din satul Negrileşti. Ea cuprinde 8 măsuri muzicale, primele
4 executîndu-se în deplasare laterală spre dreapta (pct. 3), ultimele 4 spre stînga ( pct.7).
Întreaga figură se repetă ad li bitum. Orientarea jucătorilor este aceeaşi ca la figurile precedente.

Măsura l-a.
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1-a
2-a
3-a
4-a

Pas lateral cu dreptul.
Bătaie alăturată cu uşoară flexare a genunchiului, cu stîngul.
Pas lateral cu dreptul.
Bătaie alăturată cu uşoară flexare a genunchiului, cu stîngul.

Mdsura II-a şi a III-a. Se execută id<mtic cu măsura I-a.
Măsura IV-a.

}

Optimea 1-a Pas lateral cu dreptul.
Optimea 2-a Bătaie alăturată cu uşoară flexare a genunchiului, cu stîngul.
Optimea 3-a
Optimea 4-a

.

B ata1e pe

.

1oe cu drept ul , pe va1 oare de pătrune.

Măsura V-a, a VI-a, a Vil-a şi a VIII-a. Se execută identic cu primele 4 măsuri, mişcările
lncepind însă cu piciorul stîng în deplasare laterală spre stînga.
Formula ritmică a figurii

a X-a

JJJJ JJJJ JJJJ
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Figura XI-a
Figura aceasta a fost culeasă din satul Tulnici. Ea cuprinde 8 măsuri muzicale, care se repetă
ad libitum. Paşii se desfăşoară în deplasare alternativă la stînga şi la dreapta. Orientarea jucăto
rilor este aceeaşi ca la figurile precedente.
Măsura I-a şi a II-a se execută în deplasare la stînga (pct. 7)
Măsura l-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1 -a
2-a
3-a
4-a

Vîrf-toc cu stîngul.
Bătaie cu dreptul.
Pas lateral cu stîngul.
Bătaie alăturată cu dreptul.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1 -a Pas lateral cu stîngul.
2-a Bătaie alăturată cu dreptul.
" .
3-a
Bataie pe 1 oe cu stmgu
•
1 , pe valoare de pătrime.
4_a

Măsura /l-a.

}

Măsura III-a şi a IV-a. Se execută identic, însă în deplasare laterală spre dreapta (pct.3).
Măsura V-a şi a VI-a. Se execută din nou în deplasare laterală spre stînga (pct. 7).
Măsura VII-a şi a VIII-a. Formează încheierea acestei figuri. Ele se execută pe loc. Pentru
a nu rupe unitatea mişcării, le vom descrie unite, numerotînd optimile de la 1 la 8.

Optimea
Optimea
Optimea
Oprimea
Optimea
Optimea

}

1 -a Vîrf-toc cu stîngul.
2-a
Pas pe loc cu dreptul, pe valoare de pătrime.
3-a
4-a
acelaş i cu stîngul.
S -a
6-a Pas pe loc cu dreptul.

}

Opt!mea 7-a
O pt1mea 8-a

}

Pas pe loc cu stîngul, pe valoare de pătrime.

Formula ritmică a figurii a XI-a

JJJJJJ J JJJJJ J

J

J J J J J J J )l J J � J

Figura XII-a
Această figură este culeasă tot din satul Tulnici, ca de altfel toate figurile care vor urma. Ea
cuprinde 4 măsuri muzicale, care se repetă ad libitum. Primele două măsuri se desfăşoară pe loc,
ultimele două în deplasare spre dreapta. (pct. 3). Orientarea jucătorilor este aceeaşi ca Ia figurile
precedente.
Nlăsura I-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1 -a Vîrf-toc cu stîngul.
2-a Bătaie în acord cu dreptul.
3-a
" . .
Bata1e m acord cu dreptul, pe valoare de pătrime.
4_a

}

Măsura li-a. Se execută identic cu măsura I-a.
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1\.făsura III-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1 -a
2-a
3-a
4-a

Vîrf-toc cu stingul.
Pas bătut lateral cu dreptul.
Pas alăturat cu stingul.
Pas bătut lateral cu dreptul.

Măsura I V-a.

Optimea
Optimea
0pt mea
!
0
pt1mea
piod

1 -a Pas alăturat cu stingul.
2-a Pas bătut lateral cu dreptul.
3 a
4-a

} Bătaie pe loc cu stingul, pe valoare de pătrime.

După un număr de repetări, această figură se poate executa şi în deplasare spre stinga, înce
piciorul drept.

cu

Formula ritmică a figurii a XII-a

Figura XIII-a
Această figură cuprinde 8 măsuri muzicale, care se repetă ad libitum. Primele patru măsuri
execută în deplasare laterală spre dreapta (pct. 3), următoarele patru măsuri se execută pe loc.
Orientarea jucătorilor este aceeaşi ca la figurile precedente.

se

Măsura I-a.

Optimea l -a Săritură mică pe ambele picioare.
Optimea 2-a Pas lateral cu dreptul.

g��:::: t: }

Pas alăturat cu stingul, pe valoare de pătrime.

Măsura II-a, a Ill-a şi a I V-a.

Se execută identic cu măsura I-a.

Miisura V-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l-a
2-a
3-a
4-a

Vîrf-toc cu stingul.
Pas pe loc cu dreptul.
Acelaşi cu stîngul.
Bătaie ştearsă înainte în acord cu talpa piciorului drept.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

1 -a Vîrf-toc cu stîngul .
2-a
Pas pe loc cu dreptul, pe valoare de pătrime.
3_a
4-a Bătaie în acord cu stîngul.

Măsura VI-a. Se execută identic cu măsura V-a.
Miisura

VII-a.

}

Mdsura VI/I-a.

-Pătrimea l -a
Pătrimea 2-a

Bătaie cu stîngul.
Pas pe loc cu dreptul.
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Formula ritmică a figurii a XIlJ-a

J

JJJ

«Paşi de brîu cu deplasare înainte şi înapoi»
Figura XIV-a
Această figură a fost culeasă în satul Tulnici. Atît ca structură ritmică, cit şi tehnic ea sea
mănă foarte mult cu o figură foarte des întîlnită în cuprinsul brîurilor. Informatorul a executat
această figură în trei feluri deosebite. Prima pe care o descriem constituie figura de bază, ultimele
două, variaţiile ei. Ea cuprinde patru măsuri muzicale, care se repetă ad libitum. Pentru a nu
rupe unitatea mişcării, vom descrie măsurile l-a unită cu a II-a şi a III-a cu a IV-a. În măsura I-a
şi a 1 1-a jucătorii sînt orientaţi cu faţa spre centrul cercului (pct. 1), paşii executîndu-se înapoi
spre punctul 5 .
Măsura I-a şi a li-a.

Optimea l-a Vîrf-toc cu stîngul.

g��:�:: i:: }
g�!�:: �:: }
}

Pas încrucişat înapoi cu dreptul, pe valoare de pătrime.
Pas încrucişat înapoi cu stîngul, pe valoare de pătrime.

Optimea 6-a Pas încrucişat înapoi cu dreptul.
Optimea 7-a
Pas înainte cu stîngul, pe valoare de pătrime.
Optimea 8-a

în măsurile a III-a şi a IV-a, paşii se execută înainte spre punctul 1 .
Măsura III-a

şi

a I V-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

}
}

1 -a Vîrf-toc cu stîngul.
2-a
Pas înainte cu dreptul, pe valoare de pătrime.
3-a
4-a
Ace hş i cu stîngul.
S -a
·
6-a Pas înainte cu dreptul.
7-a
1
p
as mamte cu stmgu , pe valoare de pătrime.
8_a

}

•

.

•

Formula ritmică a figurii a XIV-a

Variaţia I-a
Măsura l-a şi a Il a. Se execută identic cu primele două măsuri ale figurii a X I V-a.
\făsura III-a şi a IV-a.

}

Optimea l -a Săritură mică pe ambele picioare.
Optimea 2-a
Pas mamte cu dreptul, pe valoare de pătrime.
Optimea 3_a
•

.
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}

Opt ! mea 4-a
Acdaşi cu stîngul.
Optimea 5-a
Optimea 6-a Pas înainte cu dreptul.
Opt mea 7-a
Pas înainte cu stîngul, pe valoare de pătrime.
�
Optimea 8-a

}

Formula ritmică a variaţiei I-a

Varia/ia li-a
Măsura I-a şi a II-a. Se execută identic cu primele două măsuri ale figurii a XIV-a.
Măsura III-a.

Optimea
Opt mea
�
Optlfllea
Optimea
Măsura

}

l -a Vîrf-toc cu stîngul.
2-a
Pas înainte cu dreptul ' pe valoare de pătrime.
3-a
4-a Pas bătut cu stîngul.

IV-a

Optimea l-a Bătaie în acord înainte cu dreptul.
Optimea 2-a Bătaie cu d (eptul.

g�!:: t: }

Bătaie cu stîngul, pe valoare de pătrime.

Formala ritmici a variaţiei a D-a

« Pinteni şi sărituri »

Figura XV
Această figură se execută pe loc. Ea cuprinde opt măsuri muzicale, executîndu-se de obicei
o singură dată. Jucătorii sînt orientati cu rata spre centrul cercului (pct. I).
Mdsura I-a.

Optimea 1 -a Săritură pe ambele picioare depărtate, constituind avînt pentru
mişcarea următoare.
Optimea 2-a Pinten în aer cu ambele picioare.
Optimea 3-a Săritură pe ambele picioare depărtate, constituind avînt
pentru mişcarea următoare.
Optimea 4-a Pinten în aer cu ambele picioare.
Mdsura II-a Se execută identic cu prima măsură. Aceste două măsuri se repetă de trei ori

(măsurile I I I-a, IV-a, V-a, VI-a)
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Măsura VII-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l-a
2-a
3-a
4-a

Pas pe loc cu. stîngul.
Bătaie în acord cu dreptul.
Bătaie cu dreptul.
Bătaie în acord cu stîngul.

Măsura VIII-a.

Optimea l -a Bătaie cu stîngul.
Optimea 2-a Bătaie în acord cu dreptul.

g��:��: t: }

Bătaie cu dreptul, pe valoare de pătrime.

Formula ritmică a figurii a XV-a

J J J J J J J J I

3X

I J J J J J J J

Fi15 ura XVI-a
Această figură cuprinde 1 2 măsuri muzicale, executîndu-se tot o singură dată. Primele opt
măsuri se desfăşoară pe loc. Jucătorii păstrează aceeaşi orientare ca în figura precedentă.
Măsura

I-a.

Optimea l-a Săritură pe ambele picioare depărtate, constituind avînt
pentru mişcarea următoare.
Optimea 2-a Pinten în aer cu ambele picioare.
Optimea 3-a Săritură pe ambele picioare depărtate, constituind avînt pentru
mişcarea următoare.
Optimea 4-a Pinten în aer cu ambele picioare.
·

Măsura li-a. Se execută identic cu măsura I-a. Aceste două măsuri se repetă de opt ori
(III-a, IV-a, V-a, VI-a, VII-a şi VlII-a).

în măsura IX-a, primele 2 optimi se execută în deplasare înapoi (pct. 5), j ucătorii avînd
corpul orientat spre centrul cercului (pct. 1 ), iar următoarele două înainte.
Măsura IX-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

I -a
2-a
3-a
4-a

Săritură
Aceeaşi
Săritură
Aceeaşi

înapoi pe ambele picioare .
mişcare.
înainte pe ambele picioare.
mişcare.

în măsura X-a primele două optimi se execută cu deplasare laterală spre dreapta (pct. 3),
ultimele două spre stînga (pct. 7).
Măsura X-a.

Optimea
Optimea
Optimea
Optimea

l -a
2-a
3-a
4-a

Săritură
Aceeaşi
Săritură
Aceeaşi

laterală spre dreapta pe ambele picioare.
mişcare.
laterală spre stînga, pe ambele picioare
mişcare.
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Măsura XI-a şi a XII-a se execută în înaintare şi le vom descrie unite, spre a nu rupe
unitatea paşilor.
Măsura XI-a şi a XII-a.

Optimea 1-a Pas înainte cu stîngul.
Optimea Z-a
Optimea 3-a
Optimea 4-a
Optimea S -a

}

}

}

Pas înainte cu dreptul, pe valoare de pătrime.
Acelaşi cu stîngul.
p

-

Optimea 6-a Pas înainte cu dreptul.
Optimea 7-a
.
Opt1mea 8-a

·

•

·

as mamte cu stmgul , pe va I oare de patnme.
•

Formula ritmică a figurii a XVI-a

JJJ J

J J J J J J J J j) J

l sx l

J j) J
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Obs. Pe bandă melodia este înregistrată în continuare în forma :
A.B.A.C.D.C.A.B.C.D. Melodia este acompaniată în contratimp, exceptînd ultima măsură de la
sfîrjiturile de fraze, care se încheie cu formula ritmică anapest. (M. Boris).

Mg. -789

c

J OC :

> DE TAR E «

� � iii· r�
C F F 1rlli lf I

If E F r r r r r 1
--

--

� · �a u 1ifJ tt r 5
®

-

-

3

-......

r r rr r 1
-

-

, .11 iP QJ J1 Ci r/Jf) 1Ît5 îCJiCmi!tb 1
-

-

-

-

pfM f J @P 1 b @ 1 r\iP aJJ 1 c

J

1

Obs. Pe bandă jocul sună destul de curios întrucît violonistul cîntă în re minor, uneori cu
treapta II-a şi a lll-a mai ridicate, în timp ce acompaniamentul este susţinut în re major. Melodia
este acompaniată în contratimp exceptînd ultima măsură de la sfîrşiturile de fraze care se încheie
cu formula ritmică anapest (B. Marcu).

IIJIJICRII RPAH BPAHqA
B 1 956 rpyrma nccJiep;oBaTeJieiî llttcTn:TyTa <l>OJib1mopa rrpoBeJia rrepBy10 aHcne1u1 u:n10 D ceBepttoiî aone HpaR Bpanqa - B ceJiax : BhipcernTb , H erpimeIIITb , TyJibHH K ,
nayJielllTb n: CmrnernTb .
B npomJIOM reorpaCfin:qecKoti 06oco6JieHHoc•rn aToro HpaR coOTBeTCTBOBaJia aKOHO
MH'lecHaR ll30JIRU:llR ' caM06blTHaR llCTopn:qec1rnR 3BOJIIOU:HR H 111eCTHhli1 CfiOJibKJIOp RpKO
Bhipamettttoro apxaH'IHOro xapanTepa .
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B cm1y npeo6paaoBaHHit , npottcmennmx aa npoTHmeHHH BpeMeHH H , oco6eauo B
CHJIY KOpeHHhlX o6�eCTBeHHO-aKOHOMH'10CKHX nepeMeH B HLIHemnett iKH3HH Ha ceJie '
Ha apXa.H'leCKOM qioue BpLIH'lallCKOrO qioJILKJIOpa nacJiaHBaJIOCb BCe 60JILIIIe HOBhlX aJie
MeHTOB , o6noBJIHJO�Hx BJIHHHHfi . B MeCTHOtt xopeorpa4JttH aTH BJJHHHHH npttnecnu
HaMeHeHHH KaK B paaBepTLJBaHHH BOCKpeCHLIX xopoBonoB (xopa) TaK H B DJIHCOBOM pe
nepTyape . lfa C13pHHHLIX o6LI'laeB ' B KOTOpLIX DJIHCKa nrpana nepBeHCTByro�yro ponL ,
e�e coxpanHJIHCL « Prinderea suratelor » (06Lit1ait 6paTaeHH Me>HJJ;y neBy11rnaMH) H
Vălăritul , npaKTH KyeMLitt ea BTopott nenL nacxH .
c TpanttUHOHHLIM -tioHnOM DJIHCO K ' Ha HOTOphlX nepet1HCJIHM : «De tare» «Paltinesti».

Bogdanu. Jumătate briu «H6ra lui Gheorghe» «De doi», «Nâtingă», »Munteneşte»

H µ,pyrue , MO>HHO rroanaKOMHTLCH rnaBHLIM o6paaoM ea CB�L6ax UJIH me Ha npaaµ,HeCTBax
c yqaCTHeM CTapH KOB .
KpoMe To ro B penepTyap Tex cen , rne 6Lmo npoBeneno HccnenoBanHe, BxonHT DJIRCHH
mupoKoro 6LITOBaHHR ' o6naCTHLie ' a TaKiKe DJIHCKH npeTepneBIIIHe roponcKHe BJIHHHHH .
B eeKOTOpLIX MeCTHLIX TpaP,HUHOHHLIX DJlHCKax OTMe'laeTCR 60JILIIIOe cxoncTBO c
qiopMaMH DJIHCO K ' KOTOpLie npaKTHKYJOTCR na TpaHCHJILBaHCKOM CKJIOHe KapnaTCKHX
rop , 'ITO npHnonHT K aaKJIJO'leHHIO ' 'ITO c cliOJILKJIOpuoa TO'IKH apemrn ropLI He BOa
nBurnH 6apLepoB Memny ooeHMH aonaMH , a nanpoTHB , coeµ,murnu HX B oµ,uo uenoe .
PenepTyapeoMy 6oraTCTBY BpLIH'lancHHx nJIRCOK (B cpeJIHeM ;wianr\aTL) cooTBeT
CTBYeT 6onLwoe paauoo6paaHe B qiopMauHHX , e Mauepe nepmaT&CR npyr aa npyra pyKaMH
H B TeXHHKe . XOTH rpynnoBaH qiopMaUHR npeo6JI�aeT , OTMe'laeTCH Tennem:�HR MOJIOP,e>HR
K napnoMy Tanuy .
c pHTMH'leCKOtl: TO'IKR apeHHH B 60JILWRHCTBe DJIHCOK na6nronaeTCH nByxqacTeoe
nBHiKeHHe ' HB06Hnyro�ee cHeKonaMH .
IlJIRCODLiit CTHJlb xapaHTep11ayeTCH CTpeMHT0JlbHOCTblO nBH>HeHHtt , nenaro�eit RX
Menee IIIHpOKHMH . 06�Htt acneKT Bil0'13TJIHeT cnoea CHJIOtt , MymeCTBeHeOCTblO u muaee
panocTHOCTblO .
CaMLiit xapaKTepHLiit TaueQ , npua�nema�Htt K Tp�HQHonnoMy qiouny , aTo BHP·
TY03Hhltt MYIKCKOit Taneu «De tare » , CXOAHLIR c DJIRCKaMU KywaKa ( Brîul ) .
HLIHe OH HCDOJIHHeTCH rnaBHldM o6paaoM CTapuKaMH H OCHOBLIBaeTCR B 60JibmOtt
Mepe na TBOp'leCKOit HMnpoBm1auHH HCDOJIHHTenea .
B uacTOH�ee BpeMH n Kpae Bpauqa nnHIIIYT non conpoBomnemi:e cKpHDKR , K06aLI ,
a HHorna u ULIM6anoa ' B npOWJIOM HX conpOBOiKAaJIH CBHpenb HJIU BOJlhleKa .
CnenyeT TeXHH'lecKoe orrucrume 1 6 qiuryp DJJHCKH «De tare»

THE VRANCEA DANCES
A group of i nvestigators of the Roumanian Folklore Institute collected in the year 1 956
folklore material i n the Northem region of the Vrancea county in the villages of Birseşti, Negrileşti,
Tulnici, Pauleşti and Spineşti.
In the past, the geographical isolation of this region entailed its economic isolation, involving
a specific h istorical evolution and a local folklore with a marked archaic character.
Owing to the changes that have taken place along the ages and in particular the sweeping
transformations that have occurred in the social and economic life of the villages during the last
years, renewing in fluences have been grafted on the archaic trunk of the Vrancea folklore. In local
choreography this influence brought about changes in thc performance of the Sunday-Horas as
well as in the general repertory of danccs. From among the old ceremonies in which the dances
played a conspicuous role, two have been preserved and are still practised on the second Easter
day, namely Prinderea suratelor (a pledge of sisterhood) and Valarit (the collecting of annual
funds for the payment of the fiddlers).
The traditional store of dances including De tare, Pa/tineri, Bogdan11, Jumătate Briu, Hora
.
Im Gheorghe, De doi, Notinja, M11nteneste is displayed chiefly at wedding ceremonials or feasts
attended by the older members of the community. Other categories of dances l ikewise contained
in the repertory of the invest igated villages are thc dances pcrformcd throughout the larger portion
of t he country, regional dances, as wcll as th ose bearing a town influence.
Among the local traditional dances there are some very similar in charact-:r to those on thc
Transylvanian slopies of the Carpathian Mountains ; this fact entitles us to draw the conclusion that
the mountains havc never constituted - from thc folkloristic point of vicw - a separating line
betwcen two zones but rather that the mountains have joined them into a single whole.
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The vast repertoire of dances from the Vrancea villages (aprox. 20 dances) engender a great
diversity in the dance-formations, bearing and technique. Although the group-form is more wides
pread, the younger people show to-day a preference for pair dances.
As far as the rhythm of these dances is concemed, most of them contain binary movements,
interspersed with counter times and syncopes.
The dancing style is characterized by rapid movements which have no time to unfold themselves.
The general aspect conveys a strong impression of vigour, manliness and vitality. The most repre
sentative dance of the traditional stock is the men-dance De tare, with a virtuosity akin to the Briu
dance. lt is nowadays danced chiefly by the older generation and it is, to a Jarge degree, charac
terized by the improvisations of the interpreters. The Vrancea dances are today accompanied by
the violin, cobza and sometimes dulcimer, whereas in the past the pipe and bagpipe were employed.
The technical description of 16 figures of the De tare dance concludes the article.
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CÎNTECE

ROMÎNEŞTI

INEDITE

DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
GH. CIOBANU
Urmărind să cunoaştem cit mai bine influenta culturii muzicale orientale asupra celei
romîneşti - în deosebi asupra muzicii lăutăreşti, obiectul prim al preocupărilor noastre în momentul
de faţă - a trebuit să cercetăm cu atenţie nu numai literatura de specialitate, ci şi numeroase
manuscrise muzicale greceşti care se află la biblioteca Academiei R.P.R. Dintre acestea, ne-a
reţinut atenţia în mod deosebit un număr de şase manuscrise care conţin fie numai cintece
de lume 1, cum sint manuscrisele nr. 370, 784, 925 şi 927, fie diferite cintări bisericeşti cărora
li s-au adăugat la sfîrşit citeva cintece de lume, cum sînt manuscrisele 21 8, căruia i s-au adă
ugat două cintece romîneşti, şi 955, căruia i s-a adăugat un cintec grecesc 2•
ln articolul de faţă ne vom opri asupra manuscrisului 370, din care vom extrage şi prezenta
un număr de patru cintece romîneşti. Despre unul din ele există menţiuni, nu se cunoştea însă
melodia iniţială. Înainte însă de a vedea cin_tecele la care ne referim, socotim că este necesară
prezentarea acestui important manuscris, pentru a ne da seama atît de cuprinsul său cit şi
de vechimea şi locul scrierii sale.
Manuscrisul, de format 1 7 X 1 1 , numără un total de 201 foi, dintre care ultimele cinci
sînt nefolosite. Scrisul notelor şi al textului, foarte frumos şi clar, este cu cerneală neagră, cu
excepţia semnelor timporale, consonante şi a mărturiilor care sint scrise cu cerneală roşie, aşa
cum se obişnuia.
Ontecele, care încep pe f0 4, sînt scrise de aceeaşi mină. Numai Ia sfîrşit (f0 1 96") găsim
scris de altă mină şi cu altă cerneală : « Modul cînturilor romîneşti », după care urmează - fără
semnele timporale şi consonante şi fără text - notele romanţei « Tu zadar apune, în zadar răsare »,
de Th. Georgescu 3, autor al multor romanţe cu circulaţie mare în a doua jumătate a secolului trecut.
Constatăm intervenţia altor miini încă de două ori, la începutul manuscrisului, pe f0 2 şi
3. Pe f0 2 găsim scris : Bl[(3 ]'Aot; Xct'Aouµ.t '11) drt°kpTOJ 7te:p L�XOUO"IX O"UAA 6ytJV EX 'T:W V ve:c.>-rO:pc.>v

xctl lj8u-r� pwv µ. e:'Awv ' µ.� 7tpoa0Î)X1JV l V 'T:<î°J -r.t Ae:t xct( "\"WV oc.>µ.cti:xwv 'T:pctyc.>8(wv de; µ.e'Ao t;
ci0wµ.ctvLx.6v xctl e:u pc.>7tct·cx.6v (Cartea numită Evterpe cuprinzind o culegere din cele mai noi şi

mai dulci melodii, cu adăugarea la sfîrşit, a citorva cintece bizantine pe melodie turcească şi
europeană). Acesta ar fi, după cum se vede, titlul colecţiei. Mai departe ni se spune că melo
diile au fost transpuse în sistema cea nouă a muzicii de către Theodor Fokeos şi Stavrake
Vizantios, fiind revăzute cu grije şi corectate de către Hurmuz Hartofilax, unul din autorii
reformei din 1 8 14. Se mai face menţiunea că melodiile au fost tipărite Ia Galata, Constan
tinopol, în anul 1 830 '· Nu semnează cine a scris acest titlu, dar felul cum sînt făcute unele
litere - în deosebi y .� şi 7t
nu lasă nici o îndoială că este vorba de altă mină decît cea
care a scris cintecele.
În fine, pe f0 3 găsim scris, cu litere ca de tipar, în mijlocul unui chenar : Efterpionii. ln
zilele prea luminat11/11i D : Alexandru Ion, Domn şi stăpînitor a toată Moldo-Romfnia. Georgie
-

' Grecii le numiau liaµ.ct'T:ct i !;w'T:e:p LxiX, deci clntece exterioare (bisericii), profane, pentru a le deosebi de
,
c�le EXXAlJO"L!XO"'T:tXcX, cintece propriu-zili bisericeşti, folosite in cult.
' Manuscrisele 2 1 8 şi 370 sini scrise cu no1a1ia statomicitil de Hrisant de Madi! şi colaboratorii sili în 1 8 14
( v. Anton Pann, Clnt�ce de lume, transcrise din psalticii în notalia modernii, cu un studiu introductiv de Gh. Ciobanu.
Ed. de stat pentru ht. şi artil (1955), p. 10), iar celelalte sini în notalia bizantinii anterioarll reformei lui HrisanL
1 v. Anton Pann, Clnuce de lume, p. 233.
.
• cf. G. Breazul, Patr/um Carmen, Melos,
Culegere de studii muzicale scoase de G. Breazul. I. Craiova.
Sensul Rominesc, ( 1 94 1 ), p. 309.
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Ioan, cîntăref la biserica Mihai- Vodă, t 864. Acest cîntăret bisericesc s e m a i semnează încă de două
v
ori, cu numele puţin schimbat : G. l oannescu, pe r0 1 V ş i pe f0 3 ' unde trece şi datele semnă
turilor : 20 ian. 1 864 şi, respectiv, 1 1 ian. 1 864.
în ceea ce priveşte cuprinsul, manuscrisul este împărţit în două părţi d istincte, prin inter
venţia unui nou titlu (f0 140 ) : Mtaµo:t ; sau cu termenul folosit pe vremuri şi la noi : mişmaia
(de la turcescu l m<'cima = culegere, antologie 5).
v
Prima parte cuprinde 87 cîntece turceşti şi 1 3 cîntece greceşti. La r0 l 36v - 1 38 ni
se dă cuprinsul acestei părţi, ind icîndu-ni-se pentru fiecare cîntec : modul în care este scris, ritmul
şi începutul primului vers. Cuprinde cîntecele cele mai vechi, care au fost transpuse - după cum
am văzut că se arată la f0 2 - din notaţia veche în cea nouă. Această vechime ne este do
vedită şi prin aceea că nu ni se indică nici autorul versurilor şi nici cel care « a compus » notele,
cum se obişnuieşte după anul 1 800.
După titlul celei de a două părţi, găsim scris : " HToL (3E �'Aoi; 7ttptexouaa: aTCxouc;
ţ <i>µo:"Lxou : . EAAT,VLXO•J c;; TE: XIXL oe<i>µixvtxo uc;· auVTt6evTe:i; XIXL µe:'A07tOnJ6E vTe: c;; XIXTOC
TO
e �<i> tptxov µ 'Ao c;; Twv c 6<i>µixvwv 7to:pii oto:c;: 6p<i>v 7tOLlJTw11 (Această carte cuprinde versuri
bizantine, eline şi otomane ; adunate şi compuse pe melodia de lume a otomanilor alături de
a altor poeţi).
În ceea ce ne priveşte, este partea cea mai interesantă a manuscrisului.
După u n număr de 46 cîntece greceşti - dintre care două sînt dedicate fostul u i domnitor
al Moldovei, M ihai Sutzo ( 1 8 1 9 - 1 921 ) 8, iar unul sultanului Selim ( 1789 - 1 1107), urmează cinci
cîntece vechi turceşti, apoi patru Tp()(youoLo: (3'Aaxtxo: (Ontece valahe), însfîrşit alte două cîntece
turceşti, separate printr-un tabel explicativ al ritmurilor turceşti.
Multe dintre aceste cîntece trebuie să fi fost transpuse, de asemenea, din notaţie veche
în cea nouă, altele însă - cele mai noi, dintre care fac parte şi cîntecele romîneşti - au fost
notate de la început cu notat ia h risantică. « Compozitorii » melodiilor mai n o i sînt - după cum
se iodică - Vasilie Vizantios şi Grigorie Protopsaltul.
în totalitatea lui, manuscrisul conţine 1 57 cîntece.
Deşi, după cum dovedeşte titlul din f0 3, manuscrisul a circulat în Bucureşti, socotim că
ou acesta este locul unde a fost scris, ci mai mult ca si ur Moldova. Ne bazăm presupunerea,
pe de o parte pe faptul că manuscrisul cuprinde două cîntece dedicate unui domnitor moldovean
iar pe de altă parte pe acela că despre Vasilie Vizantios care este « alcătuitorul » notelor, poate
chiar compozitorul multor melodii, se spune că era ' l e;; T6 �e Tpov T u laµo:l:'A(ou, i v (3o:aaa:pix(3Cct
(la teatrul din lzmail, în Basarabia). Manuscrisul nu conţine nici un cîntec ce ar aminti de Ţara
Romînească, nici un nume de psaltichist grec care să fi trăit aici.
Ar fi greu de precizat cînd a fost scris acest manuscris. Avînd în vedere însă faptul că în
anul 1 830 a apărut la Constantinopol publicaţia Eurerpe în care se găsesc multe dintre cînte
cele primei părţi a manuscrisului nostru, şi că n-ar mai fi avut nici un rost să se introducă
în el cîntece care circulau pe calea tiparului, credem că n-a putut fi scris mai tîrziu de acest an.
Importanta acestui manuscris este, după părerea noastră, de necontestat. Din el luăm cu
noştinţă, în primul rînd, de ceea ce se cînta în fostele Principate Romine pină către anul 1 840,
şi chiar mai < poi : cîntece turceşti, cîntece bizantine şi eline. în afară de aceasta, din man uscris
mai reese un lucru extrem de important. Multe dintre cîntecele eline sînt scrise în acrostih.
Desigur că nu este nimic surpr. nzător în aceasta, mai ales că pe atunci acrost ihul era la me dă.
Ceea ce însă ni se pare nouă extrem de interesant este faptul că pe lingă nume ca : Eufrosini,
Panaghiotaki şi Papadopulos care apar în acro�tihuri, întîlnim şi nume ca : Alexandra, Tarsira,
Sofi:a şi Mariora. Desigur că poezii cu asemenea acrost ihuri au putut fi create de greci şi <le
d .cate unor romînce. Este foarte posibil însă ca multe din ele să fi fost create chiar de către romîni.
Se ştie doar că primii noştri poeţi au început prin a scrie versuri greceşti 7• Ne face să ne gîndim
la această posiblitate şi faptul că într-un alt manuscris <ms. grec no. 784, f0 81 v ) există o cîn
tare ale cărui versuri sînt create, după cum se arată, de N ikolaki l l iascu. Ar fi greu de crezut că
acest l l iascu ar fi grec şi nu romîn, cînd se ştie că în mod obişnuit pe acel timp romînii îşi
• cf. I . Manole. A nion Pann, Edit. de stat pentru lit. � i arta ( 1 9 54 ) . p. 53.
• Considerăm că este vorba de Mihai Sutzo li şi n u de M ihai Sutzo I, care a domnit în Moldova intre anii
1793 - 1 795, intrucit pe de o parte înainte de 1 800 nu se obişnuia - dup� cum am spus - să se treacă numele autorului

versurilor sau a l celui ce a compus sau notat melodia, în timp ce la cin tecele dedicate acestuia ne esre indicat numele
celui ce a « compus » melodia, iar pe de altă parte acest Grigorie n·a primit titlul de protopsalt decît în anul 1 8 1 9
(cf. N i fon Ploeşteanu. ( ar1e de muzica bisericeasca, pe psal!ichie ş i pe note l iniare, p e trei v oci, Buc. • 1 902, p . 42).
Ori, de obicei, fiecare semna cintecul cu titlul pe care-l purta în momentul cind 1-a compus sau J.a notat.
' v. O. Densuşianu, literatura romlna moderna, Ed. I V, Bucureşti. Cugetarea. 1 94 '. p, S l , 1 57 ; - C. Erbiceanu,
Via/a şi activitatea protosin!(he/ului Naum lilmniceauu, Academia Romină, Discursuri de recep1ie, XXII, B u c u re şt i . 1900,
p. 28 ;
A. Camariano, ln}fue111a poe;iei lirice neol(receitl asupra celei romlneiti ; Ienăchită, Alecu, Ianc o Văcărescu,
Anton Pann şi modelele lor greceşti, Buc., 1935, p. 26.

-
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greciiau numele, nicidecum invers. Dacă s-au putut crea versuri greceşti de către romîni, este
foarte posibil să se fi creat şi melodii. după cum am mai susţinut şi în articolul precedent 8•
Dar importanţa mare a manuscrisului stă în faptul că el contine patru cînrece valahe,
« intonate » - în sensul de puse pe note - de acelaşi Vasilie Vizantios despre care a mai fost
vorba, după cum se vede din facsimilele ce urm � acă. Textul romînesc este redat cu l itere greceşti.

1 Ne referim la articolul :
al Revistei de Folclor.

Un clntec al lui Dlmlirie Cantemir tn Colec11a lui Anton Pann care a apărut
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Regretăm că nu ne dă întregul text, se vede clar însă că este vorba de u n cîntec în care
se cîntă primăvara. Trebuie să fi fost destul de mult cîntat acest anotimp pe acea vreme, _ de
lndată ce aflăm şi la Anton Pann două asemenea cîntece 9•
La acest cîntec - ca şi la celelalte - ni se indică modul şi ritmul cu termenii perso-arabi
obişnuiţi pe atunci : makam ( = mod) peyati, usul ( = ritm) so/ian. Aceasta lasă de înţeles pe de
o parte că se cînta cu unele intervale mai mari iar altele mai mici decit tonul şi semitonul gamei
temperate, iar pe de alta că melodia era însoţită în timpul cîntării de un an umit ritm pe care-l
1
susţineau în mod obişnuit două tobe mici 0•
Vom reveni asupra acestei melodii după ce vom vedea şi celelalte cîntece.
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lipseşte textul. �� înţelegem de �e s-a oprit numai după trei
silabe. Ar putea exista
două 1p ot�-;e în :i-ceastă pnv! nt� : a) nu 1-a ştiut, sau nu 1-a înţeles
; b J nu s-a potrivit la această
melod !e tipic onentală, aşa mc1t a renunţat să-l mai. scrie.
.
ia orice caz, adevăratul motiv pentru
care hpse�te textul nu va putea fi cunoscut - după cum socotim
- niciodată.
: v. Anton Pann, Cirrtece de lum_e, nota 34 (p. 84).
, Poate lumbelechluri, un fel de timpane
mult folosite la noi pe timpul domnilor sreci, du
_
Pă cum 1puoc
N. F1. �1. mon (v. C_lacol/ ve�lli. # '!ai. Ed11u
!a de Stat pentru lit. şi anii.. ( 1 951)), p. 59, nota t).
1.1 A� 1den111_ acestei p1ese 1-am pus intre paranteze intru
cit nu sini insemna(i ln nota(ie dar se clntl Io realitate
.
M od u V ar1s este mult croma11za1 ln practicl!, deşi teoria spune el! este
un
mod diat6nic.
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Modul ne este indicat prin treapta zo : este 11aris-ul muzicii bizantine. Ritmul acompania
mentului : duyek.
Un cîntec care trebuie să fi circulat mult în prima jumătate a secolului trecut este u

j

Cu

�!1
t.

:1 -

t2 J
�

..____,,

Te

r

Spu

'

i

•

J

yes!

'

l2J)

,- :\ _.......,,

JJ!J
fr1s

/1

J

la

ne-m ca

J

la

ţj)f§
S1

�'

Puiculiţa me yupita,
Ţe yest t1·ista si mahnita ?
Spune sufleţelul mieu,
Spune ca se stiu si yeu
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Spune-m', puica, ţe-s lipsesti ?
Sufleţelu (e-s doresti ?
Spune-m', puica, numai mie
Si spui si yeu al mieu ţie.

Ca text ne este destul de cunoscut, deoarece îl întîlnirn şi în Anton Pann 13• De altfel
şi acesta nu face decît să preia o poezie a lui Ienăchiţă Văcărescu, care, la rîndu-i, se inspiră 
după cwn arată Ariadna Camariano - dintr-o poezie greacă u.. Textul a circulat nu numai pe
15
calea tiparului ci şi prin diferite manuscrise •
v
Cu melodie l-am mai întîlnit, în afară de Anton Pann, în ms. grec 2 1 8 , f 0 1 5 9 şi în ms
1
romin 3497, cintul 432 (p. 862) 8•
Dacă textul cîntecului ce prezentăm este variantă a celui din Anton Pann şi din cele două
manuscrise menţionate, din punct de vedere melodic nu se poate face nici o apropiere intre
ele. Explicaţia nu este greu de găsit : melodia acestui cintec este, mai mult ca sigur, moldo
venească, pe cind cele trei variante sînt munteneşti.
Ca şi la prima melodie, ni se indică modul şi ritmul prin termeni perso-arabi : makam

thitzaz, usul sofian.

Pe cînd se afla la Berlin, pentru studii, M. Kogălniceanu cere familiei să i se trimită cîteva
cintece, printre care şi « Zioa, ciasul despărţirii » 17• în afară de aceasta, într-una din scrisorile
sale către V. Alecsandri, în care vorbeşte despre ce cîntau lăutarii « pe la spartul balului » de la
Curte în 1 827, Ion Ghica menţionează două cintece 18 :

11 Credem că de-asupra silabelor I şi 3 din primul vers ar trebui să fie triolete, aşa cum există de-asupra silabe
lor corespunzătoare din versul al doilea. Este vorba, desigur, de o greşală care se poate comite foarte uşor in notatia
psaltică. Deşi simetria ritmică a celor două rinduri melodice ne îndemna să corectăm această greşall, n-am făcut-o
totuşi întru cit am căutat să respectăm originalul.
11 v. A. Pann, Cîntece de lume. nr. 65
" v. A. Camariano, op. cit. p. 21
1 6 Mentionăm manuscrisele romîne : 2 1 (f0 42r ), 2306 (f0 8v) �i 2308 (f0 72r ).
" Manuscrisul 3497 este intitulat : Carte de cfnturl cu note de psanichie. scrise de G. Ucenescu, student al domnu1 ui Anton Pann, la 1 8 52.
" v
. G, Breazul, La bicentenarul nfl$/erii lui Mozart, Uniunea Compozitorilor din R.P.R., Bucureşti, 1957 p. 6.
1 8 v. I. Ghica, Opere I, « Clasicii Romfni», Edit. de stat pentru lit. şi artA, (1956), p. 335.
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Ai, Ileană, la poiană
Să culegem buruiană . . .
şi

A h ! Nurifo, cale bună,
Dar te rog, nu mă uita . . .
Textul cînte.c ului al patrulea din manuscrisul ce am prezentat întruneşte, în cele două
strofe ale sale, fragmente din cele două cintece menţionate de M. Kogălniceanu şi I. Ghica :
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Zioa, (asul despar(iri
lnsen:nat c11 muna ta
L-am aflat cu intristare,
De( te rog nu ma uita ;
L-am aflat cu intristare,
Deţ te rog nu me uita.
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Ah Nurife cale pune
Dar inima mea s-a ta
Fie in vec ne desper(ita
Si te ro!( nu me uita
Si te du unde te-astaptă
Toţ ai tei, la casa ta.

antecul trebuie să fi circultat destul de mult. Deocamdată n-am găsit decît « Ziua, ciasul
despărţirii », mult mai complet însă - numără nu mai puţin de 10 strofe - neamesteca 1 c•.1 cel
menţionat de t. Ghica 18• Melodiile nu au nici o asemănare intre ele.
Modul şi ritmul indicat : makam muhur, usul sofian.
" v. Biblioteca Academiei

R.P.R., ms. rom. nr. J244, f"'

27r .
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După această scurtă prezentare a celor patru cintece, s ă căutăm să vedem c e este c u
ele, î n c e măsură s e poate spune c ă sînt romineşti ş i a cărui melodie m a i poate fi urmărită,
fie numai în parte, pînă în ziele noastre.
Comparîndu-le, atît ca text cit şi ca melodie, cu celelalte variante cunoscute, se desprinde
un lucru clar : toate au circulat prin lăutari, toate au fost notate de la lăutari. Acest lucru
reese nu numai din schimbările melodice care se constată fără nici o greutate, dar şi din con
taminarea cea mai felurită a textelor, firească dealtfel procesului de circulaţie orală.
Comparate cu cintecul popular prorpiu-zis, melodiile a doua şi a patra prezintă un caracter
aparte : a doua este - după cum am mai spus - în cel mai curat stil oriental, iar a patra,
creată într-un stil care respiră emfază, trădează origine occidentală, cu amestec ornamental ori
ental. Pentru aceste considerente, putem afirma că nu sînt romîneşti decît datorită faptului
că s-au cintat pe texte romîneşti. Nu trebuie să uităm, bineînţeles, că acelaş i lucru se poate spune
despre toate melodiile de origine cultă care a).I ciruclat la noi în prima jumătate a secolului
trecut. Colecţia lui Anton Pann ne oferă suficiente asemenea exemple. Ele prezintă totuşi im
portanţă din punct de vedere istoric, deoarece marchează etape în crearea unui stil rornînesc.
Neavînd nici o legătură cu creaţia populară, şi nefiind semnificative nici pentru stilul lăutăresc,
le lăsăm deoparte urmînd să ne ocupăm în continuare numai de melodiile întîia şi a treia.
Ca atmosferă generală, şi aceste melodii trădează influenta orientală ; a treia sună chiar
mult mai oriental decit prima. Din ambele respiră totuşi o atmosferă modală des întîlnită în muzica
lăutărească şi în aşa numitele cintece « de mahala ». Ceva mai mult, se constată aceeaşi strînsă
legătură - firească în cintecul popular propriu-zis - între metrica versului şi linia melodică.
Aceasta contribuie şi mai mult la crearea unei atmosfere asemănătoare celei ce respiră din cintecul
nostru popular.
Prima melodie rămîne totuşi cea mai interesantă, atît prin forma sa cit şi prin formula melodică
de închiere pe care o întîlnim - după cum vom vedea - în numeroase cintece populare.
în ceea ce priveşte forma, izbeşte puternic componenţa primului rînd melodic din două
motive melodico-ritmice identice, corespunzătoare la cite patru silabe ale versului. O con
structie asemănătoare am constatat în cîntecul « Cînd eram mai tinerea » pe care l-am prezenat
într-un articol anterior 20• Această formă nu este de loc specifică creaţiei populare propriu-zise.
Dar dacă nu este specifică creaţiei populare, se poate afirma că este specifică muzicii lăutăreşti ?
Pînă la un punct se poate accepta această afirmaţie, forma este însă, după cum credem - şi
aceasta este lucrul esenţial - de origine orientală. Ne hazăm părerea pe faptul că întîlnim în
colecţia lui Anton Pann cîntece cu asemenea formă tocmai printre cele pe care le-am considerat
că sini fie de origine orientală, fie create sub intluenţa acesteia 21• Aceasta dovedeşte că forma
despre care este vorba, şi pe care o întîlnim la lăutari, este preluată de aceştia din creaţia orientală
sau de tip oriental în floare la noi - cel puţin la oraşe - pînă către mijlocul secolului
al XIX-iea.
Să vedem ce este cu formula melodică de încheiere, pe care am însemnat-o la exemplul
nr. 1 printr-o croşetă şi pe care o redăm alături de alte formule.
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2 0 v . Gh. Ciobanu, Un clntec din colec(ia lui A . Pann, ln « Revista d e Folclo r » nr. 1 -2/ 1957, p . 1 50.
21 v. A. Pann, Cintece de lume, nr. 85, 86, 95, 96 şi 1 0 1 . Dintre cele considerate populare, mentionăm alături
-

nr. 40.
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Fără nici o greutate, se constată înrudirea categorică a formulei cîntecului nostru cu toate
celelalte formule, care nu prezintă decît aspecte diferite ale acesteia. Avem de-a face, prin ur
mare cu o formulă melodică închegată care circulă, cu mici modificări, pe o arie destul de întinsă,
începînd din Oltenia, trecînd prin Muntenia şi ajungînd pînă în Bucovina ; ceva mai mult,
circulaţia ei se întinde pînă în R.S.S.Moldovenească. De reţinut că n-am întîlnit pînă acum
această formulă decît în provincii care înainte vreme au stat în contact mai nemijlocit cu orientul
şi în care lăutarii joacă un rol mult mai important în manifestările poporului însoţite de muzică
decît în Banat şi Ardeal. Această constatare poate avea semnificaţia sa. Faptul că o găsim pentru
prima dată prezmtă într-un cîntec lăutăresc în care influenţa orientală este evidentă, ne-ar de
termina s-o considerăm de origine orientală. Avem totuşi oarecare rezerve în privinţa acestei
ipoteze întru cit nu am întîlnit o asemenea formulă în nici unul dintre cîntecele greco-turco
arabe pe care le cunoaştem. Pentru acest considerent am înclina să credem formula mai de grabă
de origine lăutărească sau, în orice caz, răspîndită de către lăutari. Această a doua ipoteză
pare mai verosimilă, întru cit formula se întîlneşte mai des la muzicanţii profesionişti decît la
ţărani, iar la aceştia din urmă mai ales în cîntece care nu sînt străine de stilul lăutăresc.
Din tot ce am spus pînă aici rezultă clar, socotim, importanţa cîntecelor romîneşti pe care
le-am prezentat : datorită cunoaşterei lor, ne-am putut da seama de originea şi vechimea unor
elemente melodice şi de formă pe care le întîlnim astăzi în creaţia populară, mai ales în cea
lăutărească. Dacă ar fi să ne fi adus numai atît, încă ar fi suficient pentru a ne da seama de
valoarea manuscrisului grec nr. 370 pentru mai buna cunoaştere a creaţiei noastre populare.
Dar valoarea acestui manuscris mai constă şi în altceva : ne face cunoscută melodia unui cîntec
al cărui text îl aveam semnalat şi, mai mult decît aceasta, ne oferă primele cîntece lăutăreşti
la care este notat şi textul alături de melodii. Desigur că Vasilie Vizantios, care a notat aceste
cîntece, nu s-a gîndit de loc la serviciul pe care avea să-l aducă muzicologiei romîneşti. Acest
serviciu este de necontestat, fapt pentru care trebuie să-i fim recunoscători.
200 c.
Fgr.

PRESCURTĂRI

şi d.

=

200 Cfn/ece

li doine, Culegere alcătuită sub îngrijirea Institutului de Folclor, Edit. de stat pentru

lit. şi artă, ( 1 9SS).
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Arh.

1.F. Disc

68/I (Perf. Conc. Rec. P.C. R048)
8048.

=

89

68/1, Marca : Perfection

Arhiva Institutulu! de Folclor, Disc

Concert Record P.C.

Tiraspol = Ctntec popular moldovenesc, Editura de Stat a Moldovei, Tiraspol,

1936

Friedw., Buk. = Dr. M. Friedwager, Rumiinische Volblieder aus der Bukovina Literarhistorich-musikwissenschaft
licbe Anhandlungen, Band V, Konrad Triltscb Verlag Wiirzburg,

din

1 940.

I nr. 1 2, Dec. 1936, Bucureşti, Tiparul Universitar, 1936.

C. Dr. şi H. H. Stahl, Vicleim = C. Bri'iiloiu şi H.H. Stahl, Vicleimul din Tirgu-Jiu, Extras
romînească », An.

Wachmann, IV

=

rev. « Sociologie

J.A. Wachmann, Mllodies valaques, IV, Les bords d u Danube, Vienne, Wessely Busing, f.d.
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UNPUBLISHED ROUMANIAN SONGS FROM THE BEGINNING
OF THE XIX CENTURY
The present study deals with Roumanian songs, which have been discovered în a manuscript

preserved at the Academy of the Roumanian People's Republic.

Before embarking upon the analysis of each separate song, the author gives a brief descrip
tion of the manuscript indicating the s�bject-matter

of the texts, the place and approximate date

of its composition. The author further draws the attention upon the importance of the document,
during the second half of the XVIII century and the beginnîng of the XIX century,

which, on the one hand, gives a glimpse of the repertory enjoyed by the upper classes in Roumania
and on

the other band is an evidence of original Roumanian compositions în Greek language.
Following these explanations, the author considers each tune separately, însisting upon the
extant complementary data, as well as upon the circulation of the melody.

https://biblioteca-digitala.ro

G H . CIU IHNU

90

Passing on to the problem whether and to what degree these melodies can be considered to
be Roumanian, the author concludes that only the first and the third melody - which were included
în the repertory of the professional musicians of the time - can be considered of Roumanian
origin, though the oriental influence is also evident in these two pieces.
The architectural form of the first tune is of oriental origin. The author further presents a
set of 1 3 melodic motives together with the melodic passages that conclude the first tune,

presen

ting them as an evidence of the persistence of their circulation down to this day.
The author, in conclusion, points out

the importance of the commented songs for Rou

manian musicology, adding the significant remark that they represent the first compositions to
include both music and text.
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FOLCLORISTUL C. RĂDULESCU-CODIN

(1875 - 1926)
DA N SIMONESCU

Creaţia literară orală a poporului romîn este foarte bogată, este neasemuit de preţioasă prin
măestria ei artistică şi surprinzător de variată în conţinutul ei. Pentru multe regiuni ale ţării
avem culegeri şi monografii speciale, iar, între aceste materiale folclorice locale, un rol deosebit
au cele consacrate regiunii Piteşti şi în special cele care dezvăluie comorile poporului din raioanele
Muscel şi Topoloveni. Aceasta se datoreşte explorărilor întreprinse cu trudă, în mod perseverent şi cu o pasiune adesea
; -'
romantică de folcloristul C. Rădulescu-Codin.
Cercetările folcloristice din R.P.R. au reconsiderat pe ?-'
mulţi studioşi ai folclorului nostru 1. Socotesc însă că este tot ;.
atît de necesar să ne îndreptăm atenţia şi asupra culegători/or c'
de folclor : trebuie să cunoaştem culegerile lor, valoarea ştiin
ţifică a materialelor publicate, metoda folosită în adunarea
literaturii poporane şi particularităţile specifice locale ale folc
lorului din diferitele regiuni ale ţării. Cercetarea ştiinţifică a
activităţii culegătorilor de folclor este cu atît mai necesară, cu
cit culegerile lor s-au realizat cam la voia întîmplării, proce
dînd fiecare cu mijloace şi metode proprii. Este un lucru bine
cunoscut că cei mai mulţi dintre culegătorii folclorului romî
nesc au fost învăţătorii şi preoţii. Aceştia au declarat adesea,
că, încă de pe băncile şcolii, ca normalişti şi seminarişti, la
îndemnurile profesorilor de limba romînă şi de istorie, « au
prins dragoste » - cum zice poporul - şi admiraţie pentru
creaţiile artistice ale poporului, le-au ascultat în vacanţe prin
satele lor natale, le-au copiat şi s-a creat asffel o adevărată
şcoală, aceea a folcloriştilor învăţători şi preQL,i. Şcoala lor s-a
. ., , .�„ j
creat şi s-a dezvoltat sub influenţa curentului i!f!ologic poporanist din ultimul deceniu al secolului al XIX-iea şi a continuat
pînă curînd, după primul ,·ăzboi mondial,în această din urmă Folcloristul C. Rădulescu-Codin
etapă, ca o afirmare a activităţii lor în afară de catedră şi
altar sau chiar ca o afirmare în viaţa politică.
Meritul principal al folcloriştilor-culegători învăţători este că ei au salvat de la pieire şi
din « vălmăşagul uitări i » (C. R. Codin) comorile nepreţuite ale poporului şi că, bine - rău, au
adus în circulaţie, la îndemîna folcloriştilor-cercetători, materiale folclorice foarte interesante.
Din această şcoală reţinem numele celor mai însemnaţi.: învăţătorii C. Rădulescu-Codin (Muscel),
G. Cătană (Banat), J. Pop-Reteganul (Gherla), P. Danilescu (Dolj), M. Lupescu (Zorleni), S. T.
Kirileanu (Broşteni), N. Dumitraşcu (Dolj), Şt. Tuţescu (Craiova) şi preoţii D. Furtună (Dorohoi),
T. Bălăşel (Drăgăşani), P. Gh. Savin (Galaţi), Gh. N. Dumitrescu (Bistriţa-Mehedinţi) ş.a. Ei au avut
pilda înaintaşilor mai vîrstnici ca : Sim. FI. Marian, Artur Gorovei, T. Pamfile, Elena Sevastos, Elena
1 ln Studii sl cerceltJrl de istorie literartJ 11/olc/or (Acad. R.P.R., Inst. de ist. lit. şi folclor) : I (1952), p. 1 6 1 - 1 9 1 :
I. C. Chiţimia. B. P. Hasdeu $i problemele de/o/clor: li ( 1953). p. 23-54 : Al. Bistrilianu. Crea/ia popu/ard ca preocupare
1' l;:ror de Inspira/le la D. Cantemir 1' N. BtJ/cescu ; li (1953). p. 5 5-94 : I. C. Chilimia, G. 1. Piti,• $Î cercettJr//e sale
de folclor: 111 ( 1954), p. 27-38 : acad. O. Panaitescu-Perpcssicius. Iordache Golescu, lexicolog, folclor/st 1i scriitor: IV
(1955), p. 27---47 : acad. D. Panaitescu-Pcrpessicius, LaztJr StJlneanu şi folcloru/; IV (1955), p. 95- 1 7 1 : I. C. Chilimia,
Teodor Burada, folclnri<I # etnoflraf: V ( 1 956). nr. 1-2, p. I 3-· -40 : Al. Bistrilianu, Primii cu/egdtnri de basme romlne,'1i
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Niculiţă�Voronca, P. Ispirescu, Ioan Urban Iamik, I. Zanne, Andrei Bîrseanu, I. Bibicescu, G. Dem.
Teodorescu, Gr. Tocilescu, ale căror masive culegeri sînt folosite şi azi ca surse folclorice importante.
Culegerile acestora din urmă au fost apreciate şi folosite de folcloriştii-cercetători Al. Odobescu,
B. P. Haşdeu, L. Şăineanu, M . Gaster, care au stimulat totodată şi activitatea lor de culegători.
C. Rădulescu-Codin, prin vîrsta lui, prin numărul mare al publicaţiilor sale, dintre care prima,
Din Muscel. Clntece poporane, a apărut încă din 1 896, se situează imediat după grupa marilor fol
clorişti romîni şi înainte de grupa folcloriştilor-învăţători mai tineri şi mai puţin productivi decît el.
Folcloristul C. Rădulescu-Codin s-a născut în dec. 1 875, la Zgripceşti 2, sat al comunei Beleţi
Negreşti, raionul Topoloveni. La Zgripceşti, în apropierea dealurilor acoperite cu vii şi pomi fructi
feri, în apropierea apei din Valea Cîrcinovului şi-a petrecut Codin zburdalnica copilărie : « Pe cînd
eram copil mic, de la moş Gheorghe al Badei, vecinul nostru din Zgripceşti » - scrie Codin a ascultat multe poveşti : «Fecioru' împăratului lighionilor 3 », « Copil Roman » ' ş.a. Părinţii
lui au fost Stana şi Radu Uţa, mama originară din Fureşti, tatăl chiar din Zgripceşti. Copilul a
îndrăgit poveştile de la părinţi, mai ales de la mama lui, al cărei talent de povestire l-a moştenit
din plin feciorul, fapt pe care el îl mărturiseşte în numeroase rînduri din culegerile sale. 5
Părinţii erau ţărani săraci şi de aceea nevoiţi a trimite pe copil ca să păzească vitele pe dealurile
satului 8 • Cu toată sărăcia, mai tîrziu I-au trimes Ia Priboieni (raionul Topoloveni) să înveţe carte.
însă glumele şi poveştile ţăranilor îi plăceau copilului mai mult decît orice. După terminarea şcolii
primare, părinţii l-au băgat băiat de prăvălie, Ia un negustor din Piteşti, dar, după 3 - 4 zile, a
fugit de acolo pentru că « stăpînul » îi da să mănînce de dulce miercurea şi vinerea şi-l învăţa să
păcălească lumea. întors acasă, părinţii l-au pus la sapă ; copilul cînd se întorcea seara de Ia muncă,
deşi frînt de oboseală, se adresa tatălui în versuri poporane :
Sapa-i grea şi coada groasă,
Mă cam zdruncină la oasă.
Sapa-i grea şi coada lungă,
Cînd mai văd para în pungă ? 7
Tatăl văzîndu-l glumeţ, vesel şi cu înclinaţii spre cîntecele populare, l-a dus Ia un ţigan
ca să înveţe cîntarea cu vioara, dar copilul asculta de la acel lăutar cîntece şi poveşti, iar la vioară
nu se gîndea. A plecat şi de aci cu voinţa şi dorinţa fermă de a întra într-o şcoală mai mare,
pentru că băiatul vroia să înveţe şi el « mai mult». Astfel, Rădulescu-Codin intră la Şcoala normală
de învăţători din Bucureşti. Ultimii ani şcolari, 1 89 1 - 1 896, i-a absolvit la noua Şcoală normală
ce se ridicase măreţ, în Cîmpulungul Muscelului. Aci şi-a luat şi diploma de învăţător, în 1 896.
(Fra1ii Schott. Obert. Kunisch) ; V (1956), nr. 1 -2, p. 41-1 35 : Valeriu Ciobanu. Tudor Pamft/e : VI ( 1957). nr. 1-2.
p. 7 1- 1 24 : I. C. Chilimia, A. Lambrior, folclorist; p. 125-163 : Al. Bistriţianu, Elena Sevastos (1864 - 1929).
In Limba şi literatură. Societatea de ştiinţe istorice şi filologice, Bucureşti, 1955, p. 12-36 : Al. Bistri1eanu, G. Asachi
# folclorul ; p. 64-78 : I. C. Chiţinlia, D. Stăncescu, literat şi folclorist.
In Literatura noastrâ clasică, I Studii literare, Bucureşti, ESPLA, 1953, p. 1 3 1-165 : Geo Şerban, Un insufle/ii
admirator al geniului popular : Alecu Russo.

In Studii şi cercetâri ,<tiinfifice, seria III, Ştiinţe sociale. Acad. R.P.R. Filiala Cluj. Voi. VI (iulie-dec. 1955), p.
45-6 8 : I. Mu�lea, Jon Pop-Reteganul folclorist. - Ion Apostol Popescu, Din activitatea pedagogica a lui Ion fop-Rete•
ganu/, în Revistn de pedagogie, 12/1 956, p. 24-38 (biografia şi activitatea folcloristului!.
Ion Bradu, Un prieten al lui Eminescu; scriitorul bihorean Miron Pompiliu ( 1 847-1897 ), în Ţara Crişurilor. A/manaJr
Uterar, 1 / 1956, p. 1 33-139 (editat de Cenaclul literar « Flacăra» şi Casa creaţiei - Oradea).

La acestea adaogă şi reconsiderările scrise de I. Muştea, Samui/ Micu-C/ain şi folclorul - J. Byck, Dr. M. Gaster
- Tiberiu Alexandru, Bela Bartok şi folcloru/ rominesc, apărute toate trei în Revista de folclor, I (nr. 1 -2,
an. 1 956), p. 249-255, 258-260, 262-269 ; ibid2m, II (nr. 1-2, an. 1957), p. 167-168 : J. Byck. Ba1bu La:r.ăreanu.
2 Indicatia
dată de Şt. Tuţescu, Folkloriştii noştri, Balota-Dolj, 1923, p. 57, că s-a născut în 1'1egreşti-Bete1i.
nu este precisă.
1 C. Rădulescu-Codin, lngerul rominului, p. 7-32 ş.a.
• C. Rădulescu-Codin, Legende, tradifii şi amintiri istorice, p. 83-84, 1 1 5, nota 106 ş.a.
' C. Rădulescu-Codin, lngerul rominului, p. 293 ; Legende, tradifii şi amillliri istorice, p. 1 1 0, nota 42 ; p. 1 1 3, nota
95 ; p. 1 1 7, notele 1 10 şi 1 1 3 ş.a. Atrag atenţia că în citarea operelor lui Codin folosesc abreviaţiuni ; cititorul poate găsi
însă datele bibliografice complete, în bihliografia care urmează articolul.
1 C. Rădulesscu-Codin, Legende, tradifii şi amintiri istorice, p. 1 1 7, nota 1 1 8.
7 Aceste versuri mi-au fost dictate de C. Rădulescu-Codin. O altă variantă sună astfel :
f"olc/orlst

Sapa-I grea şi coada groasa
M-a dăschlulat de oase ;
Sapa-i grea şi coada lung4,

(Vezi Ion G. Nicolaescu, La moartea lui C. R4du/escu-Codln, Cîmpulung, Tip. şi libr. Gh. N. Vlădescu şi fiul, <1926>, p. 3
Nu nofeşti parale-11 punga.
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Neîntrecutul lui dar de povestire, admiraţia pentru creaţia literară orală, dorinţa de a aduna cin
tecele auzite vara de Ia ţărani au fost stimulate de eruditul său profesor Gh. Şapcaliu, care preda
cursurile de limbă şi literatură romînă şi de istorie. Cum vom vedea îndată, faptul a fost confirmat
în mai multe rinduri de autor în culegerile sale folclorice.
C. Rădulescu-Codin este numit învăţător rural în 1 896, an în care a apărut în colecţia Biblio
teca internaţională, nr. 6, primul său volum : « Din Muscel. Cîntece poporane ». Chiar în acea vreme.
Gazeta ţăranilor, organul « Asociaţiunii pentru cultura ţăranilor», fondată încă din 1 892 de
C. Dobrescu-Argeş 8, îşi mutase redacţia din comuna Muşăteşti-Argeş Ia Cîmpulung-Muscel 9• Aspi
raţiile şi planurile tînărului învăţător muscelean Rădulescu-Codin se întilneau cu acelea ale luptători
lor pentru ţărănime, C. Dobrescu-Argeş şi Al. Valescu. Foloseau toţi energia şi condeiul pentru a
ridica nivelul cultural al ţăranilor, pentru a face ţăranilor un trai mai bun, pentru a-i scoate din
întunericul neştiinţei Ia lumina: unei vieţi civilizate, în fine, pentru a-i ridica din umilinţa la
care îi supuneau relaţiile de producţie ale Romîniei burghezo-moşiereşti de atunci.
Spre deosebire de alţi învăţători ai vremii lui, care au înţeles să se avînte în luptele politice.
C. Rădulescu-Codin a pus toată pasiunea şi energia în munca de colectare a « comorilor poporului »
-- cum a numit el creaţiile poporane literare, muzicale şi plastice. Ca învăţător se stabileşte în Pri
boieni (comună mare, apropiată de satul său natal), unde, cu mici întreruperi, a stat pînă Ia sfîrşitul
zilelor lui. Cel mai frumos omagiu adus comunei sale, a fost publicaţia Monografia comunei Priboeni
Muscel, tipărită în 1 904. Încă din primii ani ai profesiunii, Codin a compus pentru ţărănime
o piesă Şcoala şi oştirea.
Prin 1 898 el a început şi lupta împotriva alcoolismului la sate, luptă pe care a continuat-o
prin articole şi conferinţe pînă la sfîrşitul vieţii lui. Pe linia muncii educative, a reuşit, cel puţin
în satele regiunii lui, să convingă tinerimea ca să întrebuinţeze timpul în îndeletniciri culturale şi
de folos obştesc (coruri, serbări, lectură în biblioteci populare, munci obşteşti).
Volumul masiv de cintece poporane Din Muscel a atras atenţia specialiştilor, ceea ce a făcut
ca noile culegeri folclorice ale lui Codin să fie primite spre publicare în paginile revistelor folclorice
şi poporaniste ale vremii : Vremea nouă, Căminul nostru, Albina, Ion Creangă, Şezătoarea, Semănă
torul, Ramuri, Neamul romînesc literar ş.a. Afirmîndu-se tot mai mult pe linie profesională, apoi
ca folclorist şi popularizator al culturii de masă, Codin devine adeptul politicii liberale a lui Spiru
Haret, în mai multe rînduri ministru al şcolilor. Începînd cu anul 1 908, cind este avansat de la gradul
de învăţător la acela de institutor, Codin devine tot mai mult colaboratorul devotat al acţiunilor de
culturalizare ale lui Spiru Haret. Alături de Coşbuc, Vlahuţă, Şt. O. Iosif ş.a., Codin este trimis de
Haret în vara anului 1 909 într-o călătorie, cu scopul de a aduna texte popJrane10• Roadele
acestei călătorii s-au văzut imediat. Academia Romînă tocmai înfiinţase (1908 co)lecţia « Din
vieaţa poporului romîn », prima colecţie ştiinţifică la noi pentru publicarea textelor folclorice.
În această colecţie, Academia Romînă îi publică în 1909 şi 1 910, două volume : Sărbătorile
poporului şi Legende, tradiţii şi amintiri istorice, iar în 1 9 1 3, în aceeaşi colecţie, Codin publică al
treilea volum masiv de poveşti şi legende din popor, /ngerul romi"nului.
La 1 5 aprilie 191 1 , C. Rădulescu-Codin scoate publicaţia periodică lunară Prietenul nostru.
Revistă pentru popor 11 •
În 1 9 14, Rădulescu-Codin este numit revizor şcolar al jud. Muscel, post în care a funcţionat,
cu mici întreruperi, pînă Ia moarte. În această perioadă Rădulescu-Codin. continuă cu aceeaşi
hărnicie şi pricepere munca sa didactică, pe cea folclorică şi intensifică pe cea cultural-educativă,
subliniind-o cu tendinţe patriotice- uneori, cum de pildă în 1 91 7 - 1 9 1 8, anii ocupaţiunii germane chiar cu accente naţionalist-şovine. Din această vreme datează lucrarea Şcoalele din judeţul Muscel
în timpul războiului şi ocupaţiunii 1916 -:- 1 7 şi 1917 - 18. Deşi tipărită în 1 9 1 8, sub ocupaţie, autorul
are curajul să dezvăluie în paginile lucrării jafurile armatei germane de ocupaţie, protestînd în
cuvinte tari împotriva samavolniciilor săvîrşite. 12 În inspecţiile şcolare făcute prin cele mai înde
părtate comune, sate şi cătune ale Muscelului, Codin se oprea şi asupra preţioaselor zăcăminte
' lnvlţltor, lu ptltor �i deputat al tiranilor ; a pus ln mai multe rlnduri partidele « istorice » ln situaţii grele.
r!lzbunarca lui, partidul conservator a înscenat un proces pentru compromiterea lui Dobrcscu-Argeş.

ln

' Pentru perioada apr. 1 897 - ian. 1 898 ; cf. N. Hodoş şi Al. Sadi I onescu, Publica/lunile periodice romlne11i • . .
Bucureşti 1 9 1 3, p. 301 -302.
10 C. Rldulescu-Codin, LeRende, tradl/11 şi amintiri Istorice, p. VD.
11 A aplrut : 1 9 1 1 - 1 9 1 6, datarea volumelor urmlnd anii şcolari, adicl sept.-aug. ; intreruptil în anii rlzboiulul,

volumele şi aniiJ urmind calendarul, adidl ian. -dec. Cu nr. din sept. 1 9 1 5 , revista adaogl
un nou subtitlu : « Revi.slll populari a Asocia1iunilor preo1ilor şi lnvilţltorilor din judeţul Muscel ».
11 ln Şcoalele din judr(ul Mwce/, p. 1 8 , nota I, aratA cum notarul Ion Rildulescu, fratele folcloristului Codin.
din porunca autoritlţilor militare germane, a fost ucis ln exerciţiul funcţiunii, pentru ci s-a lmpotrivit speculei şi jafurilor
comise de 1ermani.

reapare din 1923-1926,
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artistice ale poporului, asculta şi transcria texte populare. în prunu ani care au urmat războiului
mondial, Codin stă în fruntea culegătorilor de folclor ostăşesc, care arată în imagini artistice şi
într-un �til adesea jalnic participarea ţăranilor ostaşi la război : Cîntece din popor din timpul ocupaţiu
nii germane13, cîntece ostăşeşti culese din Corbii-Muscelului 1', Cîntece din război (1914 - 1 9 1 9) 1>,
Unele dintre lucrările tipărite înaintea războiului reapar acum în ediţii mult îmbunătăţite şi sporite
cu texte noi, cum de ex. : Comorile poporului (I 906 şi 1 930, ediţii neschimbate), Cuvîntări populare
( 1 906, ediţia a II f.a . , ed. I I J , 1 927), Legende, tradiţii şi amintiri istorice ( 1 9 1 0, iar l a « Cartea Romî
nească » f. a. un volum cu materiale noi : Din trecutul nostru. - Legende, tradiţii şi amintiri istorice) .
Eforturile lui Rădulescu-Codin, din această perioadă, de a-şi îndeplini sarcinile c a revizor
şcolar, de a-şi satisface în acelaşi timp şi pasionata dorinţă de a publica şi de a cerceta noi materiale
folclorice, erau extraordinare. « Se odihnea puţin şi muncea fără preget » ne spune un intim
colaborator al său 16•

Timp de un an, din apr. 1 920 - mai 1921, Codin a condus Gazeta ţăranilor din Muscel,
publicaţie politică îndreptată împotriva ţărăniştilor din Muscel. Redacţia gazetei era chiar în Pri
boieni. Camuflat, gazeta susţinea interesele liberalilor. În 1 922, l-am cunoscut şi eu pe C. Rădu
lescu-Codin : se îmbrăca în portul ţărănesc, pe care l-a descris şi admirat în cîteva articole ; scund,
cu mustăţi mici lăsate în jos, cu părul tuns scurt, care mergea spre cărunţire, deşi n-avea atunci
decît 46 ani. Locuia într-o cameră mică în localul revizoratului şcolar, ducînd un trai plin de abne
gaţie. Preocupârile lui folclorice, în acest timp, erau oarecum neglijate în favoarea cercetărilor
istorice referitoare la trecutul şi documentele Cîmpulungului, în general ale Muscelului. în strîn
gera materialelor, se baza foarte mult pe memorie. Notele ce scria fără sistem, se sprijineau pe tra
diţii istorice locale şi mai puţin pe documente autentice. Povestea cu farmec şi humor, compunea
uşor, redacta retoric şi cald. în această vreme a terminat Codin redactarea unor lucrări mai vechi
de istorie locală combinată cu folclor, ca : Muscelul nostru. I. Comuna Corbi ( 1 922) 17 şi monografia
Dragoslavele. Trecutul comunei {istoric, legende, acte vechi) , 1 92 :P. întîlnirile noastre erau tot
mai dese ; se transformaseră în adevărate şedinţe de colaborare, în care lucram la fixarea unui
plan ştiinţific pentru monografia Cunpulungulu,19• în vremea aceea, el însuşi avea sub tipar lucra
rea Ci'mpulungul Muscelului (1 925 - 1 926). Moartea venindu-i pe neaşteptate şi spre regretul tuturor
care-l iubeam şi-l apreciam, a trebuit să stilizez însumi ultimele pagini ale manuscrisului şi la propu
nerea editorului, să termin corecturile tipografice ale lucrări110• În desele noastre întîlniri, har
nicul folclorist îmi povestea multe despre viaţa şi activitatea sa, amănunte care au intrat în
această meritată evocare a regretatului dispărut, plecat din mijlocul nostru în plinătatea forţelor
sale fizice şi intelectuale.
M oartea l-a răpus pe neaşteptate, în Cîmpulung, la 29 martie 1 926. Plecarea lui Codin din
mijlocul nostru, în puterea vîrstei şi a activităţii sale folcloristice, a lăsat multe regrete în inimile
celor care-l iubeam pentru bunătatea lui nemărginită11, a spulberat multe nădejdi celor care-l
apreciam şi aşteptam redactarea definitivă a multor lucrări pe care ştiam că Ie-a lăsat în manuscrise.

A"tivitatea folcloristică
Munca de căpetenie a folcloristului C. Rădulescu-Codin s-a desfăşurat în cele două domenii
care se completează reciproc : al etnografiei, al culegerii textelor poporane. Lucrările etnografice
sînt însă cu mult mai limit ate decît culegerile folclorice care vădesc toată competenţa sa, în care
şi-a pus energia şi pasiunea sa.
11 În Lamura, I (1 920), p. 3 8 5-387
11 Muscelul nostru. I. Comuna Corbi, p. 64 şi Literatura, lradi ii ,<i obiceiuri din Corbii Muscelului, p. 1 9-39.
/
11 Volumul al Ii-lea, editia a II-a, Cimpulung, 1925. Nu ştiu să fi apărut volumul I, ed. I. Asemenea confuzii

1ebnico-grafi�e se întîlnesc des în publicatiile lui Codin.
11 Preotul I. Răutescu în necrologul din Tudor Pam.file, IV ( 1 926), p. 8.
11 Lucrarea a apărut în acelaşi an în două prezentări grafice deosebite : cu monografia comunei Corbi, care ea
lingură ocupă 1 72 pagini - şi /tira aceas:ă monografie, numai o trecere in revistil a pliişilor şi comunelor Muscelului,
sub raportul istoric şi uneori folcloric.
11 To colaborare cu preotul I. Ri!.utescu din Dragoslavele, cunoscut cercetător in domeniul istoriei locale !Muscelul).
11 C. Ri!.dulescu-Codin, Clmpulungul Muscelului, Cîmpulung, 1925, p. 8 autorul aminteşte de acest pia.o într-un
�til retoric şi exagerat elogios la adresa mea.
'0 I. Răutescu-Dragoslavele, preot, C. Rtidulescu-Codin (necrolog), în Tudor Pamfile, IV ( 1 926), p. 7 scrie că
vineri, 26 martie 1926 (adică 3 zile înainte de moarte), Codin tenninase corectura coalei a 1 2-a. adică pină la p. 192 inclusiv,
iar monografia se termină cu p. 288. Vezi şi nota edirorului, in Cfmpulungul Muscelului, p. 283-284.
" Ajuta pe cei nevoiaşi cu bani şi cu sfaturi didactico-metodice pe invi!.tlitori. T. German în necrologul din Comoara
ratelor, lV ( 1 926), p. 65-67 aminteşte de bunătatea lui Rădulescu-Cod în ; vezi şi I. Rău1escu, loc. cit„ p. 6.
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1 . Muscelul nostru (1 922) şi Cimpulungul Muscelului (1925 - 1 926) sînt, cum voi arăta (v. p . 16 18), lucrări cu caracter mai mult istoric decît etnografic. Numai prima dintre ele cuprinde vaste
lămuriri şi informaţii asupra modului cum s-ar putea lucra monografiile a 63 comune ale fostului
judeţ Muscel. Monografia Dragoslavele (1 923) în partea ei etnografică este opera colaboratorului
său, preotul Ion Răuţescu22• Preocupările etnografice ale lui Codin datează din primii ani după sta
bilirea lui ca învăţător la Priboieni (1 897), şi rezultatul lor este Monografia comunei Priboeni. Ca
orientare, i-au folosit unele indicaţii oficiale tipărite pentru « monografia comunelor rurale »,
precum şi un temeinic articol al etnografului bulgar, dr. l.D. Şişmanoff23• În prefaţa lucrării
sale, Codin discută critic indicaţiile oficiale cu privire la alcătuirea monografiilor rurale. Ocîrmu
irea cerea să se stăruiască asupra aspectelor administrativ-politice : bunuri publice, colegiul I l a
sate, canalizarea căderilor de apă, cauza decăderii meşteşugurilor şi a transporturilor cu căruţa
etc. Codin susţine (vezi pag. IV) că mai nimerit este ca o monografie rurală să cuprindă materiale
folclorice : « literatl/ră şi obiceiuri poporane, care sînt de mare folos pentru a cunoaşte limba
poporului în diferitele ei dialecte, trecutul neamului, iscusinfa şi aspirafiunile poporului, felul lui
de a gîndi ». Tot ce a produs mai sublim « marele artist naţional, poporul »u să se dea tine
rilor spre citire şi cîntare. Sub pretext că se conformează « indicatiilor» oficiale, autorul tratează
despre « Administraţia şi Justiţia » comunei, dar condamnă abuzurile şi expbatarea regimului
burghezo-moşieresc. Colegiul I este în defavoarea ţăranilor săraci, pentru că « bogătaşii sînt
crezuţi ». Primarii satelor erau aleşi dintre bogătaşii « cari au mai mulţi datornici şi dau mai
mult de băut ». Exploatarea era cruntă : în 1 5 -20 ani - scrie Codin - un primar bogătaş a ţinut
« pe săteni în ascultare, ca pe vite, incit ţăranii de pe valea Cîrcinovului (raionul Topoloveni)
tremurau la gîndul că primarul s-ar supăra pe ei. Cotropise locul şcolii, uliţa bisericii, pămîntul
de piaţă şi bilei (ibidem, p. 34). În cap. VIII, în care tratează despre « Starea morală, cultu
rală şi socială » a sătenilor din Priboieni, autorul referă despre o crudă realitate, care se gene
ralizase în satele noastre : ţăranii puteau face orice fel de abateri de la linia dreaptă şi corectă a
vieţii, pentru ca . . . slujbele religioase (sărindare, ridicări de cruci) îi uşurau sau chiar le iertau
păcatele », ceea ce se reflectă în următoarele versuri poporane reproduse de Codin (vezi p. 37) :
Nu e, finică, păcat!
Are naşu-tău parale
Şi dă la popi sărin:Jare
Şi mai cite-o liturghie,
Tot cu finica să /i:!.

În capitolul referitor la « Higiena» satului, Codin ne dezvăluie alte adevăruri şi mai crude :
ţărani i măcinaţi de « hrană proastă» (sublinierea lui Codin), de muncă obositoare, de sărăcie, de
boli (pelagră), pe care le tratează cu babele, bobarii (cei care dau în bobi), cărturăresele satului.
« ori după cei ce dau cu oglindă ».
Ce explicaţie poate avea faptul că folcloristul Codin acordă în Monografia comunei Priboeni
un spaţiu aşa de restrîn�25 tocmai materialelor folclorice ? Autorul a vrut să dea o lucrare etno
grafică demonstrativă, în care să demaşte toate relele şi nenorocirile vieţii rurale de atunci ; el
termină lucrarea sa chiar cu mai multe propuneri menite a îmbunătăţi, după părerea sa, situaţia d�
plîns a ţăranilor,
Doi ani mai tîrziu, Codin îşi însuşeşte si publică un lung chestionar etnografic şi folcloric
întocmit de Ministerul Instrucţiunii în 1904-18• În Chemarea nostră ( 1 9 1 6), Codin se fixează la
un plan etnografic mult mai simplu : 1 . istoric, 2. descrierea fizică, 3. în:inderea teritorială, 4.
popula\ ia, 5. mişcarea populaţiei, 6. situaţia economică, 7. administraţia şi justiţia, 8. starea morală.
culturală şi socială.
Rădulescu-Codin a reflectat îndelung asupra acestor chestionare şi planuri etnografice şi a
ajuns la o aplicare, am putea spune, desăvîrşită a lor, în monografiile Comuna Corbi şi locuitorii
11 Vezi mai jos (Bibliografia, nr. 26).
11 I. O. Şişmanoff, lmemntJtatca 11 teoria etnografiei bulgare, ln Convorbiri literare, li ( 1 897), p. 439-454, 5405 56, 7'" -752. cita.I d : Coiin şi m 1i tirziu, in lngeru.J Romtnulul, p. X, nota 3.
u Su blinierea noastrll (D.S.)
11 La p. 25-27 slnt rep rodu •e I doi nii , 4 hore satirice (strig5turi), 8 zicători, iar pentru alte creaţii literare
orale trimire la colcc1iile sale Din Musul ( 1 896) şi O seamtJ de cuvinte (190 1 ).
11 Comorile poporului, 19J6, p. 1 34 - 147. Chestionarul are 636 in treblir i nate pe următoarele capitole mari :
I. Lumea /izictl, I . Pămintul 2. Lumea subpAminteanll 3. Flora 4. Zoologia S. Meteoro logia II. Lumea s11pran<JturaltJ.
III. Omul li via(a omeneasctJ I . Corpul om:nc•c 2. Viaţa 3. Tradiţii şi obiceiuri. IV. Meşte1uRur//e I . Meşteşuguri d ispreţuite
superstiţioasă 6. Legende, credinţe şi
sau suspcc re 2. PAmintul şi plugarii 3. Ocnaşii 4. Viaţa mil itară 5. M:dicina
·
uperstiţiile despre mare 7. Obiceiuri şi credinţe de-ale pescarilor.
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săi ( 1 922) şi Literatură, tradiţii şi obiceiuri din Corbii-Musce/ului publicată postum în 1929 27• Comuna

Corbi, situată sub poalele munţilor, pe Rîul Doamnei, are particularităţi deosebit de interesante
istorico-etnografice. Comuna exista cu mult înainte de anul 1456, şi, după unii cercetători, aici s-ar
fi născut însuşi Ioan Corvin, amintit în cîntecele noastre poporane şi în cele bulgăreşti28• în această
veche comună, numită la început Corbii de Piatră29, s-a instalat în prima jwnătate a secolului al
XVIII-lea o puternică colonie de ciobani din « Jivna » (Jina), comună situată nu departe de Sibiu,
fiind goniţi de acolo de persecuţiuni religioase catolice. Materialele publicate de Codin în cele două
lucrări oglindesc realităţi istorico-sociale şi ale băştinaşilor (legendele referitoare la tătari, Negru Vodă,
monahia Magdalina, originea şi numele Corvinilor), cît şi ale ardelenilor veniţi din Jina (în pri
mul rînd, limba producţiunilor poporane30, portul, modul cum se desfăşoară aici viaţa păstorească,
cîntecele de cătănie îndreptate împotriva împăratului habsburgic, particularităţi locale ardeleneşti
în strigături, etc.).
O preocupare etnografică scumpă lui Codin este portul ţărănesc. El cere « să nu se mai ia de
oamenii pretinşi culţi, în bătaie de joc, portul naţional. » El pretinde în mod excesiv o generalizare în ce priveşte bogata şi frumoasa îmbrăcăminte ţărănească pentru toţi locuitorii satelor,
« căci numai aşa ţăranii nu se vor mai îndrăgi de putregaiurile străinismului şi vor ţine în ruptul
capului la ce au moştenit din bătrîni »31•
Convins că din studiul materialelor etnografice, « putem cunoaşte originalitatea unui popor,
în care totul e colectiv şi individualităţile mici dispar », Codin reproduce următorul pasaj din proza
lui M. Eminescu : « Nu pierd niciodată ocazia de a lua parte la petrecerile poporane. Ca un prieten
pasionat al poporului, cînd acesta se adună în mase, simt că sînt o parte a totalităţii . . . ; din
fetele cele vesele sau de o tristeţă ascunsă, din mersul vioi sau obosit, din legănarea şi din gesturile
diferite (ale ţăranilor, la serbările populare D.S.) citesc biografiile unor oameni fără nume, dar nimeni

nu va putea înţelege pe cei renumiţi fără a fi simţit vreodată pe ceşti necunoscuţi»32•

Pentru că Rădulescu-Codin nu face o notă ştiinţifică acestui fragment, trebuie să precizez :
el reproduce fragmentul din volumul M. Eminescu, Opere complete. I. Literatură populară, Bucureşti,
« Minerva » 1 902, p. VII, din introducerea lui Barie Chendi, editorul volumului. Chendi, aici, tra
duce foarte liber nişte rînduri germane scrise printre versurile germane ale lui Fr. Grillparzer, din
ms. lui Eminescu, nr. 2285, p. 1 73r. D. Murăraşu se îndoieşte de paternitatea lui Eminescu
asupra acestor rînduri şi cu drept cuvînt conchide : « Chiar dacă ar fi numai transcrierea · exactă
ori comentarea unui text străin, putem întrevedea care erau sentimentele poetului »33• Iată acum şi
traducerea exactă a textului german scris de M. Eminescu : « Nu uşor las să-mi scape de a parti
cipa la o serbare populară. Ca un pasionat prieten al oamenilor (de preferinţă al poporului),
mai ales cînd ei, adunaţi în mase, uită pentru oarecare timp scopurile particulare şi se simt ca
părţi ale unui întreg, în care în cele din urmă stă ceva dumnezeesc ; în faţa unui atare întreg este
pentru mine, orice serbare populară, la dreptul vorbind, o sărbătoare sufletească, un pelerinaj,
un act de pietate. Ca dintr-un imens Plutarch desfăcut, citesc eu, din feţele vesele însă tainic amărîte,
din mersul vioi şi apăsat, din comportarea reciprocă a membnilor familiilor, din manifestările pe
jumătate involuntare, biografia oamenilor necunoscuţi ; şi, în adevăr, nu poţi înţelege pe cei însemnaţi
dacă n-ai simţit pe cei obscuri »3•. Rîndurile scrise de Eminescu vădesc clar o influenţă asupra lui a
cercetărilor lui Steinthal şi Lazarus în domeniul etno-psihologiei popoarelor. Citarea lor de către
Codin arată că acesta îşi însuşea teoria că manifestările superstiţioase, artistice şi literare, oglindite
în variatele creaţii poporane, definesc caracterul specific al popoarelor.
2. O a doua problemă, ce căutăm a desprinde, de data aceasta din cercetarea culegerilor de
folclor ale lui C. Rădulescu-Codin, este cum s-a desfăşurat în timp munca de culegător al creaţiei
orale, sub ce impuls şi care este aria culegerilor lui.
Codin a început să manifeste dragoste pentru creaţiile literare orale - cum spune însuşi :
« încă de pe cînd eram pe băncile şcoalei normale » (Legende, tradiţii şi amintiri istorice, 1 9 1 0, p.
1 7 Autorul urmărea mai de mult prezentarea monografică a comunei Corbi ; vezi C. Rădulescu-Codin, Din Muscel.

Comuna Corbi,

în Muscelul, Revist4 bilunara, I (Bucureşti, 1 9 1 6), p. 85-87.

" Comuna Corbi # locuitorii sdi, 1922, p. 3-4. Literatur4, tradi/ii şi obiceiuri din Corbii Muscelului, 1929, p. 2.

" Academia R.P.R. Documente privind istoria Romîniei. B. Ţara-Romînească. Veacurile Xlll-XVI. Indicele
Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R„ 1956, p. 37, sub voce.
" Vezi recenzia lui V. Bogrea asupra monografiei Corbi, 1922, ln Dacoromania, III ( 1 922-1923), Cluj, 1 924, p.
871 -874, dar mai ales recenzia lui Şt. Paşca asupra monografiei Corbi, 1929, în Dacoromania, VI (1929-1930), Bucureşti

numelor de locuri,

1 93 1 , p. 466-47 1 .

1 1 G. Rădulescu-Godin, Comorile poporului, 1 906, p . 126.
" Ibidem,

p, 92--93 (sublinierea în cartea lui Godin).

11 M. Eminescu, Literatura populara, ed. comentată de D. Murăraşu, Craiova, f. a„ p. 23-24, nota S.

"' Traducerea lui o. Murăraşu, loc. cit.
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XIl36, adică începînd cu anul 1 89 1 . La şcoala normală din Cîmpulung-Muscel eruditul « profesor de
istorie şi literatură, dl. G. Şapcaliu, cunoscător desăvîrşit şi cercetător al trecutului. îmi dă îndru
mări şi îndemnuri să culeg din produsele poporului » (ibidem) . G. Şapcaliu ( 1 867 - 1 94 1 ) a fost
o figură strălucită şi unică în cadrele didactice ale şcolii romîneşti 3� . Cei care l-am avut ani d �-a
rîndul profesor putem socoti acest fapt -cum spune însuşi Codin -ca « un mare noroc » (ibidem) .
Noi îl socoteam u n erudit, dar colegii lui de facultate îl numesc fără înconjur «genialul Gheorghe
Şapcaliu ». Ca student al lui Ofobescu şi Hajdeu, aj unsese să cun Jască Ia perfectie limbile
greacă (elină), latină şi slavă. Cînd era student la Şcoala normală superioară, a tradus A ntigona lui
Sofocles, p e care a stilizat-o colegul său de atunci M . Dragomirescu 37• Avind o inteligenţă sclipi
toare şi o m!mJrie uimitoare, Şap::aliu asimilase o vastă cultură l iterară, filozofică şi istorică.
Numele lui îndrum'irile date de el, materialele folclorice comunicate sînt des şi cu recunoştinţă
amintite de Codin în lucrările sale 38• M unca de culeg'itor a continuat-o CJdin cu pricepere (dar
îndrumat de prof. Şap::aliu) şi cu pasiune pini prin 1 895, iar rofol acestei munci stă în masivul
volum Din Muscel - Cintece pJp1ra11e ( 1 896). Tlnărul normalist primea felicitările poetului
G. CJ?buc care i-a prefatat volu:nul, încheind : « Îţ i doresc su::ces şi mai departe . . . Şi-ţi string mina
cu prietenie » (op. cit„ p . XV). Încurajat, s e aşterne iar la lucru. Se îngroşau mapele cu materiale
folclorice strînse din satele Mu>::elului, în parte din ale Argeşului şi DlmbJviţii. Î n vara anului
1909, primind din partea Ministerului Instrucţiunii sarcina de a face o călătorie de studii prin ţară
şi « pe la fraţii » din Ardeal, aria de culegere se lărgeşte consid!rabil. în afară de sistematizarea
materialelor culese deja în cele 3 judeţe amintite, CJdin face explorări « prin sate din Constanţa,
Mehedinti, Vilcea şi Argeş, cum şi insula Ada-Kaleh, părţi din Banat, Ţara Oltului şi a Birsei
din Ardeal » (L'!gznde, traiifii . . . p. VH). Legendele, traditiile şi amintirile istorice publicate de
Academia Romină în 1 910, precum şi pJvestirile publ icate tot de Academie, în 1 9 1 3 , sub titlul
lngerul romînului, cuprind numai o mică parte din tot ce culesese Codin pînă la acea dată. Aceasta
o ştim din prefata scrisă de Co din în 1 9 1 3, la vasta sa culegere (948 foi in folio) rămasă însă
numai în manuscris (azi ms. 140, I din Biblioteca Institutului de folclor din Bucureşti ; vezi, mai
jos, Bibliografia). In prefaţa acestei culegeri pe care intenţiona să o prezinte Academiei Romîne
spre tipărire 39, CJdin scrie : « Culegerea s-a făcut încetul cu încetul între anii 1 896 - 1 9 1 3 , începînd
de la apariţia primei m!le culegeri : Din Musce/. Cîntece poporane - acele de aici fiind altele ».
Terenul explorat de Codin, de data aceasta este şi mai vast ; « satele jud. M uscel şi Dimbovita
iar restul (materialele culegerii - D.S.) din judeţele Mehedinţi, D.:ilj, Romanaţi, Ilfov, Ialomiţa,
Argeş, Constanţa, Tutova, Roman - cum şi din Ardeal şi Bucovina »0 . Materialele de mitologie
şi hagiografiie poporană din Sărbătorile poporului ( l 9J9), p Jveştile din Făt-frumos(l 9l4), s noavele
din Vine roata la ştirbină (l 914) - precum şi cîntecele bătrîneşti versificate din Chira Chiralina
( 1 9 1 6), sînt toate culese de Codin în perioada aceasta de b ogată activ itate anterioară anului 1 9 14.
î n timpul concentrărilor din 1 9 1 4 - 1 9 1 5, cît şi în anii care au urmat răzbJiului 1 9 1 6 - 1 9 1 8,
Codin a intensi ficat din nou culeg!rile pe teren, de data aceasta culegind şi publ icînd : Ci"ntece din
război zise de flăcăi şi fete intre 191 4 - 1919. Pină în anul morţii ( 1 926), Codin publica încă materiale
d in vechile şi voluminoasele lui culegeri inedite sau tipărite : Cojocul lui S:irăcilă (ed. 1 925 şi 1929)
volum care cuprinde, după cum însuşi spune, « p:Jveşti alese din culegerile m !le », Nevastă leneşă
(1 926), culegere de pJveşti, legende, pilde, snoave din popor, Cal de sm:tu, Leu-paraleu ( 1 926) cu
poveşti şi legende. Chiar şi ultima colecţie, Ci"ntece b!ltrineşti istorice, pregătită de Codin pentru
" Vezi şi în frrgerul romlrru!ui, 1 9 1 3, p. V I I : « . . . le aveam culese <materiale folclorice :diverse - D. S.> unele
chiar de pe clnd eram pe băncile şcoalei ».
1 1 O riginir din Bizilu, se stabileşte « răpii de farm::cul mun1ilor », la Cîmpulung-Muscel, ca proresor, în 1 89 1 .
Vezi Omagiu lui Mihail Dragomirescu, Bucureşti 1928, p . 609 (scrisoarea deschisă a lui Ion S . Fioru).
" Titu M iio re>=u, Trrre:ndr/ zilnice, voi. I I I, Bi=ur!iti (l JJ I ), p. XVIII -XIX din introducerea editorului I . Rădu
lescu-Pogoneanu.
11 Comorile poporului, 19:>6, p. 1 34, scrie că Ş1pcaliu în.uşi se ocupi în 1 8 9 1 de studiul folclorului. Legende, /radi/il
fi amin/ir/ Istorice, 1 9 10, miteriale folclorice transmise de Ş1pcaliu, la p. 1 1 1 (nota 53), p. 1 1 2 (nota 76), p. 1 14 (nota
I O i), p. 1 1 8 (nota 1 28). Co71una Corbi şi locuitorii sdi, 1 922, p. 23-25, Ş1pcaliu traduce un document din slavoneşte. Codin
ii num:şte : « învă1a1ul dar prea modestul, adîn=ul cunos=ător al !re=utului nostru, d. profesor, G. Ş1pcaliu » (p. 21).
Cimpulungul M;i<celului, I �25 - 1 926, p. 7 : « d omnul G. Ş1poaliu, mul! s1im11ul meu proresor, la lumina şi sub călăuza
căruia, încă din 1 8 H, m-1rn d:prins a pune proţ po un:le din corn Jrile poporul�i şi a culoge - lncă de pe alunei - cînteoe0
şi tradiţii şi povejti « siorie sfinte ale crdinţei •>, care se pierdeau in lnvălrn1şagul uitării, profesorul « adinc şi preţios
izvor neieşti lrrca la suprafafd, cu 101tll boJăţia de ştiinţii», cum ii zic lnvălaţii, din care unii, de încă 30 ani, i-au oreri!
o catedră univenitar:l » (cuvintole su bliniile d: mine fac aluzie la faptul el acest savant n-a scris nimic, n-a publicat
nimic din vastele lui cunoştinţe) ; vezi şi p. 46, nota 5 din Clmpulungu/ Muscelului.
11 0 dJveJ:1te pr:f�p inti!uh!l : « U,i =le nJtc şi lăm iriri p:ntru dd.m•mbri ai onor.Comisiunii l iterare a Academiei.
'" Ms. 140 I. Institutul de folclor, Bucure�!i, p. I (prera1al.
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tipărireu, cuprinde cîteva balade deja publicate (Ilinca Şandrului şi Miu Sglombiu în Chira Chiralina,
Copilaş Roman în Din Muscel ş.a.).
3. Codin rămîne un bun şi harnic folclorist al nostru, specializat mai ales în cunoaşterea folclo
rului muscelean şi al celui învecinat cu fostul judeţ Muscel (azi, raioanele Muscel, Topoloveni,
Curtea-de-Argeş) . Se cuvine să vedem care este conţinutul culegerilor lui şi ce aduc aceste culegeri
ca specific local .
Opera capitală folclorică pare a fi fost pentru Codin culegerea de versuri poporane pregătită
pentru tipărire în 1 9 1 3 (mss. 1 40, I şi II, azi în Biblioteca Institutului de folclor). Destinînd
acest volum excluziv folclorului versificat, autorul strînge în el sute de creaţii literare adunate
din judeţele Romîniei, din Ardeal şi Bucovina, cit şi altele deja publicate de el 41 sau de alţii 43.
Culegerile altora i-au folosit şi pentru notarea variantelor. în paginile nenumerotate ale manuscri
sului şi premergătoare textelor, Codin alcătuieşte şi tabla de materie a volumului, care este impor
tantă şi pentru că autorul se fixează asupra unei clasificări raţionale a folclorului nostru. Clasi
ficarea aceasta se deosebeşte de cea din 1 896 .(Din Muscel, p. V - X). Iată în schemă bogatul
cuprins al volumului manuscris :

Partea I. Cîntece.
Cap. I. C'intece bătrîneşti.

A.
B.
C.
D.

Istorice ( 1 5 texte + variantele).
Superstiţioase şi solare ( 1 2 texte +
Haiduceşti (29 texte + variantele).
Domestice ( 1 6 texte + variantele).

A. De dragoste (279 texte).
B. Voiniceşti (87 texte).
C Străinătate, jale, mustrare şi blestem
D. Cătănie (71 texte).
E. Satirice (27 texte).
F. Ontece la nunţi ( 1 3 texte).
Cap. III. Colinde, urete, pluguşor ( 1 1 texte).

variantele).

Cap. II. Doine şi alte cîntece.

( 1 56 texte) .

Partea II. Descintece (72 texte) .
Partea //!. a) Indice de nume proprii şi glosar.
b) Zicători şi expresii (p. 927 -930) .
Partea IV. Arii muzicale ale unor cîntece din text (50 arii. p. 932-948) .44

Volumul urma să fie completat pînă la 1 ianuarie 1 9 14 cu partea a cincea : « Vrăjile, farmecile
şi desfacerile », care, continuă Codin, « nu s-au cules în acest volum, fiind strînse pentru o altă
colecţiune anume » (Ms. 1 40 I, p. 1 , punctul 6).
Dacă la acest vast material colectat cu grijă, adăugăm şi cele 1 59 texte publicate în Din Muscel
(1 896), Cînrece voiniceşti ( 1 9 1 0) publicate în colaborare cu Şt. Tuţescu şi Sim. T. Kirileanu, baladele
deosebit de importante din Chira Chiralina ( 1 9 1 6), Cîntece din război (1 925), cîntecele şi colindele
"Dar din cauza mortii neaşteptate rămasă netipărită ; se află în ms. nr. 1 40,
din Bucureşti : vezi Bibliografia.

II,

în Biblioteca Institutului de folclor

" C. Rădulescu-Codin arată revistele în care unele din aceste cîntece au fost publicate mai întîi : « Convorbiri literare,

I , .punctul

Sămănătorul, Albina, Şezătoarea, Şcoala poporului, Revista poporului, Vremea nouă, Jon Creangă, Foaia interesantă, Mus

a/ul, Prietenul nostru, ş. a. » (Unele note şi lămuriri

. . .,

p.

2).

" Iată lista ce scrie Codin, Unele note şi lămuriri . . . , p. 1 -2, punctul 7 : « Colectiile pe care le-am cunoscut la
alcătuirea culegerii mele slnt : Jarnik şi Birseanu (Doine şi strigături din Ardeal, 1 8 85), C. Rădulescu-Codin (Din Muscel,
Cîntece pop., cu o intr. de G. Coşbuc, 1 896), G. D. Teodoresru (Poezii pop. romîne, 1 8 85), Sim. FI. Marian (Poezii

pop. romîne, 1 873),

N.

Păscu/eseu (Literatură populară-rominească, 1 9 1 0), V. Alecsandri (Poezii pop. ale romînilor, 1 866).

Miron Pompiliu (Balade pop. romine, 1 870), E. D. Sevastos (Cintece moldoveneşti, 1 888), E. Hodoş (Poezii

pop. din
Banat, 1 892 şi Cîntece cătăneşti în « Bibi. noastră »), A. Vasiliu (Cintece, urături şi bocete, 1 909), Gr. G. Tocilescu (Mater.
folcloristice, 1 900), I. G. Bibicescu (Poezii pop. din Transilvania, 1 892), T. Pam.file (Cintece de fară, 1 9 1 3), C. N. Mateescu
(Balade, 1 9 1 0), /. Pop-Reteganul (Trandafiri şi viorele), Al. M. Marinescu (Balade culese şi corese, 1 867, II), M. Eminescu
(Literatură populară, cu note de II. Chendi 1 902), Sim. C. Mindrescu (Lit. şi ob. poporane, 1 892), M. Canionu (Poezii
populare, 1 888), T. T. Burada (0 călătorie in Dobrogea, 1 880), N. Caranfil (Cintece pop. de pe valea Prutului, 1 882),
Tit Bud (Poezii pop. din Maramureş,· 1908), Victor Onişor (Doine şi strigături din Ardeal), Pompiliu Pirvescu (Hora din

Cartai, 1 908), Marin I. Apostolescu (Balade populare, 1 9 1 2) ».
" Manuscrisul nr. 1 40 II repetă 16 balade dintre cele copiate deja in ms. 140 J, întitulindu-lc : « Cintcce blltrlneşti
istorice » .
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rare din cele două monografii despre Comuna Corbi (1 922 şi 1 929) şi rarele poezii poporane intercalate
- după un cunoscut obicei al lui Codin - în bogatele lui culegeri de proză poporană precum şi
volumele compacte de poveşti, legende, tradiţii, amintiri istorice din popor, snoave, glume, pilde,
folclor superstitios şi magic ; dacă, zic, cercetezi cu atenţie toate aceste opere ale lui Rădulescu
Codin, atunci îţi dai seama că activitatea lui merită o mai mare preţuire decît i-a arătat folcloristica
burgheză.
Culegerile lui Codin aduc elemente noi, locale, particulare regiunii Piteşti de azi, astfel că
afirmaţia lui Coşbuc (« baladele şi colindele stau pe Ioc. Sînt variante nouă, adevărat, dar fondul
lor e cunoscut de mult ») '5 nu este justă decît în parte. De altfel Coşbuc în rindurile care urmează
afirmaţiei de mai sus, emite cu totul o altă părere : « nouă cu totul am găsit numai colinda « Pe
prundul mării », care ca formă este foarte frumoasă. Şi între balade sînt cîteva variante frumoase
şi nouă cu totul. între hore şi doine cele mai multe sint nec11nosc11te într-alte colecţii»."
La baladele istorice şi haiduceşti cunoscute altor colecţii, Codin aduce următoarele variante
cu totul noi : Otinceală ( Potîncu haiducu). Ghiţă Cătănuţă, Barbu, Manole ( = Mănăstirea Argeşu
lui), Cintecul ginerelui ( Nunta lui Iancu), Doicin bolnavul, Vartici, Marco Paşa, Dobri�·an, Miu
Sg/ombiu, Ivan Iorgovan, Banu Brincoveanu ( antecul banului), Tanis/av, Ilinca Şandrului, Căpitan
Gheorghiţă ( Gherghelaş), Ion ăl Mare din Poiană, Rădiţa, Voinicul Oleag ( = Olea), lzvoranu,
Chira Chira/ina, Tudorei, Corbea, Burulean, Pătru Haiducul, Badu ( = Badiu), Novac, Codreanu,
Marcu Viteazul, Jianu, Jencea-Sibiencea.
La baladele numite îndeobşte « superstiţioase » Oa care unii-şi însuşi Codin - adaugă
impropriu şi pe cele « solare » şi « domestice »). Codin aduce de asemenea noi variante, cum de
ex. : Dunăre Dunăre, Scorpia, Romînaş Copilul, Şarpele, Mierliţa şi Sturzu, Lie-Ciocirlie, Jana
Sinziana, Gealat-Costea ( = Doica), Toma Damo/schi (=Toma Alimoş), Stoian Popă Vechi, Voinea
( = Mioriţal '7•
Valoarea culegerilor lui Codin constă însă nu numai în acest aport de noi şi interesante variante.
ci în culegerea unor vechi balade locale, care reflectă stări şi realităţi locale din ţinuturile muntene
şi oltene învecinate "· cum este cazul cu următoarele exemple : Domn' Ştefan Opriş, Mică Ciobănaş
fratele lui Negru Vodă, Mezer Crai, Cîntecu lui Mihai, /spi/ant şi Gheorghe haiducul, Cernea, La
Litva crişmăriţa, Radu lu' Anghel, Prica Radu/ui, Căpitan Radu din Groşi, Moţoi-Moţoiaş domn
din Făgăraş, Stanciu-a/ Bratului, ln dreptu Cindeştilc.r, Fulga (nimic comun cu cel din Costea) ,
Voinic11'necat fn Olt, Voinea şi Grecu, Gheorghe Ardeleanu, Mi/ea, Moşneagu, Plevina, Trinu' de
la Balota, Două surăţele, Marin de la Slatina.
Localităţi din regiune sînt amintite în aceste vechi cîntece culese de Codin, între 1 896 - 1 9 1 3 ,
d e l a bătrîni care atunci aveau, după indicaţiile lui Codin, între 80 - 102 ani. Mică ciobanaş, care
se recunoaşte fratele lui Negru Vodă :
=

=

=

=

Oi/i şi le aduna
La munte le ridica

ln lunca Argişe/ului
D-asupra Musce/ului �.

Apoi :

La Cîmpulung se ducea
La poarta lui Negru Vodă».

«

Adăpostul ascuns al lui Stanci11 Bratu este :

Sus pe plaiu muntelui,
Pe sub foaia fagului
Sub cetina bradul11i
La Ceardacu' Stanciului 10•

.
" RAdu lcscu-Codin, Din Muscel, p. XV.
" Ibidem (sublinierea noastrl - D.S.).
" Exemplele semnalate sini luate din culegerile : Din Muscel, Chira Chira/Ina, Ms. 1 40 I şi li.
Anali�a ele�entc � or l �ale din olclorul adunat de C. Rlldulcscu-Codin trebuie fllcutl ln lumina realitlltilor
.
econom1ce, sociale ş1 istorice din fostele iudete Muscel, Arlleş şi Dlmbovita ; accastll analizll va forma subiectul unul
al doilea anicol în curs de elaborare.
" Ms. 140 I, p. 6 1 . Livezile şi poienele cu ierbii lll'asl de-a lunlllJI Argişelului se întind pinii ln munte' sub PtJpu/a
'
de unde izvorlşte rlul.
&o Din Muscel, p. 288. La capul Viii lui Ivan, aub Piatra Craiului,
este Ceardacul Stanciului' despre care şi azi
c inbanii povestesc legende similare.

·�

�
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Haiducul Muscelului, Radu lu'Anghe/ 51 şi fiica lui Prica au cîntece în care poporul exprimă
admiraţie pentru voinicia lor, precum şi regretul pentru uciderea haiducului de către poteră.
Lupta lui Mihai cu tătarii (Cîntecu' lu'Mihai) se dă pe apa Dîmboviţii la Cetăţenii din Vale,
la Piatra, Valea lui Comor, localităţi din Muscel 52• Haiducii din balada ln dreapta Cîndeştilor,
sînt din Hîrtieşti, Vultureşti şi Boţeşti, comune în Muscel 53•
Numeroasele legende şi tradiţii istorice legate strîns de trecutul Muscelului, existente pînă
azi în amintirea ţăranilor din Muscel, constituie un alt aport însemnat al culegerilor folclorice ale
lui C. Rădulescu-Codin. Această proză poporană istorică începe în operele lui Codin [ Legende,
tradirii şi amintiri istorice, 1 9 1 0 ; Din trecutul nostru (f. a.) ; monografiile referitoare la comuna Corbi,
1 922, 1 929 ; Muscelul nostru, 1 922] cu amintiri despre daci şi romani (Dochia, Traian), cu Negru
Vodă şi luptele lui cu tătarii, trece la legende referitoare la J idovi (
Uriaşi) 54, apoi la legendele
Rîului Doamnei, la altele despre Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Zavera cea mare (luptele date
în sec. al XVII I-iea între turci, nemţi, ruşi pe pămi ntu! ţării noastre), zavera cea mică (1 821), inter
venţia ruşilor în 1 848 şi termină cu amintiri din p ;por despre Cuza Vodă.
Cu tematici rare sint şi col indele vechi cu subiecte războinice, ca temele despre cele trei oştiri 55,
lupta din Vadul Brăilei 58, dialogul lui Şerban Vodă cu <cutare> Făt-Frumos 57 şi ciclul « cu cioclatul
ferecatul » 58•
Cu teme noi sînt şi numeroasele cîntece de ostăşie, fie cînd ele arată originea ardelenească
a Corbenilor 59 , fie cînd oglindesc participarea regimentului nr. 70 (Muscel) la luptele date în toamna
lui 1 9 1 6 prin munţii din nordul judeţului 80•
în ce priveşte conţinutul versurilor poporane satirice şi de dragoste, el este - după cum
constatase în 1 896 şi Coşbuc - cu totul necunoscut altor colecţii. Meritul lui Rădulescu-Codin
pentru folclorul Muscelului şi pentru folclorul romînesc, în general, este de a fi salvat de la pieire
şi uitare un material imens de creaţii literare orale, dintre cele mai autentice, dintre cele mai bune.
4. Voi arăta acum metoda de lucru a lui C. Rădulescu-Codin, concepţia lui despre folclor
şi prin acestea vom vedea caracterul ştiinţific al culgerilor lui.
Folcloristul Codin a moştenit de la tatăl lui, ţăranul sărac Radu Uţa din Zgripceşti-Beleţi,
şi de la mama lui, ţăranca Stana lui Radu Uţa de fel din Fureşti-Dobreşti, nu numai dragostea
nemărginită pentru creaţiile literare poporane, dar şi darul povestirii în stilul oral al poporului.
Î ntre creatorii şi păstrătorii populari de literatură care au comunicat lui Codin numeroase legende,
povestiri şi cîntece sînt şi părinţii lui, pe care-i citează în numeroase rînduri 81• Mama lui, Stana
.

=

" Din Muscel, p. 2 1 0-245 (balade despre faptele, prinderea şi moartea haiducului, care a trăit intre 1 830-1865) ;
p. 294-295 « Prica Rad ului», pe care ţăranii din Muscel o admiră pentru chipul ei voinicesc, pentru modul de a călări

haiduceşte», d ar pe un armăsar cu friu de aur şi căpăstru de argint.
"Ms. 140 II, p. 43--46. Mihai din cintec este o contaminare cu Negru Vodă, pentru că despre acesta sini şi azi
legende prin Stoeneşti,Cetllţeni etc., că a scăpat ţara de tătari ridicind stăvilarul care oprea apa Dimboviţei. intre două stinci.
«

" Ms. 140 I, p. 3 3 1 .

" Legende, trallitii, p . 26-33. Cf. şi Lazăr Şăineanu, Studii folclorice, Cercetări in domeniul literaturii populare.

Bucureşti 1 896, p. 1 9 1-21 5 .
" Rădulescu-Codin, Din Muscel, Bucureşti 1 896, p. 1 26- 1 2 8 . Pr. I o n Răuţescu,
Dragoslavele, jud.

Muscel

(Biblioteca « Dumineca Poporulu i »),

p.

36-38.

T. Pamfile,

Colinde

r1dese

din comuna

Crăciunu/ Buc. 1 91 4 . p.

100-1 0 1 . T. T. Burada, O calatorie in Dobrogea, Iaşi 1 8 80, p. 8 2-84. Al. Viciu. Colinde din Ardeal, Buc. 1 9 1 4,
p. 1 10. N. Păsculescu, Literatura populara, Buc. 1910, p. 49. D. I. Băjan. Insemnătatea unui colind rucărean sub
raportul originei locale, în Piatra Craiului, Foaie pentru luminarea poporului, I (nr. 10, Dragoslavele. 1928), p. 3-6.
11 Corbii şi locuitorii săi, 1 922, p. 75, nr. 3 . Literaturd, tradifii şi obiceiuri din Corbii-Muscelului, 1 929, p. 65,

nr. 8 , « Di n vadul Brăllei ». Forma « frîngii » (pentru « frinc i i ») este etimologie

populară după « fringe »

(Daco

romanla, Vl, p. 468). Al te variante: G. Dem. Teodorescu, Poesii populare, Bucureşti, 1 8 8 5 , p. 54--5 5 (două texte).

Gr. Tocilescu, Materiale folc/orlstice, voi. I Bucureşti, 1 900-1 90 1 , p. 523 (cules din Dimboviţa) şi p. 1464 (cules
din Tulcea). N. Păsculescu, Literatură populară, Bucureşti, 1 9 10, p. 47-48. T. T. Burada. O călătorie in Dobrogea,

Iaşi, 1 8 80, p. 79-8 1 . Th. Pamlile, Crăciunul, Bucureşti, 1 914, p. 8 şi 8 6 (două texte). G. Neagu, Colinde din Ialo
miţa, Roşiorii de Vede, 1946, p. 35-36. I. Rău\escu, Colinde culese din comuna Dragoslavele, Bucureşti, p. 9-1 1

17

I I ( 1 9 19), p. 34-35.
C. Rădulescu-Codin şi preot I. Răuţescu, Dragoslavele, Cimpulung, 192!t, p. 237-238 (ed. li, Cimpulung
1937, p. 266).
1 1 Muscelul nostru. I. Comuna Corbi, p. 75 (nr. 4) şi p. 78 (nr. 1 5) . Literatură, tradi/ii din Corbi, p. 66-67, nr.
1 1 . Alte colinde, vezi Ms. 140 I, p. 664-678.
11 Muscelul nostru. I. Comuna Corbi, p. 6 1-69. Literatura, tradi/ii di11 Corbi, p. 9-79.

(Biblioteca « Dumineca poporului »). Arhiva Dobrogei,

li

•• Cintece din răiboi . . . , (Cimpulung 1925) - Alte cîntece de cătănie în opera lui Codin : Cintece voiniceş11·
I, p. 6 1 3-64 1 .
1 1 Radu Uta citat c a informator în Legende, tradi[ii, p . 1 1 7 (nota 1 1 3). Stana l u i Radu Uţa citată c a informatoar�
de folclor în Din Muscel, p. 3, 10, 14, 24, 33, 34, 39, 48, 57, 5 8 , 67, 75, 90, 97, 104, etc. Legende şi tradifii, p .
1 1 0, nota 42, p. 1 1 3, nota 9 5 , p, 1 17, nota 1 1 0, p. 1 1 8 , nota 1 26 . lngeru/ rominului, p. 293 etc.
ostăşeşti, 1 9 1 0 ; ms. nr. 140
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lui Radu Uţa, femeie de o inteligenţă vioaie, încredinţase memoriei mii de versuri, zeci de povestiri,
pe care le reproducea cu mult farmec narativ şi le dicta fiului ei. Talentul îl moşteniseră şi fetele ei,
surorile lui Codin, Marioara şi Elena 0. La acest prim fond s-a adăugat îndrumarea metodică a
profesorului G. Şapcaliu, începută pe cînd Codin era elev normalist şi n-a încetat, pentru lucrările
lui cu caracter istoric, pînă prin 1 925. Rădulescu-Codin a citit multe studii folcloristice romîne 83
şi se pare străine, a adunat în note opiniile celor mai autorizaţi scriitori romîni şi străini cu orivire
la folclor şi a folosit în mod creator şi just aceste aprecieri ori de d:e ori a avut nevoie "· Aşa
de pildă, pe atunci era greu să cunoşti - pentru că nu erau traduse ca azi- că Gogol, marele scriitor
rus, declara că « bucuria şi viata mea sînt cîntecele populare » 85 ; era greu să ştii atunci că Puşkin
găsea în poveştile poporane ruseşti « mai multă poezie decit în toată literatura franceză » 18 •
Un colaborator al lui Rădulescu-Codin declara următoarele cu privire la metoda de lucru
a lui Codin : « Eu n-am avut parte, ca prietenul Rădulescu-Codin, să pui mina p-un moş Coţandră
sau p-un Toma Chelu, cari povestesc de parcă le curge miere din gură, pentru a culege poveşti
aidoma şi a face o lucrare de adevărat folclor »17• Într-adevăr, Codin, fiind cunoscut în regiune,
trăind în mijlocul ţăranilor o viaţă simplă şi modestă ca a lor, şi-a apropiat pe cei mai bogaţi deţină
tori de folclor, pe cei mai talentaţi povestitori populari, pe cei mai buni creatori de literatură
poporană. El notează după fiecare creaţie numele informatorului, iar de multe ori 88 adaugă
vîrsta, localitatea, profesia şi uneori chiar numeroase date despre trăsăturile particulare ale infor
matorului. Mai întii, Codin n-a lucrat decît în cazuri extreme cu informatori şi lăutari ţigani, ci
numai cu informatori bătrîni şi cîntăreţi romîni . Părerea lui în această privinţă este categorică :
«.Ar trebui făcută şcoală în aşa fel ca în fiecare sat să fie 2 - 3 săteni romîni care să facă la
mese şi la petreceri, rolul pe care îl fac azi ţiganii - aşa cum e în nordul Transilvaniei. Lăutarii
romini ar fi mai buni păstrători ai acestor comori sfinte »89•
lată numai cîteva portrete ale acestor cîntăreţi populari folosiţi copios şi citaţi în culegerile
lui Codin : mc·ş Marin Cotandră din « Priboienii mei», unchiaş plin de pitoresc, « al c.'irui chip,
să-l pot avea, l-aş da, într-una din colecţiile viitoare. Cu cîtă căldură mi-a povestit moşul acesta
despre timpurile de vitejie din trecut ori de vremurile pe cari le-a apucat ; cele cu zavera a mică,
ocupaţia rusească, Ştirbei. . . , Cuza » 70• Marin Coţandră, folosit mai ales pentru legende şi amintiri
istorice, pentru poveşti, avea prin 1909 vîrsta de 93 ani 71•
Un alt bătrin, prin 1 909 de 72 ani, deţinător al multor tradiţii poporane istorice şi poveşti,
este Dumitru Ioan din Fureşti-Dobreşti. Acesta « a trăit ca băiat de prăvălie în Bucureşti între anii
1 853 - 1 856, pe cînd furnicau pe aici turci, nemţi, moscali » ; împreună cu alţi 4 - 5 bătrîni, i-a
povestit amintiri despre 1 821 şi 1 848 ; mai tîrziu, Dumitru Ioan s-a preoţit 1z.

" Marioara citată ca informatoare de versuri poporane

în

Din Musul, p. 6, 26, 42, SO, 68, 84, 9 1 , 149, etc.

Elena i i comunică versuri poporane, ibidem, p. 27, 37, 74. 100, ISO etc.

11 lngeru/ rominulul, p. IX, XI foloseşte studiile prof. M. S traj an , Poelia primltivd, din Convorbiri literare, 30,

2,

(1 896), p . 5-17, 1 64-176. Acest harnic şi pe nedrept uitat cercetător al folclorului a mai scris şi alte studii folosite de
Codin : Basmele în Conv. Iii., 30. 2 ( 1 896), p. 239-2 5 1 , 427-44 1 ; P. Dul/u, Jspravile lui Pacala. Un exemplu de prelu·
aare a poellel poporane, în Conv. lit. 29 ( 1 895), p. 74 1 -7S 2 ; Doina, analiza lit�rara, Conv. lit., 26 ( 1 892), p. 422-428 .
" De.spre doica lui Puşkin, minunată povestitoare de basme (l ngeru/ rominului, p. XXVII, nota 2 şi ComorilM
poporului, p. 77-78; opiniile lui Herder desp1 e literatura poporan!! (Comorile poporului, p. 79 şi lngerul rominului, p.
XXVIII, nota I ) ; « entuziazmul pentru literatura poporană a produs pe cel mai mare poet german, Goethe " ( /ngerul
rom/nulul, p. XXVII-XXVIII şi Comorile poporului, p. 79, 95), etc. etc.
" Comorile poporului, p. 93.
" Ibidem, p. 94 şi lngeru/ rominului, p. XXVII.
" I . G. Nicolaescu, Biografiile invd1d1ori/or din Muscel morţi ln rtJzboiul pentru lntreglrea neamului, Cimpulung,
1929, p. 33.
" Mai puţin complete sînt informaţiile despre informatorii de folclor ln primul siiu volum Din Muscel ( 1 896).
11
Comorile poporului, 1906, p. 1 26 (sublinierea lui Codin).
•• Legende, tradilii„., 19 10, p. XII şi p. 1 10, notele JO, 35 ; p, 1 1 3, nota 89 ; p. 1 14, nota 1 1 7, nota 1 08 :
p . 140, etc. lngerul rominu/ui, pass i m.
11 Legende, 1radi(ii • . . , p. 1 1 4, nota 97.

" Ibidem, p. XII-XIII. Aici Codin ne informează că prin 1 895, Dumitru Ioan i-a povestit că « de mult, de muh
pe vremea luptelor cumplite între muscali şi turci». un turc a venit în Viţicheşti (raion Topoloveni) şi a cerut unui lăutar
ţigan s4-i cinto balada Hotinu!. Turcul a ascultat cu tristete cintecul despre infrlngerea turcilor şi apoi plingînd a ziş

fraţi

chirilice (Bibi. Acad. R.P.R., ms . nr. 1 4 1 7, f. 1 1 3
- 1 1 7 şi nr. 3767, r. 23--30 ). Veli şi variantelo publicate de C. Erbiceanu ln Biserica ortodoxa rominti, 21 ( 1 903),

lllutarului : « noi fost opt

şi din opt am rămas doar eu, cil. pe şapto tăiat muscalii la Hotin ». Acest vechi clntec

uitat şi dispărut se mai phtreazA doar in puţine manuscrise vechi

p. 856-859 ; M. Ga•ter in Revista pi. Istorie, archeologie �i filologie, 2 ( 1 88 3), p. 33-336 şi de N. Drtlganu, ln Daco
rcmanla, V (1927-1928), p. 5 2 1 -522 (în paralelă cu ediţia Gaster). - Textele comunicate lui Codin de preotul Dumitru
Ioan sini de asemenea numeroase : L�g•nde, tradiţii . . . , p. 1 10. nota 36 ; p. 1 14, nota 103 etc. /ngerul rom/nulul, passim,
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Lăutarul Marin Colţatu care i-a transmis vechea baladă istorică despre Domn' Ştefan Opriş 73
era în vîrstă de 1 02 ani (prin 1 9 1 3), din comuna Gemenea (raion Tîrgovişte). « Acest bătrin -scrie
Codin - ale cărui vorbe abia de mai se aud cînd le cîntă, a fost lăutarul lui Radu Anghel, haiducul
rămas legendar pe aici, haiduc care cu Marin Colţatu îşi făcuse chefurile prin mijlocul codrilor.
Marin Colţatu a învăţat pe Nicolae Şchiopu (alt informator al lui Codin - D. S.) multe cîntece :
« Cînd am luat eu pe Şchiopu să-l învăţ - reproduce Codin vorbele lui Colţatu - era de 7 ani,
iar eu de vreo 40. Pe vremea zaverii eram măricel, puteam să încalic pe cal ; tot umblînd pe dealuri
în tovărăşia unui cioban, am început să învăţ de la el mai întîi cintecele de frunză (de codru, doinele
voiniceşti), că, vezi dumneata, d0mnişorule, toate or rărnînea, numai frunza şi codru şi dragostea
cu cîntecele lor s-or stinge » 74•
Ucenicul lui Colţatu, pomenitul Nicolae Şchiopul, este, după socoteala ce am făcut, deţi
nătorul celor mai multe şi mai Interesante cîntece bătrîneşti culese de Codin (dar după mama lui
Codin, care-l întrece ca număr de versuri). « Şchiopu » este probabil numai o poreclă, pentru că
în cele mai multe locuri este amintit numai cu numele Neculae G. Zavragiu din Vulturesti 75 (raion
Piteşti). « Moşu Bobocică, de 80 ani, din Vlădaia, jud. Mehedinţi » este un alt informator al folclo
ristului nostru, în vara anului 1 909 76 •
Am fost odată cu Rădulescu-Codin pentru a culege folclor, în satul Suslăneşti pe Argişel 77
(azi comuna Mioarele, raion Muscel) ; în faţa povestitorilor populari Codin era cu totul altul
decît cel pe care-l ştiam noi. Îmbrăcat în portul ţărănesc (de altfel, îmbrăcămintea lui de toate zilele),
simplu în vorbă şi purtare, începea el mai întîi să recite cu căldură şi nuanţat versuri poporane.
ceea ce stimula pe ţărani, a căror încredere le-o cîştiga imediat. Cînd bătrînul ţăran îşi lua avînt
în recitare, Codin îl asculta ca « dus pe altă lume». Cînd povestitorul însuşi se transporta
sufleteşte « într-altă lume», numită aşa chiar de Codin, acesta îşi scotea caietul şi începea să scrie,
verificînd mereu memoria informatorului, autenticitatea versificatiei şi pronuntarea vorbelor cu
particularităţile graiului local. Am avut, deci, prilejul să constat personal, pe teren, că afirmaţiile
scrise de Codin cu privire la metoda lui de lucru sînt perfect adevărate : « O bună parte din ele
(povestirile din lngerul romlnului - D.S.) sînt scrise vorbă cu vorbă, aşa cum le-am auzit din gura
povestitorilor şi la foarte puţine poveşti n-am putut da pe lingă fondul - care e nealterat - forma
aşa cum am auzit-o : am căutat să le scriu totuşi în felul cum le spun povestitorii. Dar acestea, aşa
de puţine, mă fac să am zilnic păreri de rău că n-am învăţat stenografia care mi-ar folosi mult
la culegerea poveştilo r » 76•
Culegerile de folclor ale lui Codin au întotdeauna o înfăţişare tehnică îngrijită, care subliniază
valoarea lor ştiintifi:::ă : introduceri ample care dovedesc profundă cunoaştere a materialelor
folclorice79 textele sînt însoţite de note foarte preţioase care folosesc la istoria folclorului şi la cunoaş
terea genezei creaţiilor poporane. Multe din aceste note se prezintă ca mici studii monografice
cu privire la atîtea teme curente în folclorul nostru. Aşa, de pildă, notele din culegerea fngerul
romî'nu!ui, adunate toate într-un volum, ar putea constitui un documentat studiu despre înfăţişarea
animalelor în folclorul nostru şi rolul pe care-l au ele în basme 80•
Codin, în metodica alcătuirii culegerilor lui folclorice, a dat o mare însemnătate limbii,
graiului local în care povestitorii îi comunicau creaţiile literare. Din această cauză culegerile
" Vezi ia aned această baladă, care, după cite ştiu, nu este înregistrată in aici o colecţie din cele cunoscute ;
o redim cu o variantl, după ms. 140 II, p. 3--7.
„ Manuscrisul 140 II, p. 4.

71 Ibidem, p. 37, singurul loc unde Codin face identificarea : « Neculae G. Zavragiu (Şchiopul »
" Legende, tradi/11 • • • , p. 109, notele 22, 23 (« . • . Dumitru Ion Cireanu, zis şi Bob0cică ») ; p . 1 14, nota 100, etc.
" Ne dusesem acolo pentru că tocmai auzisem, cil un biltrîn cioban, Ghiţil Olteanu, ştia transpusă în versuri
poporane o veche legendă locală referitoare la o tîlhărie a haiducului Radu Anghel, proiectată asupra moşului meu Simon
din Suslăneşti. Constatind personal greutăţile care împovărau casa lui Simon, precum şi omenia lui. haiducul a renunţat
a mai comite atacul. Vezi C. Rădulescu-Codin, Cimpulungul Muscelului, p. 2 1 5, nota \ . Trebuie să adaog că Ghiţă Olteanu
murise numai citeva zile înainte de sosirea noastră acolo.
78 lngeru/ rominului, p. XXIX.
" Astfel, introducerea de 3 1 pagini, de la volumul lngerul rominu/u/; introducerea de 1 5 pagini de la volumul
Legende, tradi/11 şi amintiri istorice ş.a.
"' Tema aceasta a preocupat mult pe Codin, care a şi compus studiul : « Rolul animalelor în basmele rominilor»
premiat de S.P.A. Tn orice caz, studiul se poate reconstitui în parte din paginile XVIII-XXIII ale introducerii volumului
lngerul rominu/u/ şi din adunarea la un loc a notelor despre animale, din acela•i volum. Dau numai cite va exemple :
lngerul romlnului,
p. 4, nota I , despre balaur ; p. 14-16, nota 1 : calul ; p. 35-36, nota finală : pasărea neagră,
simbol al sărăciei; p. 37-38, nota I : oile; p. 62-63, nota 1 : lupul ; p. 100- 1 0 1 , nota I : porcul ; p 1 0 1 , nota I : capra şi
nota 2 : iepurele ; p. 106, nota I : cîinele ; p, 1 1 0, nota I : peştii : p. 293 -294, nota finală : cucu l ; p. 3 1 0-3 1 1 , nota finali :
gllina, cocoşul. -Tot ca preţioase studii monografice pot fi considerate notele din lngerul rominului referitoare la diavol
(p. 66, nota I , �· 204-206, nota) ; zmeu (p. 98-99, nota); vint (p. 325-327, nota finală).
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lui se termină mai întQtdeauna cu un glosar si. Glosarele lui Codin sînt ştiinţific alcătuite, pentru
că cuprind cuvintele nu izolate, ci în context (care de multe ori este un fragment din creaţie, sau
chiar o poezie întreagă), astfel că sensul exolicat deja de autor, poate fi intuit cu precizie de lingvist
sau de alt cercetător. Dar nu numai atît I Glosarele lui mai cuprind şi întregi expresii şi zicători
poporane culese din textele volumului respectiv. Apoi, în unele texte, cuvintele şi expresiile indexate
sînt tipărite cu caractere tipografice care le evidenţiază ca particularităţi caracteristice lexicale şi
stilistice. Numai înzestrate cu asemenea glosare, operele lui Codin au putut fi socotite, de cei mai
exigenţi filologi romîni care s-au ocupat de limba creaţiilor poporane, ca opere de valoare ştiinţifică
mare şi ca materiale foarte folositoare lingvisticii generale şi filologiei romîne sa. Lucrarea lui Codin
consacrată excluziv graiului muscelean, 9 seamă de cuvinte din Muscel ( 1 90 1 ), a atras admiraţia
şi interesul filologului Gustav Weigand de la Leipzig, tocmai prin priceperea cu care autorul a
adunat acest rar material lexical şi stilistic poporan local, atît de preţios pentru studiile sintactice
şi lexicografice . sa
O problemă de metodă de lucru în folclor este şi aceea referitoare la ariile muzicale, la măsura
în care ele trebuie să însoţească textele, precum şi la modul de notare a acestor arii. Codin n-a
fost un folclorist muzical, dar regreta că n-a avut şi această competenţă. Totuşi cîteva din culegerile
lui înregistrează şi melodii populare : Muscelul nostru. f. Comuna Corbi, 1 922, planşele dintre
p. 64 - 65, 66-67, 68 -69, 70-71, 72-73 (melodii de cîntece l irice şi colinde) şi Litetatură, tradiţii
şi obiceiuri din Corbii-Muscelului, 1 929, p. 1 17 - 1 26 (cîntece şi colinde).
Codin a acordat folclorului muzical o egală valoare şi însemnătate ca şi textelor literare
folclorice. în sprijinul acestei afirmaţii vin documentatele rînduri scrise de el despre « viersul »
poporului, despre « muzica » pe care ele (creaţiile literare orale - D.S.) se cîntă » st. În Comorile
poporului, cu ajutorul compozitorului Grigore Teodosiu, Codin a scris pagini competente şi foarte
preţioase despre folclorul muzical, dind şi o bogată bibliografie a chestiunii 86• Prin 1 909, Codin
şi-a apropiat o altă colaboratoare în acest domeniu, pe<< d-ra Filofteia Popescu. absolventă a conserva
torului de canto din Bucureşti şi fostă elevă a maestrului Vidai din M ilano » se. în continuare, Codin
dezvăluie o iniţiativă de o însemnătate excepţională pentru muzica populară : Filofteia Popescu
« îmi notează acum (prin 1 9 1 0 - D.S.) ariile la legendele versificate din acest volum, cum şi la
cîntecele, colindele şi horele cari, nădăjduiesc, vor apare în cursul anului viitor ». Reproduc şi propriile
cuvinte concluzive ale lui Codin, pe marginea activităţii colaboratoarei sale : « Socotesc o mare
fericire faptul că d-ra Popescu, născută din săteni şi crescută între ei pînă Ia 14 ani, ba cunoscînd
însăşi « viersul » la o mulţime de cîntece, a primit să facă acest bine neamului şi sînt încredinţat că
d-sa va pune tot focul spre a face ca mărgăritarele acestea să poată fi cîntate întocmai cum le
cîntă astăzi săteanul sau cum le cînta mai acum 10 -20 ani, cînd am putut prinde ariile cari
azi nu se mai « zic » ca atunci » s7• Mai întîi trebuie să atragem atenţia că acea culegere de cîntece,
colinde şi hore, la care nota melodiile F. Popescu, n-a apărut « în cursul anului viitor », adică în
1 9 1 1 , ci era terminată pentru a fi dată la tipar prin Academia Romînă, abia în 1 9 1 3 : este manu
scrisul 140, I din biblioteca Institutului de folclor, care cuprinde, într-adevăr, în partea a IV, de
Ia p. 939-950, « arii ale unor cîntece din text, notate de d-ra Filofteia Popescu » se. Consider
colaborarea Rădulescu-Codin şi F. Popescu de o excepţională însemnătate pentru folclorul muzical
romîn pentru mai multe motive : a. din cele 50 melodii semnalate în tabla de materie a ms. 140, I
multe sînt melodii de cîntece bătrîneşti istorice şi fantastice (« superstiţioase ») : Şarpele, Ilinca
Şandrului, Mi/ea, Tudorei, Chira Chiralina şi Romînaş - ceea ce este o raritate ; b. din lista cînte" Glosarele volumului /ngerul rom/nulul, p. 329-367 (de cuvinte), p. 369-379 (de zicl!tori şi expresii). Legende,
rrad/(11 . . . , p. 1 2 1 - 1 3 1 (de cuvinte), p. 1 32-133 (de ziclltori). Cojocul lui StlrtJc//tJ 1925, p. 103- 1 09 (de cuvinte),

p. 1 10.- 1 1 1 (de zicl1ori şi expresii). Muscelul nostru, p.

LXXXIIl-CXXXIV

(indici onomastici şi toponimici). Comuna

Corbi şi loeulloril stJI, 1 922, p. 145 (text ln dialect) ; p. 1 53 - 1 67 (indice toponomastic şi glosar). Corbii Mu1celulul, 1 929,

p. 1 1 1 - 1 1 6 (indice şi glosar). Culegerea din lllJI . 140 I, p. 874-927 (indice toponomastic şi glosar), p. 927-930 (ziclltori

şi expresii, dar neterminat, ultima înregistrare fiind : muncl bunii).

" V.

Bogrea : recenzia volumului MMScelul nostru. I. Comuna Corbi, ln Dacoromania,

volumului Din

1recu1ul nostru

(Ibidem, p. 874-877) ;

recenzia

monografiei

III,

Dragoslavele

Paşca, recenzia volumului LileraturtJ, trad//li ,; obiceiuri din Corbii Muscelului (Dacoromanla,

p. 8 7 1-874 ; recenzia,
(ibidem,

IV,

p. 877-879).

p. 466-47 1).

11 Vezi elogioasele aprecieri scrise de G. Weigand ln prefall l a volumul O seamtJ de cuvinte, p .

I-III.

" Comorile poporului, 1906, p. 1 26.

11 Ibidem, p. 126-1 34, punctele 1-m.
11 Legende, trad//11, 1 9 1 0, p. XIII-XIV.
" lbldtm, (sublinierea D.S.).
11 Ms. 1 40 I. p. 1 7 nenumerotat! din tabla de materie.N u stllruiesc asupra metodei de notare a lui F. Popescu,

nici a.supra meritelor muncii ei, pentru el colectivul de specialişti al lnstitului de folclori studiazll aceste arii şi va publica

rezultatele. Principala calitate a acestei folcloriste constl ln faptul ci a armonizat ln spirit poporan şi sincron.ic deslvlflit
melodia cu textele respec1ive.
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celor ce urmează a fi culese « prin ajutorul unui specialist » (F. Popescu). listă de 65 texte « şi
altele » nenumite, scrisă în « Unele note ş i lămuriri » din fruntea ms. 1 40 I, rezultă că numărul bala
delor bătrîneşti cintate era cu mult mai mare decit al celor deja culese : Manole, Letinu bogat,

Plevina, Doicin bolnavul, Vartici, Marcoş-paşa, Dobrişan, Miu Zglobiu, Scorpia, Trei surori la flori,
Mierli(a şi Sturzu, Lie-ciocîr/ie, Badu, Toma, Cătănuţă, Radu lui Anghel, Miu Haiducu, Codreanu,
Marcu, Stanciu-a/ Bra111/ui, Jianu, Căpitan Gheorghiţă, Miu Gealat-Costea, Gheorghe A rdeleanu,
Barbu, Moşneagu, Rădi(a şi Voinicul O/eag - ceea ce este de asemenea o raritate ; c. afirmaţia
lui Codin ; Legende, tradi(ii, p. XIII (« ariile Ia legende versificate din acest volum ») descoperă

că multe din legendele istorice în proză. referitoare la trecutul de luptă şi necazurile poporului nostru
erau versificate. Pentru unele din ele (de ex. : Copil Roman, Marcoş-paşa ş.a., vezi p. 83 - 86, 93 -95),
Codin dă chiar ambele forme, cea în proză şi cea versificată.
Toate aceste însuşiri şi calităţi ale culegerilor lui Codin arată că activitatea lui folcloristică
nu s-a desfăşurat la întîmplare, nu a fost o preocupare de diletant (ca a multor folclorişti ai
noştri), ci ea a realizat opere şi culegeri ştiinţifice, care pot fi folosite cu temei de folcloristica
romînească.
5 . Pregătirea teoretică în domeniul folclorului, dar mai mult neîntrerupta muncă pe teren,
contactul strîns cu ţăranii, cunoaşterea adîncă a creaţiilor orale ale poporului au format o concepţie
ştiinţ ifică realistă şi democrată, care se desprinde în mod evident din opera lui C. Rădulescu-Codin.
Acesta a ajuns chiar I a alcătu irea unei lucrări de sinteză asupra literaturii poporane, despre obiceiurile
şi credinţele poporului, precum şi despre importanţa culegerii şi studierii creaţiilor literare ale
poporului : este opera Comorile poporului (2 ediţii : 1 906 şi 1 930).
A culege şi a studia folclorul înseamnă a-l avea, înseamnă a stimula poporul să păstreze pe
cel existent de veacuri. Cum folclorul reprezintă « sfintele comori » ale poporului şi « tot ce marele
artist naţional - poporul - a produs mai sublim şi mai înălţător » 8 8, se înţelege că sarcina folcloris
tului este patriotică : « legendele, tradiţiile şi amintirile au mai cu seamă rolul de a lucra Ia cunoa
şterea naţionalităţii noastre şi Ia dezvoltarea patriotismului, căci, împreună cu celelalte feluri de
comori ale Poporului, sînt expresia cea mai vie a caracterului naţional » 80•
Codin a cules folclor într-o vreme cind ţăranul - creatorul prin excelenţă al folclorului era urît şi exploatat de clasa stăpînitoare burghezo-moşierească. De aceea el vrea să facă din preo
cupările folcloristice un mijloc de educare democrată a intelectualilor. Apropierea celor de sus
de cei de jos se poate realiza prin lectura şi studiul folclorului, pentru că numai aşa poţi cunoaşte
ideile şi sentimentele poporului, dar mai ales năzuinţele lui spre dreptate şi libertate socială : « noi
avem nevoie şi de cunoaştere11 cit mai adîncă a păsurilor acestor păstrători ai odoarelor trecutului,
de bratele şi de sufletul lom 81• Folcloristul îndeplineşte deci şi un mare rol social, dar numai
în măsura în care el a cîştigat încrederea săteanului în aşa fel incit « să-şi spuie şi păsurile » lui cu
inima deschisă 81•
Studiul folclorului poate aduce servicii şi în problema înfrăţirii popoarelor, a întronării unei
politici de apărare a statelor mici împotriva cotropitorilor : « Folcloriştii - cei mai mulţi - sînt
aprigi propovăduitori ai frăţiei şi dragostei între popoare şi de multe ori apărătorii drepturilor
poporului, împotriva asupritorilor » 88• Ca exemplificare, Codin citează manifestul lansat în 1 889
de folcloriştii spanioli care îndemnau folcloriştii tuturor popoarelor să protesteze împotriva politicii
colonialiste a lui Bismark, care ordonase ocuparea insulelor Caroline.
Terenul îl convinsese pe Co din că « în satele din regiunea muntoasă a ţări i » se păstrează « aşa
curate şi neprihănite odoarele trecutului » şi condamna nepăsarea acelora care « trăind acolo (« prin
văile munţilor » - D.S.), nu dau Ia iveală comoara de limbă, gîndire şi sirnţirninte ale sătenilor » "·
Regreta că nu s-a născut chiar într-o asemenea regiune.
Codin ne dezvăluie o credinţă poporană răspîndită în Muscel, cit şi în Moldova, anume că
« poveştile apără ca şi îngerul păzitor, casa în care se spun » 95• Această credinţă în care crede şi
I
" l egende, tradifii, . • , p. XIV. Comorile poporului, 1906, p . 9 1 .
" lngerul romînului, p. XXVII (sublinierile lui Codin).

" Comorile poporului, 190, p. 1 2 1 , Dăfil, snoave şi poveşti, p. S.

11

Ibidem,

p.

XXVl-XXVll (sublinierea lui Codin).

" Comorile poporului, 1906, p. 90
" lngerul romfnu/ui, p. XXX
" Ibidem, p. VIII şi nota I. Prin Moldova, cind vine un oaspe noaptea, gazda îl primeşte dacă promite cl!·i spune

o poveste ; altfel, îl dă pe uşă afară. Tot prin Moldova este credin1a, că poveştile care au ca temă plimbările lui Dumne
zeu şi Sf. Petru pe pămînt, spuse într-o casă, se transformi!, noaptea în « pări de foc » şi « apără casa», de nu se
poate nimeni apropia de ea.
Trimiterea lui Codin este greşită : este vorba de bucata Poveste publicata de A. Vasiliu în Şezătoarea, VIII ( 1904)
p. 94-96.
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Codin l-a făcut să-şi intituleze volumul său, publicat în 1 913, cu minunate poveşti şi basme : fngerul
rominului. Un popor care în folclorul său are « credinţa că faci pomană dacă te duci noaptea
la om şi-i spui o poveste » 98, dovedeşte că are cultul frumoaselor naraţiuni şi al poeziei, dove
deşte gust l iterar şi sensibilitate artistică. (v. şi nota nr. 97).
Avînd o nemărginită « dragoste şi admiraţiune către sfintele comori ale celui mai mare artist
naţional » 97, poporul, Codin a elaborat un vast program de lucru pentru organizarea muncii
în direcţia culegerii şi valorificării creaţiilor poporane 98• Acestea au - scrie Codin - o forţă
educativă imensă. Dar pentru a putea cultiva frumoasele sentimente cu ajutorul literaturii poporane,
trebuie să se treacă la acţiune în sensul următor : să avem o « antologie model » pentru tinerele
generaţii şi soldaţii din cazărmi ; să se ţie conferinţe populare referitoare la proverbe, zicători,
cîntece, etc. ; repertoriile şezătorilor literare să fie produse folclorice ; să se culeagă ariile populare ;
să se organizeze şcoli de muzică pentru fiii talentaţi ai poporului ; să se formeze şi la romîni « socie
tăţi folclorice ».
In programul elaborat pentru organizarea muncii folcloristice pe teren, Codin acordă cea
mai mare atenţie limbii creaţiilor poporane. Patru puncte din comorile poporului sugerează un plan
de lucru numai în legătură cu valorificarea limbii creaţiilor literare orale : întrebuinţarea în scris
şi vorbire a limbii curate populare ; în manualele didactice să intre în proporţii simţite producţiile
« în graiul ţăranilor » ; l iteratura zisă cultă să se dezvolte sub influenţa limbii populare 99 ; în ora
torie (« în elocvenţa parlamentară, aşa în predica religioasă, aşa la întruniri, aşa la orice conferinţe»)100
să nu se admită decît o limbă populară, care « să nu fie împestriţată cu cuvinte străine». Limba
poporului, « limba ţărănească », aşa cum au folosit-o Creangă, Ispirescu, Eminescu, Odobescu
şi alţii mulţi, are o capacitate de exprimare « bogată ca ori şi ce limbă europeană din Apus,
ajunsă la deplină maturitate prin străduinţa de veacuri a artiştilor . . . » 101• Ideile lui Codin despre
« limba ţărănească » în raport cu limba întregului popor, luate în generalitatea lor, sînt juste ;
aplicarea lor în forma excluzivistă cerută de Codin este însă discutabilă. De altfel, în această
privinţă nu vine întotdeauna cu idei personale, ci împrumutate de la alţii, în special de la
N. Iorga, care în 1906, cînd Codin a publicat Comorile poporului, publicase o lucrare vehementă
care proclama « drepturile limbii naţionale în statul modem » 101•
Rădulescu-Codin atribuia folclorului o însemnătate excepţională, aşa cum se atribuia în evul
mediu Bibliei. Pentru Codin folclorul este o vastă enciclopedie, d i n care oamenii pot lua, cu folos,
cunoştinţe în toate ramurile ştiinţelor, precum şi învăţături, pilde de cum trebuie să se com
porte în viaţă. Această « parte practică » a folclorului (termenul îl împrumutase de la S. T. Kiri
leanu) oferă serviciile ei « archeologilor, geologilor, geografilor, botaniştilor, farmaciştilor etc. » 108 ;
iar într-altă parte, Codin scria despre serviciile aduse de legendele şi tradiţiile poporului istoricilor,
psihologilor 1°", filologilor 105• Dar, după Codin, folclorul a adus şi va aduce întotdeauna cele
mai mari servicii autorilor de literatură frumoasă. Scriitorii - poeţi, prozatori, dramaturgi găsesc în producţiile poporane un izvor permanent pentru regenerarea operelor lor proprii : « Aşa,
istoria generală a l iteraturilor ne arată că literaturile europene n-au înflorit decît atunci cînd
scriitorii lor s-au adăpat din comoara de gîndiri şi simţiminte a poporului » 108• Exemplele date
de Codin din literatura romînă, dar mai ales din literaturile străine (rusă, engleză, franceză,
germană etc.) sînt aşa de numeroase, caracterizarea autorilor, deşi sumară, aşa de esenţială,
încît ele dovedesc o informare stăruitoare a lui Codin în beletristica universală inspirată din
" /11gerul rominului, p. XIV.
" Dd/ii, snoave şi poveşti, p. S.
" Publicat în Comorile poporului,

" Ideea, în stilizarea nu tocmai fericită a tui Codin. este exprimată astfel : « Limba care nu are a face cu poporul,
cade ca şi literatura ; adevllrata literaturii nu se poate lncbega declt Io afară de inftuen1a strll.inll » (Comorile poporului.

1906, p.

1 2 1 -147, el cuprinde punctele a-m (12 sugestii).

1906, p. 125).
109 Ibidem, p. 126.
1•1 /ngerul romlnulul, p. XXIII ; citat de Codin dintr-un articol al lui Teoharl Antonescu cu privire la activitatea
lui Al. Odobescu. Codin insll. işi însuşeşte cuprinsul citatului.

" 1 Comorile poporului, 1906, p. 1 1 7.
"' Legende, lradilii, p. XIV ; lngerul romlnului,

"' Este vorba de cunoscuta lucrare a lui N. Iorga, Lupta pentru limba romineasc4, Bucureşti, 1906, 1 57 pagini.
p. XXIX ; Comorile poporului, p. 1 1 4- 1 1 7.
"' /nl(erul rominului, p. XXI X ; Comorile poporului, 1906, p. I I0-1 14. Am arătat mai sus (p. 12, 1 3) că RMulescu
Codln a ciuta! sft redea in culegerile sale folclorice cit mai fidel partlcularitll.\ile lingvistice locale. Adaug aici ci in clasi
ficll rile ce face producţiunilor poporane, Codin pre\uieşle ca foarte valoroase pentru limba poporului, glumele, snoavele,
exercl)iile şi frll.mintllrile de limbft, « produse ale spiritului batjocoritor cu care esle înzestrat poporul nostru ». Ca exempli·
&care, Codin reproduce fragmente din literatura poporanll satirici, referitoare la slujitorii bisericilor (preo\i. dascăli
credincioşi). Vezi Comorile poporului,
1°' Comorile poporului. p. 94

1906. p. 5 8 .
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folclor 107 • E l n u uită să amintească n i c i pe scriitorii care ar putea scrie pentru copii, inspirîn
du-se din poveştile poporane 108•
Codin a conceput folcloristica şî folclorul ca instrumente de culturalizare şi educare a
maselor p opulare 109• Pentru acest motiv, în culegerile pe teren el a preferat folclorul pozitiv
şi a selectat din cel superstiţios numai elementele folositoare etnografiei şi istoriei 11 0• De la el
au rămas numeroase volume de cîntece lirice, balade istorice, tradiţii, legende şi amintiri referi
toare la trecutul nostru. Codin ne-a dat culegeri de poveşti, de opere satirice în versuri şi proză,
de colinde istorice etc., dar din domeniul folclorului supersti t ios au rămas de la el numai două
culegeri :. o selecţie de descîntece (inedită, în ms. 140 I) şi o selecţie de obiceiuri, tradiţii şi credinţe
legate de « deceurile » populare şi de sărbătorile poporului, « moştenite din vechime de popor,
nu cele auzite la biserică » m. Dar chiar în prefaţa acestui volum, Codin ţine să atragă atenţia
că izvorul multor obiceiuri rele la ţărani stă în numărul prea mare de sărbători, credinţe supersti
ţioase şi practici de care se ţin însă numai femeile bătrîne şi, dintre cele t inere, numai fetele
leneşe. De aceea - scrie Codin - tinerii creatori de literatură satirică rostesc multe vorbe pişcă
toare la adresa celor care ţin sărbătorile :

Lunea, marţea n-am lucrat
Mai de cînd m-am măritat.
Miercurea e zi de post,
Joia obricită-am fost.
Vineri este Vinerei
Şi Sîmbătă, Simbetei.
Duminica-oi lucra
Dac-o lucra şi popa.
îndemnurile la muncă rodnică şi la practicarea unor obiceiuri frumoase sînt exprimate
de Codin astfel : « Odată cu lucrul miini/or, să nu se piardă în vălmăşagul uitării credinţele,
·
tradiţiile şi obiceiurile frumoase » 11 2 •
Codin a fost întotdeauna susţinătorul unui folclor sănătos şi pozitiv. în contrast cu produsele
folclorice artistice ţărăneşti, pe care le admiră profund, pentru că la auzul lor « mai înainte stă
teau bătrînii c u frunţili-n pămînt », Codin condamnă c u vehemenţă produse folclorice artificiale ca :

-

D-ao/ică, mă!
Ce-ai cu mine, fă ?
Iubeşte-mă, mă !
N-am parale, fă!

3•
şi întreabă mîhnit şi revoltat : « Cu d-astea să se facă educaţia satelor '? » 11

Publicaţiile istorice
Un coleg de şcoală al folcloristului Rădulescu-Codin scrie că acesta, prin 1 892, « atrăgea
atenţiunea colegilor şi profesorilor lui », ca elev foarte studios al şcol i i normale. Dintre profesori,
cel de istorie, Gh. Şapcaliu, a fost îndrumătorul micului elev, n u numai în domeniul folcl orului,
dar şi în al istoriei. Atras de frumuseţile naturii Cîmpulungului, Şapcaliu, originar din Buzău, se
stabileşte în 1 89 1 în Cîmpulung, unde a apucat în viaţă pe multi d in bătrînii oraşului. De la aceştia,
înregistrase în memorie (era împotriva consemnării scrise) foarte interesante amintiri istorice
din trecutul oraşului şi al judeţului. Savantul profesor adunase şi un mare număr de documente
vechi muscelene şi cîmpulungene. De la eruditul profesor Şapcal iu a prins Codin pasiunea pentru
107 Vezi Comorile poporului. capitolul III, p. 9 1 - 1 07, în care se ocupă excluziv de scriitorii romini şi străini
din sec. al XIX-iea inHuentati de folclor, Ibidem, p. 76-79, pentru scriitori din perioade mai vechi.
,.. lnf(erul romfnulu/, p. XXX. Comorile poporului, p. 1 19-120.
'" Pentru problema aceasta vezi mai jos, p. 1 9-20.
1 1° Comorile poporului, p. 107-1 10.
m Volumul Sdrbdtorile poporului, Bucureşti 1 909 (in colaborare cu Dumitru Mihalache. Academia
•• Din viata poporului romin», nr. XXXIX) .
111 Sdrb6tori/e poporului, p. 4 (sublinierile ne apar\in - D.S.).
111 Chira-Ch/raJ/na, p. 4.
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cercetările istorice, studiind pînă tîrziu, la lumina lumhărilor, documentele locale şi aştemînd
pe hîrtie legendele povestite ziua de profesorul Şapcaliu. Aşa se explică de ce lucrarea istorică
a lui Codin, Cimpulungu/ Muscelului (1925 - 1 926), se înfăţişează mai mult ca o caldă naraţiune
compusă din numeroase legende şi amintiri, puse una lingă alta, cronologic, pentru a avea firul
neîntrerupt al marilor evenimente istorice desfăşurate în oraşul nostru, de-a-lungul veacurilor :
luptele lui Negru-Vodă cu tătarii , dar şi mai bogatele amintiri istorice din sec. al XIX-iea (certurile
dintre moşnenii cîmpulungeni şi « veneticii » refugiaţi în oraş ; traditiile despre trecerea lui Tudor
Vladimirescu prin oraş ; legende din vremea răzvrătirii « arvatilor » ; bunele amintiri ale cîmpulun
genilor despre « muscali » ; naşterea lui Teodor Aman în Cîmpulung ; activitatea revoluţionară la
1 848, a cîmpulungenilor C. Aricescu, N. Rucăreanu. pictorul I. Negulici şi Dumitru Bilcescu,
la al cărui conac din Bogăteşti-Bilceşti exista o tipografie care tipărea clandestin manifeste revolu
ţionare, etc., etc.)
Partea ştiinţific-documentară a monografiei lasă mult de dorit, pentru că autorul nu folosea
documente în mod critic, nu le interpreta în lumina tuturor izvoarelor istorice. într-un fel,
acest defect de metodă şi conceptie a folosit cercetătorilor de mai tîrziu, pentru că Codin, în loc
să scoată esentialul din documente, le-a publicat întregi în corpul lucrării (ştiintific era să le fi publi
cat în anexe). Deosebit de importante -sînt cele 5 documente publicate la p. 1 29 - 1 35 din condica
(azi pierdută) de acte a Obştei moşnenilor cîmpulungeni ; de asemenea, Ia p. 1 5 6 - 1 60 regestele
hrisoavelor doveditoare că în oraş nu se puteau face vînzări imobiliare decît « orăşan la orăşan »,
iar nu străinilor de oraş.
O altă sursă documentară, citată cinstit în numeroase rînduri de autor, este broşura istoricului
şi arheologului de la Rucăr, Dumitru Băjan, Documente cîmpulungene. Broşura (9 1 pagini, in 8
mic), tipărită în Ompulung încă din anul 1 908, a apărut ca publica(ie, dar în foarte putine exemplare,
abia prin 1 925 m. Din documentele publicate de D. I. Băjan, Codin a folosit numeroase ştiri
foarte pretioase, care măresc valoarl!a ştiintifică a lucrării.
Foarte originală în compozitia ei este lucrarea istorico-etnografică Muscelul nostru (1 922)
de CXXXIV pagini. În unele exemplare, la aceste pagini astfel numerotate s-au adăogat alte 1 72
p. cu monografia despre Comuna Corhi şi locuitorii săi (1 922). Există însă şi exemplare în care
cele două lucrări sînt independente. În ambele lucrări, materialul documentar istoric este foarte
limitat : în Comuna corbi, p. 8 - 1 5 avem transcrise 7 documente dintre anii 1 643 - 1 692. Dintre
acestea remarc pe cel din 1 4 ian. 1 643, în care Matei Basarab ceartă rumînii din Corbi, dovediti
rebeli fată de egumenul mănăstirii Curtea de Argeş, în mod violent şi într-un limbaj popular :
« Au nu ştiti că vă voi purta tot despuieţi prin tîrg, ca pre nişte cîini ? » (p. 9).
Ceea ce se prezintă ca foarte valoros în Muscelul nostru, este conceptia autorului de a trece
in revistă cîteva sute de comune, sate şi cătune din Muscel, arătînd în linii mari, pentru fiecare
in parte, importanta entografică şi istorică a localitătii, specificul traditiilor şi legendelor istorice
locale. Dăm un singur exemplu : « Valea Mare (plasa Goleşti) avînd numeroase mărturii ale trecu
tului : locurile unde mai înainte piteştenii ascundeau comorile ; legende asupra satelor ce alcătuiesc
comuna şi a diferitelor localităţi (Ploscaru, Enculeşti, Valea Bucii) ; un schit vechi, fost de maici,
în ruină, in Valea Mare ; o biserică istorică - biserica schitului de piatră - din sec. XVII ; ruinele
schitului Vărgăluiu dărîmat acum 1 80 ani şi ale unui alt schit ce a fost în cătunul Valea-Popi i ;
Valul (un du[ de pămînt ca de 40 m . paralel c u Piteştii) purtînd numele d e Ghemelia ş i servind oraşului
ca punct de apărare, pe vremuri, de nevoi ; biserică veche în Enculeşti, de la sfîrşitul sec. XVI I I ;
numeroase cruci, multe monede vechi găsite î n albia gîrlei Valea Mare ; cu izvoare de apă care
conţin oxid de fier şi aramă şi avînd satele pomenite m mai multe acte din sec. XVII-iea » m.
« Muscelul nostru » este rezultatul unei munci de colectare metodică şi stăruitoare începută
de Codin încă din 1910, pentru c.1 pînă la acest an cercetările lui Codin se îndreptaseră în domeniul
folclorului. Autorul a explorat mai întîi comunele şi satele raionului de azi Topoloveni, apropiate
de Priboieni, unde functiona ca învăţător. După 19 14, ca revizor al judeţului Muscel, Codin şi-a
extins cu perseverenţă explorarea materialelor lexice, folclorice şi istorice pe teritoriul întregului
judeţ. Î n timp de aproape 12 ani, Codin a reuşit să strîngă în note scrise, o bogăţie infinită
de ştiri. să alcătuiască lista monumentelor istorice existente şi dispărute din judeţ, să citească nume111 Ioachim Crlciun ln Anuarul Institutu/ul de Istorie na(/onaltJ,

III

(1 924-25), Cluj, 1926, p. 737-750 a rezumat

materialele publicate de Bljan ln broşura Documente Clinpulungene ; recenzentul consideri modul ei ciudat de publicitate

�eche>1,

« quasi misterios „. Atragem aten1ia cu acest prilej ci ln Clmpulungu/ Muscelu/ul, 1925- 1926, p. 1 79, sub fotografia
care reprezintl o biserici din Clmpulung, Codin scrie greşit « Biserica Domneascl

" FllmlndY » (cr.

Dan

Simonescu

şi

Horia

rase. 1 1 3-1 14).
care şi ele conţin alte pretioase

1 943, p. 179-1 8 1 (extras din Buletinu/ Comisiuni/ monum�ntelor Istorice,

de

ln realitate fiind biserica

Teodoro, Schitul Mdrcule1tl F/dm/nda (Clmpu/ung-Musce/),

1 11 Muscelul nostru, p. L ; nu am transcris cele 4 note ale pasajului

a figura ln text, nu ln note.
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roase acte vechi, să alcătuiască pentru fiecare comună şi sat din Muscel cite un scurt dar suculent
îndreptar monografic, metodic şi bibliografic. Citind aceste mici prezentări monografice şi isto
rice, cit şi notele care trimet la surse (cele mai multe inedite, descoperite de autor în colecţii
particulare), constaţi că pe teritoriile raioanelor de azi Muscel, Topoloveni şi în parte Piteşti,
a pulsat în trecut o viaţă rurală bogată şi densăll6 ,care-şi găseşte formele ei concrete încă şi
azi în elementele de cultură materială şi spirituală semnalate de Codin în paginile preţioasei
lui lucrări. Alte elemente de cultură materială şi intelectuală ale trecutului rural al regiunii au dis
părut ; despre existenţa lor de odinioară vorbeşte azi numai amintirea şi de aceea bine a făcut
Codin acordînd în lucrarea sa un loc larg amintirilor şi tradiţiilor istorice. în istoria locală tradiţia
orală stă între sursele principale de informaţie m.
Pe vremea lui Codin mai existau în mare număr cîntece şi tradiţii poporane istorice referi
toare Ia Negru Vodă, Vlad Ţepeş, M ircea Ciobanul, Mihai Viteazul şi alte figuri istorice străine
care au lăsat urme în regiune :

Domnu Zecman Crai
Silade Mihai
Cu a lui crăiasj
Dalbă'mpărăteasă

Cu sprinceana trasă
Cu geana sumeasă . . .

(Muscelul nostru, p. XX) .

Alăturarea « Zecman Crai, Silade Mihai » ar putea să ne ducă spre identificări din sec. al XV-iea,
din vremea luptelor creştinilor împotriva otomanilor : Sigismund, regele Ungariei şi împăratul
Germaniei, mort în 1437 ; Szilăgyi Mihăly, cumnatul lui Iancu de Hunedoara 118•
în paginile lucrării Muscelul nostru găsim numeroase ştiri folclorice referitoare la diferitele
forme de rezistenţă şi luptă ale muscelenilor împotriva stăpînirii otomane. Şiretenia unui rucărean
care a luat bani înainte turcului Ali pentru o cantitate de unt ce urma să-l predea Ia un termen mai
îndepărtat, este amintită în versuri poporane ; romînul a dat turcului păcălit următoarea adresă :

Din comuna
Văgăuna,
Plasa
Leasa,
Judeţu
Coteţu.

Şi mă chiamă « Dac'ar fi »,
A m in deal la Mişelie
Şapte pogoane de vie
Numai iepurii o �·tie
Şi nouă buţi tăfăloage
Fără funduri, fără doage I
(Muscelul nostru, p. LXXXI) .

.

Materialele semnalate de Codin pot constitui punctul de plecare a numeroase studii în dome
niul lexicologiei, folcloristicii şi al istoriei localeu9• Niciodată ca acum, recitind materialele folclo
rice publicate de Rădulescu-Codin, nu mi-a apărut mai justă şi mai convingătoare opinia lui Gorki
despre folclorul istoric : « Nu poţi cunoaşte adevărata istorie a poporului muncitor, fără a cunoaşte
creaţia populară orală care a avut o necurmată şi hotărîtoare influenţă asupra creării unora dintre
cele mai mari opere ale l iteraturii culte . . . Din timpurile cele mai vechi, folclorul a însoţit pas cu
pas istoria, reflectînd-o într-un mod original. El are părerile sale proprii despre faptele lui Ludovic
al XI sau ale lui Ivan cel Groaznic şi aceste păreri diferă radical de aprecierile istoriei scrise
de special işti »120•
11 1 Constatarea aceasta, la care am ajuns pe baza sumei generale a tradiţiilor folclorice. este confirmată şi
de noile cercetări de geografie istoricii intreprinse de I. Donat, în cadrul lucrilrilor Institutului de istorie al. Academei
R.P.R. Donat în lucrarea sa Aşezdrile omeneşti din Ţara Rominească in secolele XI V-XVI (în Studii. Revistă de istorie
IX ( 1 956), nr. 6, p. 75-93) dovedeşte pe baza documentelor dintre anii 1 352-1625 cll regiunea subcarpatică şi regiunea
numită Piemontul getic prezintll pentru acest timp cele mai dense şi permanente aşezări antropogeografice: în această
regiune intră şi raioanele de azi Muscel. Curtea de Argeş, Piteşti şi .Topoloveni, deci tocmai regiunile explorate
folcloric de Codin.
11 7 Bernheim. Ernst, dr. Einleitung in dle Geschichts wissenschaft, Berlin, 1926, p. 106- 1 1 6 (Sammlung Goschen).
11 0 Domn « Sila Miai» se
mai găseşte şi în alte balade populare, v. V. Bogrea, Cer�eldri de literatură popularii
în Dacoromania, II. p. 429, n. 2 şi Revista istorică, IX, p. 39. Dacii Zecman Crai este Sigismund Băthory. care ln
toamna anului 1 595 a trecut prin Muscel (Bran-Rucllr-Dragoslavele-Stoeneşti) spre Tîrgovişte. atunci alăturarea lui
« Zecman-Crai » de « Silade Mihai » este un anacronism foarte explicabil în poezia poporană. Personal cred în această
din urmă identificare, deoarece trecerea lui Sigismund Bathory prin Muscel a mai lăsat şi alte urme în tradi!iile
folclorice locale.
1 11 Ye7i
eruditele comentarii scrise de V. Bogrea pe marginea materialelor publicate în Muscelul nostru, ln Daco
romania, III ( 1 922-1 923), Cluj 1 924, p. 871-874.
'" Gorki de<pre literaturtl. 4rticole dP critică literară, (Bucureşti), f. ed . . 1956. p. 62 1 .
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Activitatea pentru culturalizarea maselor populare.
Ca număr, după publicaţiile folclorice ale lui C. Rădulescu-Codin, urmează cele destinate cultu
ralizării poporului. încă de Ia vîrsta de 21 ani, prin 1 897, a desfăşurat acţiunea sa de a ridica
nivelul cultural al ţărănimii din Priboieni, unde era învăţător. A început prin a organiza reprezen
tarea unor uşoare piese de teatru cu caracter moral, patriotic, educativ şi din sumele realizate a con
struit în sat un monument în amintirea soldaţilor căzuţi în războiul din 1 877-1 878, pentru cîşti
garea independenţei statului romîn. De pe poziţii poporaniste şi mai tîrziu, ca admirator al lui Spiru
Haret, de pe poziţii liberale, Codin a luptat şi a reuşit să creeze în Priboieni o bibliotecă sătească.
În 1 9 1 2, înfiinţează Societatea culturală şi de ajutor « Sf. Spiridon ». cu sediul în Priboieni. Socie
tatea avea un Cămin cultural şi a publicat cîteva numere dintr-o colecţie de publicaţii ce purtau
numele « Biblioteca Societăţii . . . t şi Biblioteca Căminului cultural « Sf. Spiridon ». Numerele 1
şi 2 ale colecţiei sînt lucrările lui Codin, Pentru tinerime . . . ( 1 9 1 2) şi Pentru educaţia na(ională ( 1 9 1 8)
care cuprind : prima, poveşti poporane (Răsplata omenească, Răsplata dumnezeească) versuri
poporane, proverbe si zicători, o expunere despre Sărbătorii! na(ionale si extrasele din statu
tele Societăţii « Sf. Spiridon » ; a doua, Cuvîntare la ziua eroilor, urmată de lista morţilor în
războiul 1 9 1 6 - 1 917, proveniţi din Priboieni.
Cam din aceeaşi vreme datează înfiinţarea publicaţiei periodice lunare Prietenul nostru. Revistă
pentru popor ( 1 9 1 1 - 1 9 1 6, 1 923 - 1926). Revista, deşi se tipărea la Cîmpulung, redacţia activa totuşi
la Priboieni, unde locuia redactorul şef, C. Rădulescu-Codin, care mai era şi răspunzătorul pentru
« specialităţile literare, didactice, populare » (din anunţul de pe copertă). Fără să activeze militant
în politică, Codin nu a colorat această revistă a sa în interesul partidelor politice, ci aduna în
paginile ei colaborarea mai multor musceleni, indiferent de apartenenţa lor politică şi de profesiu
nile lor. Au apărut aici articole de nivel cultural general scrise în toate domeniile cunoaşterii,
semnate de învăţători, preoţi, profesori, advocaţi, ingineri, medici, militari. Dominau însă materia
lele folclorice - semnate aproape întotdeauna de C. Rădulescu-Codin - şi cele de istorie locală.
în anul intrării noastre în război ( 1 9 1 6), Codin înfiinţează « Biblioteca Muscelului», o altă
colecţie de publicaţii menite, în deosebi, slujbaşilor, luminătorilor şi fruntaşilor satelor. Singurul
număr al colecţiei, volumul Chemarea noastră, este opera lui Codin. Lucrarea, ca şi altele ale auto
rului, începe cu o imperfecţiune de ordin tehnic, care supără şi din punct de vedere ştiinţific : are
la început un « indice » alfabetic de materie121• în paginile lucrării apar idei, sfaturi şi formule care
aparţineau sistemului educativ şi cultural al burgheziei l iberale : susţinerea « colegiului unic »,
introducerea condicilor de prezenţă la parohii, orgânizarea de coruri bisericeşti, etc. Dar, alături de
asemenea idei şi mai multe decît ele, apăreau ideile sănătoase şi progresiste, care năzuiau Ia ridi
carea nivelului cultural şi de trai la ţărani : sătenii să se aboneze la reviste şi ziare instructiv-edu
cative, să folosească o agricultură sistematică, să se creeze băi populare în sate, băi şcolare pentru
elevi, biblioteci populare şi biblioteci în spitale ; îndemnuri pentru canalizarea gîrlelor, electrificarea
satelor ; combate pelagra şi tuberculoza, boli sociale răspîndite atunci în lumea satelor ; susţine
« tovărăşiile culturale » care să propage ideea « binelui obştesc ».
În Chemarea noastră folcloristul Codin susţine şi argumentează multe din ideile sale cu mate-
riale folclorice, ceea ce arată că el folosea folclorul cu multă pătrundere, în scopuri educative.
Astfel pledînd pentru o industrie textilă naţională, reproduce versurile ironice poporane :

Arz-o focu cînipa
Ca-i mai buna - america :

O croieşti de sîmbăta
Şi-o îmbraci duminică

Are pagini în care aduce laude podoabelor artistice ale portului naţional ; scoate în evidenţă speci
ficul naţional al folclorului (p. 62) ; reproduce versuri poporane care arată părerea ţăranului despre
iarnă (p. 80) şi versuri împotriva beţiei (p. 84).
Rădulescu-Codin era un orator de mase care vorbea cu multă căldură. În Cuvîntari pentru
poporm, ed. din 1 906 - 1 907, deşi teme ca « sentimentul religios », « foloasele şcoalei », « ajutorul
doctorilor în caz de boală » sînt prezentate, recunoaşte însuşi autorul, « după programa oficială
a cercurilor culturale », deci potrivit cu baza tematico-jdeologică a regimului burghezo-capitalist,
totuşi găsim şi multe idei noi şi progresiste. Ce ridică valoarea ideilor noi progresiste din aceste
"' Metodic este ca indicele sl!. stea la srirşitul lucrărilor.
"' Ed. Ancora a publicat a doua ediţie (făril an) sub titlul « Cuvintări popula� pentru conferenţiarii cercurilor
culturale ale preoţilor şi invllJAtorilor ». Aceastil ediJie tratează 20 subiecte, adică 8 subiecte noi raţii de ediţia 1906 1907. Editura Ancnra a scos şi a treia rdiţie, in 1927, premialii de Academia Rominl. Vezi datele complete la Bib//ogra/ie.
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conferinţe este metoda de argumentare, care se sprijină intens pe creaţia poporană orală. Din acest
punct de vedere, multe din temele tratate de Codin se înfăţişează ca mici studii folcloristice, în care
versurile poporane sînt bine alese. Notele scurte dar substanţiale, întemeiate pe folclor, constituie
partea pozitivă a conferinţelor lui Codin şi nu este lipsit de interes pentru folclorişti dacă vom şti
care sînt temele prezentate de autor, ţinînd seama de concepţia şi năzuinţele poporului exprimate în
creaţia lui literară. Iată aceste teme : cum să petreacă ţăranii iama cu folos ; creşterea copiilor ;
relele ce izvorăsc din lene, risipă şi minciună ; iubirea de a face bine : igiena locuinţei, hrana, îmbră
cămintea (cu puţine exemplificări folclorice) ; combaterea beţiei ; îngrijirea vitelor, cultura raţională,
creşterea gîndacilor de mătase (acestea două din urmă, cu puţine exemplificări folclorice), texte
populare recomandate pentru a fi citite în şedinţe colective 113•
C. Rădulescu-Codin însă n-a fost un realist, n-a avut pătrunderea critică în contemporanei
tate, pentru a observa că, în anii dintre cele două războaie, totul se desfăşura « după programa ofi
cială )),1 24 dar din programă se realiza numai ce convenea regimului de exploatare burghezo-capi
talist. Totuşi avîntatul şi romanticul folclorist muscelean în ultimii ani ai vieţii lui, cu amărăciune
şi-a dat seama de realitate. Sînt vorbitoare în acest sens cuvintele ce adresează Codin, în 1 92 1 ,
într-o scrisoare deschisă unui învăţător, fost elev a l său : « întunerecul l a sate e tot aşa d e mare ».
Se cere - continuă Codin - să ajutăm satele prin « bănci, obştii şi cooperative», dar acestea
« să ajute fără să speculeze satele şi fără să îmbogăţească pe unii conducători, în dauna celor
mulţi şi săraci ». Autorul declară că este « îngrijat de viitor ». O mărturisire a lui Codin, amintire
din timpul ocupaţiunii germane 1 9 1 6 - 1 9 1 8, este deosebit de interesantă, pentru că lasă să vedem
care era opinia şi comportarea ţăranilor faţă de « luminătorii satelor» din vremea războiului :
« oameni puţini şi mai puţini patrioţi, supăraţi de cite suferinţe le aducea războiul, s-au năpustit,
cind intrau nemţii, pe învăţători şi preoţi, să-i bată ori să le curme viaţa, că ei au făcut şi au
cerut război şi i-au denunţat la cotropitori 115 ». Indiferent de ce crede Codin cu privire Ia patrio
tismul ţăranilor care făceau asemenea fapte, faptele însă arată în mod elocvent că ţăranii erau
sătui de vorbăria demagogică a oratorilor de la sate care umblau după căpătuială ; erau sătui
pînă-n gît de conducători de « bănci populare » şi de « cooperative », care se îmbogăţeau peste
noapte, cum spune însuşi Codin, « în dauna celor mulţi şi săraci».
Acesta a fost Codin în sectorul culturii de mase : un avîntat propovăduitor al binelui obştesc ;
înfăptuitorul cu mijloace proprii al multor acţiuni care au ridicat pe ţăranii comunei sale Priboieni
şi ai unor comune vecine ; dar el a terminat aruncind un val de tristeţe asupra învălmăşelilor şi
asalturilor date în chip demagogic de cei ce voiau să facă din mijloacele pe care însuşi le încu
rajase şi le susţinuse, mijloace de îmbogăţire personală şi de exploatare a celor mulţi şi săraci.
Pentru folcloristica romînească, Codin rămîne un ex;:mplu rar, fiind printre puţinii care au
împletit acţiunea de culturalizare a maselor (cit a putut el face pe atunci, cu mijloace materiale
proprii foarte limitate şi cu sufletul lui mare, dornic de înnoiri progresiste) cu activitatea folclo
ristică. Exemplificările din literatura noastră poporană folosite de Codin în ilustrarea tezelor sale
cultural-educative îl arată nu numai ca pe un adînc mînuitor al folclorului în problemele actu
ale ; mai mult decit atît, Codin se ridică la o concepţie justă cu privire la folclor, folosind în
probleme actuale, în mod practic şi creator înţelepciunea poporului, lunga experienţă verificată
a poporului, de viaţă cinstită şi morală.

Creaţii literare proprii
Folcloristul C. Rădulescu-Codiri semnează cîteva poezii cu caracter patriotic: Cînd {ara ne
chiamă [Prietenul nostru, l i ( 1 9 1 2 - 1 9 1 3), p. 1 20], Lui V. Alecsandri [ibidem, V ( 1 9 1 5), p. 21 - 23)
şi cu caracter religios : Mort i'n ziua lnvierii [ibidem, l ( 1 9 1 1 - 1 9 1 2), p. 28 1 ]. Aceste ode ocazionale
dovedesc uşurinţă de versificare. Mai preţioasă este piesa Şcoala şi oştirea ( 1904). Valoarea ei
constă în faptul că autorul a folosit folclorul ca să creeze o uşoară producţie dramatică, în care
sînt preamărite şcoala şi armata. Aceste două instituţii sînt privite însă de pe poziţiile burgheziei.
Compusă cu mulţi ani înainte de tipărire, piesa a fost jucată de intelectualii satului (elevi normalişti,
seminarişti, studenţi) la Priboieni, la 1 ian. 1 898. Sătenii, sub pretext că li se răpesc braţele de Ia
munca ogoarelor, nu-şi trimiteau copiii Ia şcoală şi se eschivau de la recrutare. Cu snoave, glume

111 Temele se găsesc în ediţia 1 906-1 907, cit şi în cele publicate de editura Ancora.
"' Cuvinte puse de Codin !n titlul cărtii Cuvinrdri pentru popor, Cîmpulung, 1906-1907.
1 11 Pasajele sînt extrase din I. S. Ghilencea, La datorie: Amintiri din vremea rdzboiului. Cu o scrisoare a domnului
C. Rddu/escu-Codin. Cîmpulung, 1921, p. 3-8.
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şi versuri satirice poporane, autorul reuşeşte să stimească veselia şi risul. Versurile poporane de ostă
şie în defavoarea milităriei, stau faţă în faţă, cu cele care dau argumente în favoarea e i :

l mpotriva:

Pentru:

Foaie verde măr sălciu
Drag mi-a fost soldat să fiu,
Ca să port calu de friu,
Şi de friu şi de căpăstru,
Să meargă bine-n buestru,
Şi să-i pui zăbalele
Să-l privească jetele . . .
Fete mari, tot de primari,
Nepoate de ghinărali.
.

Foaie verde dedifei
Săracii biefii flăcăi
Cum mi-i stringe după văi,
Cite doi şi cite trei
Lega(i fn funii de tei!
Şi mi-i duce la ciocoi
Şi mi-i dă pe la odăi,
Şi mi-i tunde ca pe oi . . .
Munte, munte, piatră seacă
Lasă voinicii să treacă,
Să treacă la ciobănie
Să scape de cătănie.

În creaţii l iterare întocmite cu oarecare indemînare autorul nu face decît să desfăşoare acti
vitatea sa culturală şi naţională pe l inia naţionalismului burghez (nu lipsesc nici obişnuitele
ironii ale vremii la adresa ostaşului ţigan şi evreu). Ceva mai tîrziu, prin 1 904, Codin avea să
teoretizeze ideea că operele dramatice scrise pentru săteni trebuie să aibă presărate în scenele lor
tablouri din viaţa ţărănească, glume şi snoave poporane care să producă rîs şi veselie128 •

Activitatea didactică
Învăţător din anul 1 897 şi revizor şcolar din 1 9 14 - 1 926, C. Rădulescu-Codin şi-a împlinit
datoria cu totul altfel decît obişnuiau unii în vremea lui. Cinstit, conştiincios, îndrăgostit de cate
dră, el a rămas adevăratul dascăl şi pedagog al copiilor de la ţară. Mulţi dintre elevii lui au urmat
şcoli superioare din oraşe şi din capitală, pentru că dorinţa fierbinte a lui Codin era să vadă pe
copiii de ţărani mergînd mai departe pe drumul şcolilor de învăţătură înaltă.
Cînd în 1 9 1 6 - 1 91 8, şcolile din M uscel au suferit grave stricăciuni, iar învăţămîntul s-a
întrerupt din cauza ocupaţ iunii germane, Codin a scris lucrarea Şcoalele din jude(ul Muscel, bazată
pe date statistice exacte, arătînd cu mult curaj - deşi eram încă sub ocupaţiune - jafurile, specula şi
răul adus procesului de învăţămînt, de germani.
În timp ce unii salariaţi din serviciul de control al Ministerului I nstrucţiunii Publice îşi
ridicau clădiri în Capitală din impunerea abuzivă prin şcoli a manualelor lor didactice, revizorul
Codin abia în 1 921 primeşte oferta unei edituri modeste din Cîmpulung de a scoate o Geografie
a juderului Muscel şi a Rominiei (editată şi după moartea lui, pentru anul şcolar 1 926 -27) şi un
Manual de aritmetică şi geometrie ( 1 9 1 6). Autorul pînă şi în Geografie foloseşte intenţionat ver
surile poporane, în scopuri moral-educative (pe copertă, versuri împotriva beţiei) şi patriotice (la
p. 36 : cum cîntă poporul Dunărea). Datele istorice şi etnografice însoţite şi de ilustraţii scot în
evidentă particularităţile specifice ale poporului : meserii (olari, cărămidari), clădiri vechi romîneşti,
case ţărăneşti, cetăţi de apărare, porţi împodobite cu desene de artă populară.
Aptitudinele lui pedagogice, bunătatea nemărginită cu elevii şi mai tîrziu cu învăţătorii, sînt
calităţi bine cunoscute şi mărturisite de foşti i lui elevi şi colaboratori1 2„.

*

Cu toate că Rădulescu-Codin muncea enorm şi se odihnea puţin, cu toate că în scurta-i viaţă
a publicat atît de multe pagini bune, totuşi, în intim itate şi uneori chiar în scris, se arăta veşnic
nemul\umit de opera sa. I se părea că atît el, cit şi alţii au lucrat prea puţin în ogorul imens al
folclorului şi că rămîne ca sarcină a viitorului să se « deschidă gura atîtor povestitori, înainte de
a intra în pămînt cu preţioasele odoare, să culeagă şi să dea la lumină, din toate satele şi săti
şoarele Romîniei, aceea ce nu s-a publicat pînă acum »1 18 . În modest ia-i sinceră el se sfia de
11 1 Vezi introducerea la volumul Ddfil, •noave: şi pove:�tl, Craiova (1 904), p. S-6.
117 Vezi cuvinllrile unora dintre ei strfnse de Ion G. Nicolaescu in broşura La moart�u lui C. n ad„lr., cu- C<>tlln.
Clmpulun11, (1 927), 67 p.
III ugrndr. tradi(/i. p. XIV-XV.
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opera lui, ca fiind prea mică ş i neînsemnată : « . . . parcă nu ştiu cum, îmi vine tare greu să dau
cititorilor o culegere numai atît de mică129•
în realitate, Codin a adunat materiale mai numeroase decît a publicat ; prin 1925 - 1 926 le-am
văzut şi cercetat însumi în modesta lui . « cameră·» în care locuia la Cîmpulung. Fiorul neliniştii cu
privire la soarta acestor materiale adunate de el, îl cuprindea şi-l chinuia adesea. Pentru a întregi
caracterizarea activităţii lui folcloristice, voi arăta ce lucrări mai mari şi mai mici au preocupat
pe Codin, dar voi aminti numai pe acelea despre care avem ştiri şi chiar amănunte precise.130
1 . «Antologie cuprinzînd cîntece poporane spre folosinţa ostaşilor ţării. Sfaturi practice gospo
dăreşti. Literatură şi obiceiuri poporane » (anunţată pe coperta finală a volumului Teatru sătesc,

1 904).
2. « Rolul animalelor în basmele romînilor», studiu premiat de « Soc. pentru protecţia anima
lelor », la concursul din 1 908 (/ngerul rominului, 1 9 1 3, p. xxxvm, nota 2).
3. « Obiceiuri şi credinţe din viaţa romînilor». Semnele de p 1oaie, de ninsoare, vreme bună,
moină etc. ; meşteşugul poporului de a opri ploile, grindina, zăpezile ( Sărbătorile poporului, 1 909,
p. 1 1 5, notă).
4. Colecţia inedită de cîntece vechi istorice despre eroine care luptau cu vrăjmaşii şi cu
poterile turceşti : exemplu « legendara Voich iţa » ( Legende, tradiţii, 1 9 1 0, p. Xl, nota 3).
5. Cîntece şi legende istorice versificate, texte culese de Codin şi melodii populare de!
Filofteia Popescu (Legende, tradi{ii, 1 9 1 0, p. X l l l).
6. « Vrăji, farmece şi desfaceri », culegere promisă în 1 9 1 3 că va f i gata pînă la 1 ianuarie
1 9 1 4 (Manuscrisul 140 [, « Unele lămuriri . . . », p. 1 ).
7. « Bisericile din judeţul Muscel în timpul războiului şi ocupaţie i » 1 9 1 6 - 1 9 1 8 (anunţată pe
coperta finală la broşura Şcoalele din Judeţul Muscel) .
8. « Învăţătorii din Muscel morţi în război », 1 9 1 6 - 1 9 1 8 ; (anunţată ca şi nr. 7).
9. « Cine sînt vinovaţii ? » de uciderea mişelească a fratelui său Ioan Rădulescu, pentru că s-a
opus la jafurile germanilor în perioada 1 9 1 6 - 1 9 1 8 (anunţată ca şi nr. 7 şi 8).
1 0. « Monografia judeţului Muscel », desigur, prima redactare a lucrării « Muscelul nostru »,
(Cîmpulung, 1 922).
1 1 . « Cîntece şi descîntece » (Chira Chiralina, p. 4, nota : « va fi dată Ia lumină cit de curînd;
se vor publica, fiind culese de mine, variantele tuturor cîntecelor din această colecţie, cu
ariile lor şi se vor indica, cu explicaţiile necesare şi variantele publicate în toate colecţiile
apărute pînă acum ». Vezi şi Muscelul nostru, 1 922, p. LXVII I - LXIX unde se dă cuprinsul pe larg
al volumului. (Lucrare în parte realizată în ms. 140 I).
1 2. « Cromatica poporului romîn» (Muscelul nostru, 1 922, p . LXVIII. Comuna Corbi şi locuitorii
săi, 1 922, p. 79 - 80, unde se arată pe larg conţinutul volumului).
1 3. « ierburile, plantele şi florile cîmpului » folosite la vindecarea bolilor oamenilor şi animalelor, (Comuna Corbi şi locuitorii săi, 1 922, p. 80. Muscelul nostru, 1 922, p. LXVIU).
1 4. « Legende » (« Muscelul nostru », 1 922, p. LXV[[[).
1 5 . « Litii, snoave ş i poveşti » (Muscelul nostru, 1 922, p. LXVIU).
1 6. « Judeţul Muscel, după cercetări şi izvoare, în ms. » ( Literatură, tradiţii şi obiceiuri din
Corbii-Muscelului, 1 929, p . 3, nota 1 .)
Numărul mare al operelor publicate şi manuscrise ale lui C. Rădulescu-Codin ne ajută să
pătrundem şi mai adînc planul său vast cu privire la colectarea folclorului romînesc. Acest plan
(/ngerul romînu/ui, p. XXV - XXV[) s-ar părea că este din domeniul fanteziei, că este irealizabil
cu forţele unui singur om. Şi totuşi, deşi lipsit cu totul de mijloace materiale, dar cu nepreţuita-i
pasiune care-l împingea la sacrificarea sănătăţii şi chiar a vieţii lui curmate prematur, Codin a
realizat cea mai mare parte a acestui plan vast. în orice caz, opera lui este o dovadă că el
cunoştea toate domeniile indicate în plan, că pentru multe din aceste numeroase domenii el avea
materiale adunate şi studiate.
"' Ibidem, p. VIII. /ngerµI rnmînului, p. XXV, sfirşitul not�i 22, în care dă o bogată l istă b ibliografică : « Cer
iertare cititorilor că n-am putut urmări tot ce s-a publicat». Vezi şi regretul exprim1t în fngeru/ romînu/ui, p. XXCU :
"Îmi pare rău că n-am avut timp şi mijloace să culeg din cit mai mcilte ş i mii răslete sate, cit mai multe şi mai variate
poveşti. . . » Sau : « Eu n-am puteri şi chip sl arăt cit de mare mi-e dorinţa ca să se culeagă şi să se studieze - pe toate
feţele - poveştile şi legendele noastre, de către cîţi mai mulţi romini. . . ». Ibidem. p. XXVI).
11 '
T itlurile puse între ghilimele sînt ale lui Codin ; celelalte sînt făurite de mine pe baza indica�iilor date de Codin
in izvoarele citate. Socotesc că aceste lucrări nu puteau fi trecute î n « Bibliogra fie » pentru că : la unele nu cunoa,tem cuprin
sul şi întinderea ; apoi bănuiesc că altele a u intrat în voluminosul ms. 140 I (formulările vagi ale lui Codin nu
permit certitudinea) ; în sfîrşit, cred că unele exprimă numai proiecte dorite de Codin. însă toate laolaltă aratii ii
dovedesc viziunea folclorică vastă a lui C. Rădulescu-Codin.
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Cunoaştem starea în care se găseau colectările şi studiile de folclor în trecut. Munca lui Rădu
lescu-Codin dovedită şi consemnată în atîtea lucrări valoroase ne îndreptăţeşte a-l scoate din rîndul
folcloriştilor mărunţi, între care a fost socotit pînă acum, şi a-l pune alături de marii folclorişti
romîni ca Simion Florea Marian şi Tudor Pamfile. Cunoaştem şi starea în care se găsesc azi colec
tările şi studiile de folclor. Problemele folcloristicii actuale sînt în mare parte altele decit pe vre
mea lui Codin. Mijloacele tehnice de colectare şi înregistrare a creaţiilor folclorice sînt acelea
numai visate şi dorite de Codin la vre:nea lui. Folcloriştii, în condiţiile tehnico-economice, sociale
şi culturale actuale pot realiza lucrări foarte valoroase. Ei trebuie însă să preia din moştenirea folclo
ristică a înaintaşilor, din concepţia democrată şi realistă pe care au avut-o cu privire la folclor
un S. FI. Marian, un T. Pamfile, un C. Rădulescu-Codin. Acesta din urmă are meritul de a nu fi
lăsat după el numai materiale folclorice adunate, dar de a ne fi dat în « Comorile poporului » şi
o încercare de istorie sintetică a literaturii poporane romîne şi de a fi socotit materialele folclorice
şi preocupările folcloristice drept mijloace pentru instruirea şi educarea morală şi patriotică a
poporului.
•
·

A NEXĂ
Reproducere după C. R ădulescu-Codin, Cîntece bătrîneşti istorice alese din culegerile
7 (Biblioteca Institutului de folclor).

lui. Ms. autograf 140 II, p. 3

-

DOMN' ŞTEFAN OPRIŞ
Foaie rosma/in
La galben paltin
[)e coaje curăţat
[)ă arme încărcat
Sus mi-este cu cracă,
Jos, masă de piatră
' N păniînt vindecată
Cu aur suflată . . .
La masă că-mi şade :

Trei domni ungureşti,
Trei moldoveneşti
Jar în capul mesei
/)onmul Zecman Crai
Silade Mihai,

Cu a lui Crăiasă,
/)a/hă' mpărăteasă,
Cu sprinceana trasă,
Cu geana sumeasă . . .
Sfatu că-l făcea
Şi se domăia·:
Cine s'o găsi
Şi s-o dovedi
Ca sd urce Crişul
Unde se bat Turcii :
Turcii şi cu Frincii
Se bat fn galioane
Mult să bat cu jale ;
Se bat cu nisip,
Mult se bat urît !
Şi T11rcoaic<'le,

Bat cu furcile!
Şi cind s'o urca
[)'acolo să iea
O cea/niea de Turc
Şi-o niînă de Frînc
Şi o foaie de tisă
Tot pentru credinţă,
Vedea-o-aş aprinsă!
Măre se găsia
[)omnu' Berendei
Mai mare peste ei :
Litvu potcovia
Potcoave de fier
Cuie de oţel
Nu rahdl la muscel . . .
Pe Criş că urca,
Crişul jumă'ate,
Tot din stană'n stan/i,
Şi din piatră'n piatră,
Litvu'nu mai poate :
Pin la un loc merge,
[)'un vint mare începe
Tot un vint turbat
/)e-1 da peste cap . . .
Jos descăleca
Pină vint11'nceta
Jar Încăleca,
/)e vali tu/ia
La masă venia
Slujba nefăcută
Fata ofilită . . .
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Dar se mai găsia
Şi se dovedia
Domn Ştefan Opriş,
Din (ara de sus :
Litvu-şi potcovia
Potcoave de oţel
Rabdă la muscel,
Crişul că urca
Şi mereu mergea
Tot din stană-n stană
Şi din piatră'n piatră,
Litvu tot mai poate.
fn deal că urca
Jos descăleca,
Litv�1'mpiedeca
Din gură-i zicea :
- Paşti, Litvule, paşti
Paşti să mi-te îngraşi
Paşti iarbă de luncă
De-fi fă coama lungă ;
Paşti iarbă de mare,
Fă-fi copita tare ;
Paşti iarbă de dos,
De te fă frumos,
Că ciciea-mi este
Unde iarba creşte,
Creşte se împleteşte
Tot găităneşte
. • .

Opriş ce făcea ?
El se repezia
Şi el c'apuca
O cea/mea de Turc
Şi-o mină de Frînc
Şi-o foae de lisă
Tot pentru credinţă,
Vedea-o-aş aprinsă I
fn sin le băga,
la Litvu'venia
Şi încăleca,
De vale tu/ia,
La masă venia
Cu slujba făcută,
Fa(a rumenită . . .
Pe masă trintia
O cea/mea de Turc
Şi o mină de Frînc
Şi o foae de tisă
Tot pentru credinţă
Dommt Zecman Crai
Silade Mihai
Bine că-i părea ;
El că le primi(l
Şi mi-/ dăruia
Cu tîrgul laşului
.
Şi cu al Moldavii !

II

Pe munte de Criş
Prin dalbu'pietriş
Ei că se întîlnia,
Domnu' Berindei
Şi cu Simon Crai
Şi ei să întindea
La masă de tisă
De boieri coprinsă.
Domnu' Berindei
Din gură-m grăia :
- Poţi, L itvule, poţi
Şi la IJătrîneţe
Ca la tinereţe ?
- Poci, stăpîne, poci,
Poci la bătrîne(e
Mai bi11e ca la tinereţe;
Că la ti11ere(e
Mi-era carnea ca roua
Şi pielea ca hîrtia ;
Dar la bătni1e(e
Mi-e carnea ca vî11ju'
.
.
Ei cînd să intîlnia,
Frumos să cillstea
Şi ei să vorbia ;
- Noi ca să mergem
Pe munte dă Criş
Prin cel aluniş
Cu Ştefa11 Opriş;
Şi noi să f!</.fim
O ceclm�a de Turc
Şi o mină de Frinc.
Şi ei să ducea
Şi să tot urca,
Tot nu izbutia . . .
Dom11 Ştefan Opriş
Pin verde brădiş
El să tot ducea,
Pe mun(i să urca :
Turcu' mi-l găsia,
Cea/meaua i-o lua ;
Frîncu mi-l găsia,
Frumos mi-l tăia,
Mina că i-o lua,
la impăratu'le ducet1
fmpăratu'ce-i zicea :
.
.
- Bine-ai făcut d-a1 venit
Par'că eu (-am poruncit.
Hai la masă să mîncăm
Să mîncăm şi să glumim
Şi-amîndoi să-ne cinstim.
.

.

.

.

.

Şi cînd el grăia,
Măre,'/ dăruia
Tot
. cu ţări domneşti
ŞI moldoveneşti
Bine că-i părea
Vestea sa_ ducea.'

Informator Marin Colţatu de 102 ani, din comuna Gemenea.
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Varianta a II-a

LA ŞOIMAN OPRIŞ
Verde verde trei granate
Departe, vere, departe
Nu prea-aşa foarte departe
La coif' de cetate
Unde Mureş bate
Bate şi răzbate
De străinătate . . .
Frumoasă masă mi-e'ntinsă,
Pă margini mi-este de tisă . . .
Dar la masă cine şade ?
Trei crai dela Răsărit :
Silade-Mihai
Şi cu Ghilom-Crai
Şi cu Berendei
Mai mare peste ei.
Ei vinurli bia
Şi se sfătuia
Domn ca să ridice.
Berendei zicea :
- Care ă(i răzbi
Pe Jaleş in sus
Printre brazi mărunţi
Şi prin mun(i cărunţi
La Munte-de-Criş
La Şoiman-Opriş
Şi care-o răzbi
Şi mi-o nemeri
Odor să-mi aducă
O cea/mea de Turc
Şi-o mină ce Frinc
Şi-o foaie de tisa
Să aibă credinţă
Şi-atuncea e om
Să-l ridicăm domn . . .
Silade-Mihai
La faur mergea
Calul potcovia :
Cu potcoave de argint
Ca să (ie la ji1git,
Cu cuili de-o(el
Doar d"o răzbi el.
Pe Jaleş o lua,
Mergea cit mergea ;
Jaleş se măria
Cu spume venia
Şi se speria,
lndarăt se-n torcea . . .
. . . După Silade Mihai,
Pleca Glii/om-Crai.
La faur mergea
Ca/11-l potcovia :
Potcoave de-argint
Să (ie la nisip,
Cue de-aurel,
Doar d-o răzbi el.
Pe Jaleş o lua

Şi mergea, mergea,
Jaleş se măria,
Cu spume venia
Vintur'le bătea
Şi se speria
' Napoi se'ntorcea . . .
. . . După Ghilom Crai
Pleca Berendei
Mare peste ei :
Doar că să'nălţa
Şi calu-mi-I lua
Şi şi 'ncălica :
Doar cruce-şi făcea
Nici nu-l potcovia
Pe Jaleş o lua.
Şi mergea, mergea
Şi de ce mergea
Ape micşora
Vint nu mai bătea.
Şi de ce mergea
Tot se domo/ia
Prin ăi brazi mărunţi
Şi prin munţi cărunţi . . .
Şoiman ii vedea
Din deal ii striga ?
- Doamne Berendei,
Or eşti cu oştirile
Ca să pornesc vînturile
Să sfărîme oştile?
- Doamne, Şoimane Opriş,
Nu sînt cu oştirile
Ca să porneşti vînturile
Să-mi fărime oştile . . .
Sîntem crai din răsărit
Şi spre Mureş am venii.
Acolo ne-am aşezat
La col( de cetate
Unde Mureş bate
Bate, se răsbate
De străinătate ! . . .
Noi ne-am sfătuit
Că streini sîntem,
Domni să ridicăm
Ca sa ne-aşezăm :
Silade-Mihaiu
Şi cu Ghilom crai
Şi cu Berendei
Mare peste ei . . .
Şi ne-am sfătuit
Domn să ridicăm
Ca se ne-aşezăm.
Eu i-am i'ntrebat
Ca sa n'am păcat :
Care voi razbiţi
Ca să nemeriţi
F'e Jaleş în sus

https://biblioteca-digitala.ro

1 10

DAN SIMONESCU

116

Tot prin brazi mărunţi
Şi prin munţi cărun(i
La Munte-de-Criş
La Şoiman-Opriş
Şi care-o răzbi,
Şi mi-o nemeri,
Ca odor s'aducă,
O cea/mea de Turc
Şi-o mină de Frinc
Şi o foaie de tisă
Să aibă credinţă.
- Vino, Berendei,
Tu eşti peste ei.
Că eu i-am văzut,
Credinţă n'a-avut.
Vino, Berendei,
Că (i-ai da ce cei
Tu eşti peste ei.
li da ce cerea
Şi se mu/(umia

Şi lui se'nchina :
- Şi bagă-le-n sin,
Nu mai eşti străin.
La ei cind mergea,
Odor le-arăta,
Ei îngenuchia,
La el se'nchina :
- Mulţumim de om ;
Tu să ne fi domn
Nu-(i face puterea
Pă cum ţi-e plăcerea
Că toţi s-a căsnit
Şi tot n-a răzbit . . .
Asta e după credinţă
Ca cheia de la /ădi(ă
Face la cetate
Tirguri peste toate

De la Neculae

G. Zavragiu
din Vultureşt i

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALELOR PUBLICAŢII SCRISE
DE C. RĂDULESCU-CODIN
Întocmim o listă bibliografică selectivă a operelor folcloristului C. Rădulescu-Codin publicate
în volume şi broşuri. O altă listă se va publica într-un număr viitor al revistei noastre cuprinzînd
materialele folclorice publicate de autor în publicaţii periodice. Cele mai multe dintre acestea
au fost reeditate în volumele înregistrate în prezenta listă.
Titlurile sînt înregistrate tematic şi în cuprinsul temelor, cronologic.

A. PUBUCAŢI1 LE

LU I C. R ĂDULESCU-CODIN

I. PUBLICAŢII DE FOLCLOR
1 . Rădulescu-Codin C. Din Muscel. Cintece poporane. Volumul I. Bucureşti, Ed. Socec,
1 896, XV p. (sumar şi o scrisoare a lui G. Coşbuc, adresată autorului) + 309 p. (Biblioteca inter
naţională nr. 6). Volumul al Ii-lea n-a mai apărut.
2. Rădulescu-Codin. O seamă de cuvinte din Muscel. Cu o introducere de dr. Gustav Weigand.
Ediţia I. Cîmpulung, Tip. Gh . N. Vlădescu, 1 90 1 , IV + 8 1 p . (ediţia a 2-a n-a mai apărut).
3. Rădulescu-Codin şi Tuţescu Şt. St. Dă/ii, snoave şi poveşti, Craiova. Libr. şi tip. D . I.
Benvenisti, ( 1 904), 74 p. (La p. 5 7 - 7 1 : « Din Bilbliograt ia folclorului romîn »).
4. Rădulescu-Codin, C. Comorile poporului. Literatură, obiceiuri şi credin(e. Cîmpulung,
Ed. Tipografit!i G. N. Vlădescu, 1 906, 1 5 1 p. (v. şi nr. 20).
5. Rădulescu-Codin C. şi Mihalache D. Sărbătorile poporului, c11 obiceiurile, credinţele şi
unele tradiţii legate de ele. Culegere din părţile Muscelului. Bucureşti, Tip. « Cooperaţia », 1 90 1 ,
1 22 p. (Academia Romînă. Din viaţa poporului romîn, VII) .
6. Rădulescu-Codin C., Tuţescu Şt., Kirileanu S.T. Cintece voiniceşti şi ostăşeşti alese din
colecţiile culese de d-nii . . . Bucureşti, Institutul de arte grafice C. Sfetea, 1 9 1 0, 96 p. (Colecţia
Soc. « Steaua », nr. 2 1 ) .
7. Rădulescu-Codin, C. Legende, tradiţii şi amintiri istorice adunate din Oltenia şi din Muscel,
de . . . Bucureşti, Libr. Socec 1 9 1 0, XV + 1 3 6 p. (Academia Romînă. Din viaţa poporului romîn,X).
8. Rădulescu-Codin, C. lngeru/ romînu/ui. Poveşti şi legende din popor, Bucureşti, Libr. Socec,
1 91 3 , XXXI + 384 p. (Academia Romînă. Din viaţa poporului romîn, XVII).
9. Rădulescu-Codin, C. Făt-Fr11mos. Poveşti. Bucureşti, Ed. Libr. Leon Alcalay, 1 914,
1 28 p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 861).
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10. Rădulescu-Codin, C. Vine roata la ştirbină. Poveşti, snoave şi legende. Bucureşti, Ed.
Alcalay, [ 1 914) (Biblioteca pentru toţi). - N-am văzut exemplare.
1 1 . Rădulescu-Codin, C. Chira . Chiralina. Cintece bătrineşti. Cu ilustraţii de N. Patraulea.
Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg şi fiul 1 9 1 6, 76 p.
1 2. Rădulescu-Codin, C. Ghiţă Bondoc. Schiţe şi poveşti. Ed. Steinberg, 1 9 1 6 (Biblioteca
« Căminul», nr. 1 9). - N-am văzut exemplare.
1 3. Rădulescu-Codin, C. Cîntece din război zise de flăcăi şi fete între 191 4 - 1919. Volumul II.
Ediţia II. Cîmpulung, Editura Librăriei Ioan N. Staicu, 1925. p. XII (o listă bibliografică a unora
din operele autorului, Introducere) ± p. 1 3 - 1 10 (77 texte) + p. 1 - 1 1 (cuprinsul). - Nu cunosc
voi. I, nici ediţia I a voi II. Cred că indicaţiile sînt adausuri interesate (comerciale) ale editorilor.
14. Rădules�u-Codin, C. Cojocul lui Sărăcilă. Poveşti alese din culegerile mele. Bucureşti,
Tip. « Graiul romînesc », 1 925, 1 1 2 p. (Casa Şcoalelor. Biblioteca pentru popor; v. şi nr 1 7).
1 5. Rădulescu-Codin, C. Cal de Smeu, Leu-paraleu şi alte poveşti, /igende, pilde, snoave din
popor. Bucureşti, Editura « Ancora », 1 926, 1 57 p. (Biblioteca Universală, nr. 1 3 2 - 1 34).
1 6. Rădulescu-Codin, C. Nevasta leneşă şi alte poveşti, legende, pilde, snoave din popor.
Bucureşti, Editura « Ancora », 1 926, 173 p. (Biblioteca Universală, nr. 1 35 - 1 37).
1 7. Rădu'.escu-Codin, C. Cojocul lui Sărăcilă. Poveşti alese din culegerile mele. Ediţia I I-a,
Bucureşti, Ed. Casei Şcoalelor, 1 929, 1 20 p. (Casa Şcoalelor. Biblioteca pentru popor; v. şi nr. 1 4).
1 8. R ădu\escu-Codin, C. Literatură, tradiţii şi obiceiuri din Corbii-Muşcelului. Cu note isto
rice, 24 arii, 1 62 figuri în text şi unele vederi din Corbi. Bucureşti, « Cultura Naţională »,
1 929, 1 27 p. + 5 planşe (Academia Romînă. Din viata poporului romîn, XXXIX).
1 9. Rădulescu-Codin, C. Din trecutul nostru. Legende, tradiţii şi amintiri istorice. Bucureşti,
Ed. « Cartea Romînească » f. a., 208 p. (Cu totul altă culegere decît cea editată de Academia
Romînă, v. nr 7).
20. Rădulescu-Codin, C. Comorile poporului. Literatură , obiceiuri şi credin(e. Bucureşti.
Editura Casei Şcoalelor, 1 930, 278 p. (vezi şi nr. 4).
2 1 . R ădulescu-Codin. C. Po�eşti. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Virgiliu Ene, Bucureşti,
Editura Tineretului, 1 957, 240 p. (Colecţia Mariţa nr. 5).
22. Materiale folclorice culese din sate şi din alte colecţii tipărite, 1 8 foi (« Cuprinsul ») +
948 foi, primele nenumerotate.
Manuscris in folio, autograful lui Codin.
în volum, o foaie cu « Unele note şi lămuriri pentru dd. Membri ai Onor. Comisiuni
literare a Academiei ».
Pentru cuprinsul manuscrisului, v. mai sus, p. 98 - 99.
Biblioteca Institutului de folclor, Bucureşti (str. N. Beloiannis, nr. 25), cota : Ms. 140, I .
23. Cîntece bătrîneşti istorice alese din culegerile lui t C. Rădulescu-Codin, 2 fo i (lămurirea
din sept. 1 926 a lui Const. Gh. Bondoc, învăţător din Priboieni şi « Cuprinsul ») + 5 1 foi (următoa
rele texte : Romănaş, Domn' Ştefan Opriş, La Şoiman Opriş, Manole, Nunta lui Iancu Vodă,
Ilinca Şandrului, Vartici, Banu Brincoveanu, Tanislav, Dobrişan, Miu' Sglombiu, Doicin bolnavul,
Mezer-Craiu, Cîntecu'lu' Mihaiu, lspilant şi Gheorghe haiducul, Plevina).
Manuscris in folio, autograful lui Codin.
Biblioteca Institutului de folclor, Bucureşti (str. N. Beloiannis, nr. 25), Ms. 140, l i .
. .

•

l i . PUBLICAŢII ETNOGRAFICE.

24. Rădulescu-Codin, învăţător, Monografia Comunei Priboeni-Muscel, după programul Minis
trului de interne, Cîmpulung, Tip. şi Libr. Gh. N. Vlădescu, 1 904, I-IV + 5 - 44 p. (Biblioteca
Muscelul).
25. Rădulescu-Codin, C., Muscelul nostru. I. Comuna Corbi şi locuitorii săi. Istoric şi
legende. lntindere, popula(iune. Portul, cintece. obiceiuri. Situaţia economică. Administraţia şi
justiţia. Starea morală, culturală şi socială. Corbenii in timpul războiului.
Cu hărţi, vederi, figuri şi arii populare. Tipărită cu cheltuiala d-lui Nicolae N. Paul, Cîmpu
lung, Tip. libr. şi legătoria Gh. N. Vlădescu, 1 922, CXXXlV (Pentru « Muscelul nostru ») + 172 p.
(« I. Comuna Corbi şi locuitorii săi »), cu numeroase planşe (greşit numerotate) ; vezi şi nr. 18 şi 27.

l l l . PUBLICAŢII CU CARACTER ISTORIC.

26. Rădulescu-Codin, C. şi Răuţescu I. preot. Dragoslavele. Trecutul comunei (istoric,
legende, acte vechi) . Descrierea fizică. Întindere şi populaţiune. Situaţia economică, etnografie.
Administra(ia şi justi(ia. Starea murală, culturală şi socială. Regiunea « Dragoslavele » ( Luptele di11
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1916) . Orfelinatul. Cu numeroase vederi, hărţi, facsimile şi figuri în text. Cîmpulung. Tip. şi Iibr.
Gh. N. Vlădescu, 1 923, VI + 43 2 p. în ed. a doua a lucrării, publicată în 1 937 numai pe numele
pr. I. Răuţescu, acesta precizează Ia p. IV contribuţia lui C. Rădulescu-Codin la prima ediţie :
folosirea documentelor din colecţia lui D. Băjan şi numai partea introductivă din descrierea
luptelor din 1 9 1 6.
27. Rădulescu-Codin, C. Muscelul nostru. Lămuriri asupra rostului şi cuprinsul monografiei
judeţului şi a celor 23 de comune. Cu hărţi, vederi figuri şi arii populare. Editura Librăriei ş i Magazi
nului universal Ioan N. Staicu, Cîmpulung-Muscel.
Cîmpulung, Tip. Libr. şi Legătoria de cărţi Gh. N. Vlădescu, 1 922, 1 37 p . , cu ilustraţii.
Este un extras din cartea descrisă aici sub nr. 25, cu următoarele deosebiri : pag. II CXXXI V din cartea nr. 25 au devenit p. 2-1 34, la care s-au mai adăogat p. 1 3 5 - 1 37 care corespund
p. 1 69 - 1 7 1 din cartea nr. 25 ; deci, s-a omis partea referitoare Ia comuna Corbi.
28. Rădulescu-Codin, C. Cîmpulungu/ Muscelului istoric şi legendar. Privire asupra trecutului.
Cu hărţi, figuri şi numeroase vederi însoţit de Călăuza vizitatorului celor mai de seamă locuri
şi monumente istorice din oraş şi din împrejurimi. Cîmpulung-Muscel, Editura Librăriei Ioan N.
Staicu, 1 925, 288 + 3 anexe : vederi şi 2 hărţi. (« Călăuza vizitatorului », de la pag. 237 - 282).
IV. PUBLICAŢII CU CARACTER CULTURAL.
29. Rădulescu-Codin, C. Cuvîntări pentru popor după programa oficială a cercurilor culturale.
Cîmpulung, Ed. Tip. şi Libr. Gh. N. Vlădescu, 1 906, p. I-VI + p. 7 - 208 (Pe copertă în plus :
«Volumul 1-iu», după care se reproduce, ca într-o tablă de materie, conţinutul lui ; anul de impri
mare : 1 907).
30. Rădulescu-Codin, C. Pentru tinerime. Poveşti, cîntece şi sfaturi alese. C'lID pulung, Ed. Soc.
« Sf. Spiridon », 1 9 1 2, 1 02 p. (Biblioteca societăţii culturale şi de ajutor « Sf. Spiridon » din corn.
Priboieni, jud.Muscel. No. 1 ) .
3 1 . Rădulescu-Codin, C. Chemarea noastră. Constatări, îndrumări, dorinţe pentru toţi bunii

romîni, şi, în deosebi, pentru slujbaşii, luminătorii şi fruntaşii satelor. Războiul de astăzi. Privitor la
strădania preoţilor. Reformele. De prin Ardeal. Portul romînesc. După războiul din 1913. Cuvi'n
tare ş.a. Cîmpulung, Ed. Tip. şi Libr. Gh. N . Vlădescu, 1 9 1 6, 1 00 p. (Biblioteca Muscelului, nr. 1 )
3 2 . Ghilencea, Ioan, S„ învăţător. L a datorie. Amintiri din vremea războiului. Cu o scrisoare
a domnului C. Rădulescu-Codin. Cimpulung. Tip. şi Libr. Gh. N. Vlădescu, 1 92 1 , 44 p. (Ante

titlu : « Teatru sătesc ». Scrisoarea, Ia p. 3-8, este datată : « Priboeni, 1 92 1 , aprilie 1 »).
3 3 . Rădulescu-Codin, C. Pentru educaţia naţională. Cuvîntare la ziua eroilor. Pomenirea celor
1 70 viteji din Priboeni-Muscel răpuşi în războiul pentru întregirea Romîniei. Cîmpulung-Muscel.
Tip. şi Libr. Gh. N. Vlădescu, [ f.a.], 56 p. (Biblioteca Căminului cultural « Sfîntu-Spiridon »,
nr. 2). - În primele două texte sînt folosite versuri populare. La p. 53 - 5 6 : « Cîntece din război »
(populare).
34. Rădulescu-Codin, C. Cuvîntări populare. Pentru conferenţiarii cercurilor culturale ale
preoţilor şi învăţătorilor. Ediţia II-a Bucureşti, Editura Ancora, [f.a.] 342 p.
35. Rădulescu-Codin, C. Cuvîntări populare pentru conferen{iarii cercurilor culturale ale
preoţilor şi învăţătorilor. Lucrare premiată de Academia Romînă., Ed. III. Bucureşti, Ed. « Ancora »,
1 927, 336 p.
V. PUBLICAŢII DIDACTICE.

36. Rădulescu-Codin, C., revizor şcolar. Şcoale/e din jude{ul Muscel in timpul războiului şi
ocupa{iunii 1916 - 1 7 şi 191 7 - 18. Dare de seamă şi unele propuneri. Cîmpulung, Tip. şi Libr. Gh.

N. Vlădescu, 1 9 1 8, 1 04 p.
37. Rădulescu-Codin, C. institutor, fost revizor şcolar şi Ghilencea Ioan, S. învăţător, Geo
grafia judeţului Muscel şi a Romîniei pentru clasa II-a primară urbană şi divizia II-a rurală, anul I
şi al II-iea. Cîmpulung, Ed. Libr. şi Tip. Gh. N. Vlădescu, 1 9 2 1 , 54p. + 1 hartă (pe copertă anul
de imprimare : 1 922).
38. Rădulescu-Codin, C. fost revizor şcolar şi Ghilencea Ioan S. Geografia judeţului Muscel
pentru clasa Il-a primară. Cu îndreptări după noua programă conform disp. Ministerului, de Ioan
S. Ghilencea şi Const. Gh. Bondoc, învăţători. Cîmpulung-Muscel, Edit. Libr. Gh. N. Vlădescu
şi fiul, 1 926, 80 p. (pe copertă data de imprimare : 1 926 - 1 927).
39. Rădulescu-Codin, C. fost revizor şcolar şi Bondoc Constantin, G. învăţător, Manual de
aritmetică şi geometrie penim clasa V-a primară. Cîmpulung. Ed. şi Libr. Ioan N. Staicu, 1 926,
62 p.
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VI. CREAŢII LITERARE PROPR I I .

40. Rădulescu-Codin, Popescu C . , Tuţescu Şt S t . Teatru sătesc. Şcoala şi oştirea. Jurămin
tele strimbe. Doctorul de plasă şi logofătul Călin, de trei învăţători. Cîmpulung, Tip. şi Libr. G.N.
Vlădescu, 1 904, 94 p. (Biblioteca Muscelului). Opera lui C. Rădulescu-Codin este numai « Şcoala
şi oştirea. Piesă în 3 acte şi I tablou», Ia p. 2 - 26.
VII. PUBLICAŢII PERIODICE CONDUSE DE C. RĂDULESCU-CODIN.

41 . Prietenul nostru. Revistă pentru popor. Cîmpulung, Editura tipografiei şi l ibrăriei Gh. N .
Vlădescu, 1 5 apr. 1 9 1 1 - 1 9 1 6 ; reapare î n ianuarie 1 923 - 1 926.
începînd cu nr. sept. 1 9 1 5 , după titlul « Prietenul nostru }>, se adaogă subtitlul : « Revista
populară a Asociaţiunilor preoţilor şi învăţătorilor din judeţul Muscel ».
începînd cu nr. ian. 1 923, titlul este « Prietenul nostru pentru popor. Revistă culturală. Direc
tor C. Rădulescu-Codin ».
42. Gazeta ţăranilor din Muscel. Foae săptăminală sub conducerea unui Comitet de săteni.
Redactia şi Administraţia Com. Priboieni, jud. Muscel. Gara C4/ineşti.
20 numere, între 1 5 apr. 1 920-22 mai 1 921 ; numerele 8 - 10, 1 4 - 1 6, 1 7 - 1 8 şi 1 9 - 20 sînt
laolaltă ; nr. 1 1 - 1 2 lipsesc din Bibi. Acad. R.P.R. Gazeta n-a apărut regulat săptămînal.
O scrisoare din 1 1 dec. 1 921 semnată de C. Rădulescu-Codin (legată în colecţia Acad. R.P.R.)
dovedeşte că Codin a fost redactorul şi administratorul gazetei, care se tipărea Ia Piteşti şi că
« de la nr. 20 înainte » gazeta « şi-a întrerupt apariţia din lipsă de fonduri».
Publicaţie politică vehementă împotriva ţărăniştilor, susţinînd interesele liberalilor. Puţin
material folcloric.
•

B.

DESPRE

C. RĂDULESCU-CODIN

B i a n u, I. - (Raport despre Comorile popomlui. Cîmpulung 1 906), Anal. Acad. Rom. Dez
hateri, tomul XXIX ( 1 906 - 1 907), p. 303 - 304.
B î r s e a n u, A. - ( Raport în şedinţa Academiei Romîne, 21 mai 1 9 1 0) , publicat în volu
mul lui C. Rădulescu-Codin, Legende, tradiţii şi amintiri istorice, Bucureşti, 1 910, p. I II-V. Raportul este asupra acestei lucrări.
B î r s e a n u, A. - ( Raport în şedinţa Academiei Romîne, 26 mai 1 9 1 2) , publicat în volu
mul lui C. Rădulescu-Codin, fngerul romînului, Bucureşti, 1 9 1 3, p. III-V. - Raportul este asupra
acestei lucrări.
B o g r e a V. (Recenzie despre Muscelul nostru, I : Comuna Corbi, ed. 1 922) , Dacoromania,
lII (1922 - 1 923), p. 87 1 - 874.
B o g r e a V. ( Recenzie despre Din trecutul nostru. Legende, tradiţii şi amintiri istorice, ed.
( 1 923)), Daco ·omania l i l (1 922 - 1 923), p. 874 - 877.
B o g r e a V. (Recenzie despre monografia Dragoslavele, ed. 1 923), Dacoromania, I II
( 1 922 - 1 923), p. 877- 879.
C o ş b u c G. ( Scrisoare) publicată în volumul lui Rădulescu-Codin, Din Muscel. Ci'ntece
poporane, Bucureşti 1 896, p. XI-XV.
E n e V i r g i 1 i u, Pre/a(ă la voi umul lui C. Rădulescu-Codin, Poveşti, Bucureşti,
Editura Tineretului, 1 957, p. 5 - 9.
G e r m a n, T.
C. Rădulescu-Codin şi S. T.Kirileanu (necrolog), Comoara Satelor, IV
(1 926), p. 65 -67.
I o r g a N. (Recenzie despre monografia Dragoslavele), Rel•ista istorică, X (1 924), p. 54 -56.
I o r g a N. Trei iuhitori ai datinelor, în Tudor Pamftle, IV (1 926), p. 8 1 -82 (Ştefan Tuţe
scu, C. Rădulescu-Codin, S.T. Kirileanu). - Acelaşi articol s-a publicat şi în Ramuri -Drum drept,
nr. 5 - 6, mai-iunie 1 926, p. 1 53.
N i c o I a e s c u, Ion G. La moartea lui C. Rădulescu-Codin. Cîmpulung, Tip. ş i Libr. Gh.
N. Vlădescu şi fiul ( 1 926) ,67 p. (Antetitlu : « Broşură ce se vinde pentru ridicarea unui bust lui
Codin»).
P a ş c a, St. ( Recenzie despre Literatură, tradiţii şi obiceiuri din Corbii-Muscelului, ed. 1 929) ,
Dacoromania, VI ( 1 929 - 1 930), p. 466 -47 1 .
P e t r o v i c i, E. ( S. T. Kirileanu, C. Rădulescu-Codin, Şt. St. T11ţescu., Dacoromania, V.
( 1927 - 1 928), p. 891 - 892.
R ă u ţ e s c u-D r a g o s I a v e I e, I . , preot, C. Riidulescu-Codi11, în Tudor Pamftle, I V
( 1 926), p. 6-8.
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R ă u ţ e s c u-Dr a g o s 1 a v e 1 e, I., preot, C. Rădulescu-Codin, în Glasul ţării, VI, Cîmpu
lung, nr. 4/1 926, p. 7 - 8 (Codin era foarte sărac).
R o b e a, M i h a i 1, C. Rădulescu-Codin. un pasionat şi harnic folclorist, în Cultura
poporului, VI ( 1 956), nr. 5, p. 57 - 58.
S i m o n e s c u, D., ln amintirea folcloristului C. Rădulescu-Codin, în Şezătoarea, XXIII
(1927), 1 2 - 1 6.
T u ţ e s c u, Şt. St. Folcloriştii noştri. Biografii şi portrete, Balota-Dolj, 1 923, p. 57- 59
(Biblioteca folcloristică, nr. 1 9 -20).
W e i g a n d Gustav, dr. Prefaţă la volumul lui Rădulescu-Codin, O seamă de cuvinte din
Muscel, Cîmpulung, 1 90 1 , p. I - III.
Nota redacţiei despre monografia Dragoslavele , în Tudor Pamfi/e, I I ( 1 924), p. 47.
C. R ădu/escu-Codin, [o/coristul şi scriitoru/ pof u far (necrolog) , în Lamura, VIII ( 1926),
p. 1 55. Reprodus şi în Tudo r Pamfile, IV ( 1926), p. 52.

«DOJILRJIOPllCT R. PA)J;YJIECRY-RO)J;llH (1876-1926) .
CLTH 6ep;Horo HpecTbRHirna ua ceJia 3rpunqeTTTT b , noJIOCTH EeJieQ - H eroeTTTT b , pafioHa
TonoJioneHb , 11.epeneHCHlfit nacTyx Pap;yJiecHy- Ho11.1rn 11.06nJICH Toro qTo, CTaJI yqHTeJieM
B CeJie n pH6oeHb ' patiOH TonOJIOB€Hb ( 1 896 r . ) li TTT iiOJlbHbIM llHCileHTOpOM B 6bIBIII€M
yeap;e MycqeJI ( 1 9 1 4 - 1 9 26 rr) . HecMOTpH Ha TO , qTo no111emn%e -6ypmyaaHLifi pemHM
qHHHJI eceeoaM OH<Hbie
npenRTCTBHH ero p;eRTeJibHOCTn: , Pap;yJiecHy - l\op;nH paan.1rnaJI
aHTttBHYIO HYJILTypHo -npoceeTHTeJILHYIO pa6oTy cpep;n ceJibCKoro uaceJiemrn e ceoefi
pop;Hoti M eCTHOC'TJI n n yeap;e MycqeJI .
lfaHypnTeJILHa R , He aHaBTTT a R OT}J.hlXa pa6oTa ncTom1rna ero qmanqecm1e- cnJihl n
«PoJibHJiopncT Pap;yJiecHy- l\011.nn 6eanpeMeHHO norn 6 .
Ero nJIO}J.OTBOpHaR p;eRTeJibHOCTb Bb1paa1macb n npn6mrnHTeJibHO 40 HHHrax n 6po 
III IOpax (CM . nplfJIOH<eHHYIO H CTaTbe 6H 6JilfOrpaqm10) I a TaHme B MHOrOqllCJieHHbIX
cTaTbRX , ony.6JinHonaHHbIX e p aaJIHqHbJX 4;ioJibHJIOpHhlX mypHaJiax . ,D;ame PyMLIHCHaR
AHap;eMHR nollfecTttJia n cnoe111 4;ioJibHJIOpHo-aTHOrpa4;iHqecHoM c6opHn He , oaarJiaeJieHHOM
«lfa mnattn pyMbIHCHoro Hapop;a» , qeTblpe HpynHLrx npoirneep;eHlfR Pap;yJiecHy -Hop;nHa :
« H apoanbie npaaanwm» ( 1 909 ) , « Jleeenab1 , mpaau1.fuu u ucmopu'l{ec1we 6ocno.Mun anwi»
( 1 91 0 ) , «A nee.ii py.Mbma» ( 1 9 1 3 ) n « C.tto6ecnocmb , mpaaulfUU u o6bl'l{a u 6 ce.tte Kop6u

MyC'lf,e.n,y.n,yu» ( 1 9 29 ) .

BoaHttHHOBeHne ceJia Hop6b , p acnoJiomeHHoro n ropHoit MeCTHOCTlf 6Lrnmero
yeap;a MycqeJI , nocxop;nT H X V CTOJieTlf IO ; n XVI I I CTOJieTHH n 111 ecTHoe H aceJiemie
BJIHJiacb nacTyI1IecHaR HOJIOHttR 11a IBmra TpaHCl1JibBaHHeit (pafioH CH6Hy ) . TaH11M o6pa
aoM Rabm , 4;ioJibHJiop , aTHHqecHHe oco6eHHOCTl1 H nepoeatt11H HpeCTbHH ceJia Hop6b
RBJIRIOT }J.BOitHyIO npOCJIOfiHy lf np e}J.CTaBJIRIOT Tel\I caMhlM OC06hlfi 11HTepec . Pap;yJiecHy
Ho11.11H HaaeaJI cnofi c6opHHK Jiereup; 11 uap op;HbIX paccHaaoe «Anee.n, py.ftt blHa» , n 6o y
Hawero napop;a eCTb nonepbe (HaCHOJlbHO HaM 11 3BeCTHO - €}].llHCTBeH,Hoe B M11pOBOM
4;ioJibHJIOp e ) , '!'TO xopoTTT o paccHaaaHHaR noneCTb oxpaHReT HaH «aHreJI xpaHHTeJib» .n;oM ,
r.n;e ee p accHaaLrnaIOT . B HeHOTOphIX o6JiacTRX cTpaHbl xoaRnH npttHHMaeT rocTH TOJibHO ,
ecJin OH yMeeT pacc1>aabrnaTb noe ecTn ; noeecTn o nporyJIHax ce . TieTpa H 6ora Ha aeMJie
npeepama10TcR B «OrHeHHblfi R3blH» n oxpaHRIOT p;oM , r.n;e n x paccHaaLrna10T . B ceoeM
4;ioJibHJiope PYMbIHCHHfi Hapop; xpaHttT HYJILT noaTnqecHoro noeecTnoeaHn H .
C6opHH Hl1 Pap;yJiecHy- Hop;nHa nocTpoeHbl HayqHo : oHn cop;epmaT rJioccapnn 11.11 a 
JieHTH3MOB , yHaaaTeJIH Hapop;HhlX BbipameHHit , aaMeTHl1 o paccHaaqHHax-HocHTeJIRX
!fJOJibHJIOpa (60JibTTT efi qacTblO HpeCTbflH-CTapHHOB ) . 3anHCb TOqHa ' XOTR H He B CTp oro
l)JHJIOJiorHqecH0111 CMhlcJie . H eHOTOpbie TeHCTbl .n;aIOTCR co · cnouM11 Hapop;HblMH 111 eJIO]J.l1RMU ,
Hanp11Mep ' HOJIR,ll; H H ' o6pR,ll;O BaR noaallR ' npuHa}J.JiemamaR H Qu1my 3HMH,HX Hap O}J.HbIX
npa3}J.Hl1 HOB - pomp;eCTDeHCHl1e lf HOBOrO}J.HHe necHH 11 T . .n; .
B o6mHx M emp;yHapop;HblX aJieMeHTax 4;ioJibHJiopa Pa.n;yJiecHy- Hop;n:a ycMaTp11naJI
cpe,n;CTDO }J.Jlfl c6JIHH<eHHR HapO}J.OB ' }J.Jlfl yHpenJieHHH p;pym6bl 11 M11pa Memp;y Hl1Mlf .
B 4;ioJibHJiope Pap;yJiecHy- Hop;HH enp;eJI OTpameHHblMU nce qaRHHR n 11.YMbI Hapop;Hble .
<l>OJib HJIOpUCTHqecHaH pa6oTa - roeopuJI OH - 11.aeT lfCCJie}J.OBaTeJIRM 4;iOJibHJIOpa
cJiyqafi 6nHme yaHaTb Hapop; u 6opOTbCR aa ero cqacTbe .
AnTop p;aHHOit pa6oTbl cTapaeTcR }J.OHaaaTb , qTO Pa.n;yJiecHy- Hop;uHy npn'IHTaeTCR
6oJiee noqeTHoe MecTo , qeM TO , HOTopoe eMy yp;eJIRJia 6ypmyaaHaR 4;ioJibHJiopncTnH a .
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THE FOLKLORIST C. RADULESCU-CODIN
( 1 876- 1 926)
Boro in the village of Zgripceşti (Beleţi-Negreşti, Topoloveni), C. Rădulescu-Codin, son
o'f poor peasant-farmers, began his Iife as cow-herd. A studious child, he succeeded in becoming
sch::>ol-teacher in Priboieni-Topoloveni ( 1 896), and Iater school inspector of the district of Muscel
( 1 9 14 - 1 926).
In spite of all the obstacles set in his career by the bourgeois-Iandowner govemments, Codin
displayed a great cultural activity and strove all his Iife-long to raise the cultural standard of the
rural population of his native region and of that of the district of Muscel.
His hard work and unrelenting efforts ruined his health, causing Radulescu-Codin 's death
at an early age.
His fertile activity includes about 40 volumes and other booklets (vide titles in the biblio
graphic list at the end of the article), and numerous articles printed in various folklore reviews.
The Roumanian Academy inserted in the folklore and ethnographic collection entitled « Aspects
of the Iife of the Roumanian people », four fundamental works, written by C. Rădulescu-Codin :
Sărbătorile poporului /Popular feasts ( 1 909)/, Legende, tradiţii şi amintiri istorice /Legends, tradi
tions and historical recollections ( 1 9 10)/, lngerul rominului /fhe Guardian Angel of the Roumanian
people ( 1 9 141/, and Literatură, tradiţii şi obiceiuri din Corbii Muscelului ( 1 929)/ Literature, tradi
tions and customs from Corbii Muscel /. The village of Corbii situated in the hilly part of the
Muscel district, dates back to the XVth century. A colony of shepherds from the Transylvanian
village of Jina (Sibiu), settled in the XVIllth century in this village. The language, folklore, ethnic
customs and beliefs of the Corbii peasants offer therefore a particular interest owing to the co-exis
ten�e of two different sources. Rădulescu-Codin called his collection of legends and folk-tales Jngerul
rominului /The Guardian Angel of the Roumanian people/, because in many tales of our country
the belief is expressed - a belief unique in the folklore of all nations, as far as we know - that
tales beautifully told have the power of protecting the homes they are related in, - like a « Guar
dian-Angel ». In certain regions a guest is welcomed only if he is able to teii folk-tales ; the stories
about God and St. Peter's wanderings on earth are supposed to be converted into a « fire belt »,
protecting the house where they are told. The Roumanian people entertain in their folklore
the cult of poetica! story-telling.
Rădulescu-Codin's collections are scientificaliy worked out, they include dialectal word
glossaries, indexes for popular expressions, references concerning the infonnants and folklore
bearers, who were usually old people. His transcription is accurate, though not strictly philological ;
1ome texts are completed by their respective tunes, e.g. Christmas carols, the ritual poems sung
during the winter-feasts, on Christmas and New-Year's day.
Codin realized that the common, intemational elements of folklore were a mean of bringing
the nations together contributing to strengthen the ties of friendship and peace between all the
countries of the world. The Iaborious folklorist o( Muscel saw all the aspirations of the people
mirrored in its folklore.
The investigations of a folklorist - says Codin - are an opportunity for hiin to get acquain
ted with the ideals of the people and to fight for their happiness.
The author concludes his article calling for the necesity of awarding Codin a higher place
in the gallery of folklorists than the one granted him by the bourgeois folkloristic circles.
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CONSIDERAŢII PRELIMINARE ASUPRA CULEGERILOR DE FOLCLOR
FĂCUTE IN ZONA HIDROCENTRALEI DE LA BICAZ
îN ANII 1954-1955 *
C. BĂRBULESCU
şi
L . STĂNCULEANU
Pentru cunoaşterea complexului de viată din regiunea sortită să devină fundul lacului de
acumulare al hidrocentralei de la Bicaz, comisiunea însărcinată de Academia RPR cu organizarea
cercetărilor ştiintifice care se fac în zona respectivă1, s-a adresat în 1 954 Jnstitutului de folclor al
Ministerului Culturii pentru alcătuirea unei echipe de specialişti care să cerceteze problemele
de fo lclor.
Institutul a făcut o echipă formată din un cercetător pentru cintecul popular, un cercetător
pentru povestirile populare3 şi un tehnician4 pentru mînuirea aparatel or de înregistrare. Pentru
început, echipa a plecat pe teren într-o cercetare care a durat doar 9 zile cu rostul de a lua cunoş
tinţă de realitatea folclorică locală, cu atît mai mult cu cit din satele indicate se cunoşteau doar
culegerile de cintece populare începute de prof. G. Galinescu în urmă cu 20 de ani pe o arie
destul de mică şi materialul rezultat din o cercetare sumară făcută în 1 952 de doi membri5 ai Insti
tutului de Folclor. De asemenea, despre proza populară, despre jocurile şi obiceiurile locale nu se
ştia prea mult6 aşa incit culegerea făcută între 1 4 - 22 oct. în comunele Ceahlău, Hangu şi Bicaz,
respectiv în satele Schitu, Răpciuni, Reţiş, Gura Hangului, Fărţigi, Audia, Bicaz, Ciungi şi Capşa,
a deschis noi perspective cunoaşterii folclorului local atît prin adunarea şi înregistrarea unui pre
ţios materiaF pe bandă de magnetofon, cit şi prin observarea directă a vieţii şi manifestărilor locale,
elemente importante de care s -a ţinut seama în alcătuirea planului culegerilor ce au urmat.
Din cercetarea sumară făcută în oct. 1 954, am putut vedea că în satele din zona hidrocentralei
de la Bicaz se desfăşoară o viaţă folclori că bogată care dezvăluie vechi legături şi corespondenţe
spirituale şi cu versantul ardelean al munţilor şi cu Moldova de nord şi meleagurile învecinate
din sud şi est. De asemenea am observat o oarecare deosebire de stil în manifestări intre punctele
sudice şi nordice ale regiunii cercetate şi am avut impresia existenţii a două subzone folclorice 8
• La reJactarea însemnărilor de faţă au fost folosite şi rapoartele de activitate scrise de Lucilia Stănculeanu, Emil
Riegler Dinu, N. Al. M ironescu, Valeriu Ciobanu, Axente Valerian şi Corneliu Bărbulescu care au făcut culegeri pe
teren în zona arătată, ca membri ai subcolectivului de folclor.
' Pentru efectuarea acestor cercetări s-a încheiat un acord între Ministerul E l ectrificllrii, respectiv direclia
generală a h idrocentralei de la Bicaz, care susţine material cercetările şi Academia R.P.R. care le tutelează, ca for
ştiinţific.
' Ghizela Suli\eanu
•
Corneliu Bărbulescu
' Gheorghe Abălaşei
•
Emilia Comişel şi Adrian Vicol
• Informaţii se găs�sc şi în răspunsurile trimise la chestionarul lui Nic. Densuşianu, 1 896, din comunele din zonă,
vezi biblioteca academiei RPR.
7 Din materialul cules în 1 954 sînt înre�istrate pe bandă de magnetofon 63 cîntece ( voce solo), 19 melodii
executate din fluier, 8 poveşti şi povestiri, 2 ora1ii de nuntă şi I cîntec înregistrat experimental (cîntat - dictat) pen
tru urmărirea accentelor tonice. Restul materialului folosit ca date suplimentare cuprinde 1 1 2 melodii notate după auz,
1 03 texte de cincece (dictatei şi d1ferik lişe de informai ie despre cînte:e. prilejuri, obiceiuri, costume, dans, lâ utari,
povestit şi viaţa culturală actualii. S-au făcut liste de informatori, s-au alcătuit repertorii şi fişe de manifestări folclorice.
' Subzona sudică cuprinde satele Cîmu, Potoci, Secu, Izvorul Alb şi Rugineşti, iar cea nordică restul satelor
intre Buhalni\a şi Galu.
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legate însă intre ele cu bogate interferenţe. Căutind să ne lămurim acest lucru am consultat diferite
referinţe istorice şi economice în legătură cu regiunea. În acest sens, în dezvoltarea complexului de
viaţă din zona arătată, credem că pe lingă alte n umeroase împrejurări şi relaţii sociale, un rol impor
tant l-au avut şi următoarele :
Pină în 1 944, teritoriul care interesează cercetarea era împărţit între Domeniile regale,
(Bicaz pină la malul drept al riului Izvorul Muntelui), Administratia de stat, Crrnu, Potoci, Izvorul
Alb, Rugineşti) şi moşia Sturza (Buhalniţa, Hangu, Ceahlău etc ) .
Întreaga zonă este marcată la extremită\i de două importante căi de comunicaţie între Ardeal
'
şi Moldova şi anume : în sud de şoseaua care trece de la Gheorghieni prin Cheile Bicazului, Bicazul
ardelean şi Bicazul rominesc spre Piatra Neamt, iar în nord de cea care trece prin Tulgheş,
Bistricioara, Poiana Teiului, spre Tirgul Neamţ, drumuri de circulaţie intensă şi sqilimburi reci
proce intre zone cu structuri economice şi manifestări spirituale deosebite. De asemenea prin
Hangu trecea aşa zis'a « Calea mare» care ducea tot la Tirgu Neamţ prin Audia şi Băbăteni ; iar la
Poiana Teiului coboară şoseaua dinspre Broşteni şi Doma.
Valea Bistriţei este din vechime o cale de transport pe apă pentru lemnăria ce se trimetea spre
sud, iar plutăritul şi-a avut rolul său în determinarea anumitor aspecte specifice locale.
Actuala şosea care străbate întreaga microregiune a h idrocentralei de la sud la nord, pe
malul Bistriţei, şi face legătura dintre cele două vechi drumuri dinspre Ardeal, a fost construită
cam de vreo optzeci de ani, fapt care a avut urmări în dezvoltarea condiţiilor de viaţă a satelor
pe care le străbate.
Ţinînd seamă şi de aceste elemente, putem lămuri existenta celor două subzone folclorice
şi diferenţele în componenţa repertoriilor de cintece, dansuri, poveşti, etc., în măsura în care s-au
păstrat, cit şi interferenţele folclorice rezultate din lupta elementelor tradiţionale cu cele nou pă
trunse care cu încetul le l uau locul, ori cu cele izvorite din schimbarea mental itătii colect ivităţii
în raport cu schimbările sociale şi economice.
Pornind de la concluziile provizorii pe care le-am tras din primele observaţiuni, am ales ca
punct de plecare al culegerilor satul Izvorul Muntelui, dependent administrativ de comuna Bicaz.
Deşi satul nu este aşezat pe teritoriul inundabil, totuşi prin poziţie şi componenţă face parte din
prima subzonă folclorică (sud) a regiunii9 şi prezintă aspecte caracteristice pentru o bună parte
a satelor propuse cercetării, căci repertoriu\ folcloric îi este variat şi în oarecare măsură formele
tradiţionale sînt păstrate mai închegate. In acelaşi timp, prin imediata apropiere a şantierului
Bicaz, oferea cercetătorilor şi posibilitatea observării activităţii artistice de amatori la începutul
muncii de culegere pentru a se putea face comparaţie cu ce va fi la sfîrşitul campaniei, în vederea
stabilirii evoluţiei şi legăturii noilor manifestări folclorice cu tradiţia locală, ori pentru a se putea
urmări amestecul de i nfluenţe.
Satul Izvorul Muntelui este mic- are 57 de gospodării - şi se întinde pe circa 6 kilometri de-a
lungul gîrlei cu acelaşi nume, pînă la poalele masivului Ceahlău, fiind străbătut în toată lungimea
de şoseaua de exploatare forestieră relativ recentă, care este şi una din căile drumeţilor ce se în
dreaptă spre cabanele muntelui. În sat nu se afla biserică. Şcoala elementară cu 4 clase a fost în
fiinţată după 1 944, iar pînă în 1 955 nu era nici cooperativă. Localnicii se duceau dumineca la bise
rică în amu ori Bicaz şi tineretul frecventa hora din Secu, Potoci, Bicaz, Ciungi. De asemenea locui
torii găseau prilej de întilnire la cîrciumile din satele apropiate, la măcinat la moara de apă aşezată
în mijlocul satului, la piua de lingă moară ori la fierărie.
Ocupaţia principală a bărbaţilor era munca la pădure - corhănitul şi plutăritul - în parte
păstoritul sau munca agricolă, iar femeile se ocupau cu gospodăria şi economia casnică. Mulţi
locuitori de toate vîrstele plecau în perioada muncilor agricole sau viticole spre regiunile specifice
unde se angajau muncitori sezonieri. Actualmente unii din locuitori fac muncă necali ficată ori
calificată pe şantierul Bicaz, alţii continuă să se ocupe cu munca forestieră, iar în măsură mai
mică cu oieritul şi cu economia casnică.
Scopul culegerii a fost stabilirea repertoriului de cintece, poveşti şi dansuri populare din jurul
barajului de la Bicaz şi culegerea unui material documentar cit mai bogat dintr-un singur sat.
Stabilirea acestor repertorii şi cunoaşterea specificului de viaţă erau necesare pentru dirijarea
culegerilor ulterioare pe întreaga microregiune, incit materialul adunat să ilustreze realităţile
folclorice locale.
Pentru culegerea materialului muzical s-a lucrat cu 18 informatori dintre care 16 erau localnici,
iar doi dintre ei erau veniţi în Izvorul Muntelui cu prilejul construirii hidrocentralei.
pini la Galu aproximativ.
'

Regiunea care face obiectul cercetlrilor complelle se limiteazl la sud cu satul Cirnu şi se întinde la nord
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Din toţi aceştia, 10 au fost hărbaţi şi 8 femei după cum urmează : între 1 6 - 24 de ani,
5 informatori (3 femei, 2 bărbaţi) ; între 25-32 ani, 7 informatori (2 femei, S bărbaţi) ; între
40- 50 de ani, 4 informatori (2 femei, 2 bărbaţi) : peste SO de ani, 2 informatori (o femeie,
un bărbat).
Aproape din toate categoriile de vîrstă au fost 1 - 2 informatori care pe lingă materialul
muzical propriu zis ne-au dat şi informaţii interesante cu privire la viaţa cîntecelor respective, a pro
venienţei lor în sat, a circulaţiei acestora, a sentimentelor pe care le trezeşte în general cîntecul
în sufletul ascultătorilor. Pentru anumite genuri, bătrînii în special ne-au dat exemplare deosebit
de preţioase.
Repertoriul satului este alcătuit în majoritate din cele două genuri bogat reprezentate : cîn
tecul şi roma11ţa. Nu lipsesc nici unele din genurile celelalte ca : doina, cîntecul de nuntă, bocetul,
cîntecul de leagăn.
Realitatea folclorică a satului este arătată mai bine de o clasificare mai amănunţită : 1 30
cîntece propriu zise, 32 romanţe, I I cîntece satirice, 6 cîntece de chef (clasificarea acestora din
urmă este făcută după text, ele cîntîndu-se pe melodii de cîntec propriu zis), 20 cîntece de militărie,
4 doine, 4 balade (de fapt două titluri) 4 cîntece de leagăn, 3 cîntece de nuntă, 2 bocete, 2 marşuri,
2 �h�ăre.
De asemenea, s-au înregistrat din repertoriul sărbătorilor de ic.mă : 7 colinde, 2 texte de Urs
(se rostesc la Anul Nou), o suită de I I cîntece din drama populară Jianu, iar din repertoriul de jocuri
21 de melodii (1 1 cîntate din fluier şi IO din ţiteră).
Din cele arătate mai sus se desprind cîteva observaţii privind repertoriul general al satului
şi anume:
Lipsa aşa numitului «repertoriu păstoresc>: (Şiragul, Porneala oilor, Cum şi-a pierdut ciobanul
oile, etc.) deşi după informaţiile luate, păstoritul a fost una din îndeletnicirile principale ale locui
torilor satL lui.
Din numărul redus de piese înregistrate din diferitele genuri ca şi din greutatea cu care le-am
obţinut de la informatorii noştri, se poate crede că acestea sînt căzute în desuetudine (doina, balada,
cîntecele rituale de nuntă şi de mort, etc.) Sere exemplu, am înregistrat doar 4 doine din care două
cîntate din fluier şi două vocale. Informatorii care ne-au cîntat cele două doine din fluier au fost
ciobani şi după propriile lor mărturii şi-au însuşit «acolo» aceste «cîntece de jale» cum le-au numit ei.
Cele două doine vocale au fost cîntate în familia Gribincea (mama şi feciorul, unde, de la sine
înţeles băiatul învăţase cîntecele în copilărie de la mama lui : «tot o auzeam pe mama cîntînd aşa
şi parcă aşa zicea»). Este însă o deosebire între doina cîntată de Mihai Gribincea de 24 de ani şi
aceea cîntată de marna lui, Maria G. Gribincea.
Obiceiul de Crăciun al colindatului - atît de răspîndit în alte regiuni ale ţării - aici este
neînsemnat şi redus la două, trei colinde cu caracter religios, ori luate din repertoriul de colinde
învăţat la şcoală (ex. : domn domn să·nălţăm). Din cele şapte colinde înregistrate doar trei sînt locale,
celelalte fiind învăţate de către informatorii noştri în peregrinările lor din Transilvania în timpul
secetei din 1 947 pe la Supurul de Jos - Sălaj ori Hunedoara. Se pare că din repertoriul tradi
ţional al sărbătorilor de iarnă, cei din sat preferă : Ursul şi Jianu din care de altfel am şi înregistrat,
iar Bujor, Capra, Haiducii, An nou şi an vechi, sînt aduse în timpul sărbătorilor de iarnă de cete
din alte sate.
Alt gen slab reprezentat este balada : au fost culese două fragmente din Pantelimon şi Cin 
tica la trei ciobani
probabil o variantă a Mioriţei, după text, cîntate de informatori vîrstnici
pe melodii de cîntece propriu zise, lucru des întîlnit în Moldova. Din discuţiile cu informatorii
a reieşit că asemenea cîntece se mai cîntau în urmă cu 20 -30 de ani pe la masa mare de nuntă,
ceea ce ar duce la următoarele ipoteze : ori genul acesta muzical nu a fost niciodată mai din
plin reprezentat în Moldova şi aria de răspîndire nu a ajuns pînă la poalele acestor munţi,
ori ne mai fiind cerut la masa de nuntă-de obicei cîntat de lăutari - şi fiind cîntat din ce
în ce mai rar s-a destrămat rămînînd doar aceste sărăcăcioase vestigii, cu atît mai mult cu cit
tineretul nu-l cunoaşte de loc. Alături de balada propriu zisă am găsit aici două exemplare din genul
numit de noi haladă-cintec, versuri cu conţinut epic cîntate pe melodie de cîntec din care unul a
fost foarte cunoscut şi a avut o întinsă arie de circulaţie : Logodnicii nefericiţi, iar altul se întîl
neşte destul de rar : Povestea celor trei frati.
O situaţie asemănătoare cu a baladei şi a doinei o au şi celelalte două categorii de cîntece :
cîntecele din ritualul nunţii şi bocetul din ritualul înmormîntării. Astăzi nu mai întîlnim decît
Cîntecul miresei care ne-a fost cîntat pe un text amplu de informatoarea Ileana Petriţa de 54 de
ani. Pe aceeaşi melodie un text mult mai redus ne-a fost cîntat de informatorul Mihai Gribincea
de 24 de ani, care adeseori este chemat ca vomic l la nunţi. Tot informatoarea Ileana Petrita care
ne-a dat Cîntica la trei ciohani, Cîntecul de nuntă şi alte cîntece vechi, ne-a cîntat două bocete :
·

-
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Bocet pentr-un om gospodar şi Bocet pPntru fiică, cîntate pe două variante apropiate ale aceluiaşi
tip melodic. Cu toate strădaniile noastre, în tot satul nu am j!ăsit pe nimeni altcineva care să ştie
mai multe ca Petriţoaia. Din informaţiile luate se pare că dispariţia obiceiului de a boci mortul
în diferite momente ale ritualului în satele amu, Potoci, Izvorul Muntelui, s-ar datori unei vechi
dispoziţii a unui preot din Potoci care interzicea această manifestare.
Din punct de vedere al genurilor, repertoriul satului, raportat la informatori pe cele două
categorii (bărbaţi - femei) ar fi cam acelaşi : pentru femei, 80 de cîntece din care 60 de cîntece
propriu zise, 8 cîntece de militărie şi război, 3 cintece satirice, 3 cintece de chef, 4 cîntece
de leagăn, 2 cîntece de puşcărie, 1 baladă, 2 balade-cîntec, 1 doină, 1 cintec de nuntă,
2 bocete.
Celelalte cîntece, din aceleaşi genuri fac parte din repertoriul bărbaţilor, de bună seamă
lipsind cintecul de leagăn şi bocetul, dar adăugindu-se marşul învăţat în armată sau Ursul şi Jianul
pe care şi acum le execută la Anul Nou t ărb1ţii căsătoriţi. Dacă privim repertoriul pe categorii
de virste, nu se poate face o delimitare precisă între genurile ce ar aparţine virstnidlor de cele
potrivite maturilor sau de cele preferate de tineret. Despre repertoriul pe care tineretul şi-l
însuşeşte de la cei maturi se poate spune însă că acolo unde tînărul talentat trăieşte într-un
mediu căruia îi sînt cunoscute toate genurile, el şi le însuşeşte pe toate (cazul Mihai Gribincea şi
M inodora M rejeru) iar acolo unde tinerii n-au avut de la cine învăţa, nu cintă (fraţii Zaiţ).
Din informaţiile culese cu privire la repertoriul cîntecelor de război şi militărie se poate spune
că o parte din ele sînt reluarea cîntecelor din timpul războiului 1 9 1 6 - 1 9 1 8, iar altele au fost create
- în general tex.tul - cu prilejul ultimului război. Odată cu terminarea acestuia, nici cîntecele
nu s-au mai cintat.
înregistrările de proză populară s-au făcut de Ia 28 de povestitori. Şi în Izvorul Muntelui,
ca în alte localităţi unde am făcut culegeri, povestitul nu se leagă de copilărie aşa cum este credinţa
aproape generală a orăşenilor trăiţi sub influenţa cărturărească, ci este un factor social cu funcţie
stabilită în desfăşurarea vieţii oamenilor maturi, iar participarea copiilor ca ascultători este întim
plătoare, fie în cadrul familiar, fie în măsura în care aceştia se pot integra preocupării colecti
vi :ăţii la un moment dat cind se iveşte prileiul să se povestească (clacă, şezătoare, prive�hi,
odihna după munca forestieră, popasurile plutaşilor, paza vitelor, etc.). Din toţi informatorii în
vîrstă pe care i-am întrel-at clacă spun în mod special poveşti şi copiilor sau nepoţilor, nici unul
nu mi-a răspuns afirmativ. Totuşi copiii îşi povestesc - însă numai intre ei - cind se duc la
scaldă, pe malul gîrlei, în podul cu fin ori în casă cînd rămîn sin�uri şi vreunul mai răsărit, frate
sau vecin, Ie repetă cele auzite de la cei mari la vreo clacă, şezătoare sau alt prilej la care a
participat10• De multe ori copiii îşi spun poveşti citite în cărţile de şcoală ori în diferite culegeri
ce le-au căzut în mină, sau prinse din buna dispoziţie a vreunui bunic sau părinte. În felul
acesta, sîmburele povestitului creşte în mentalitatea copiilor de sat, însă nu se manifestă decit
după ce tînărul a fost recunoscut de colectivitate ca un factor capabil să se alăture celor mari
în muncă şi în purtări. Astfel încercăm să ne explicăm de ce copiii intre 6 - 14 ani nu prea
cunosc poveştile din repertoriul satului lor, dar le cunosc pe cele din cărţi, iar după
ce se măresc şi participă conştient la viaţa de muncă a colectivităţii, intre tinerii de 1 7 - 21
ani sînt mulţi care povestesc frumos şi au un repertoriu bogat. De aici înainte fetele
în cadrul familiar şi gospodăresc iar băieţii care încep serviciul militar, în tot restul
vieţii - vorbind de povestitorii înzestraţi - găsesc numeroase prilejuri să spună ori să
înveţe basme.
Dintre foarte bunii povestitori am înregistrat de la femeia Maria lui Crăciun, oarbă şi în
vîrstă de 86 ani (în 1 955) 18 poveşti şi 8 snoave povestite într-un stil ce iese din comun prin felul
cum i:articipă la conturarea conţinutului pe care îl cerne prin felul sju de a judeca diferitele situaţii
în care sînt puşi eroii şi prin comentariile pe care le strecoară în timpul povestitului căruia ii dă
o deosebită culoare. Bătrîna este analfabetă şi cele mai multe poveşti le-a auzit de la tatăl său
cu vreo 70 ani în urmă, iar altele de la diferi(i drume(i ce poposeau în casa hătrînului, care era
deoseb :t de srătos. Afirmaţia ne-a fost confirmată de Măriuca Lomorf1 de 65 de ani, nepoată de
soră a bătrînei - şi ea o admirabilă povestitoare - care în copilărie 1-a auzit pe bunicul său
povestind. Informaţia este preţioasă pentrucă în felul acesta ne explicăm de unde se ştiu şi
cum au pătruns în circulaţie în sat poveşti care au fost găsite şi culese prin alte regiuni ale
lării. Probabil că atunci, pe aici mai dăinuia din vechime credinţa pe care au găsit-o şi alti
cercetători în Moldova de nord ca şi în Mu ;cel, că cel găzduit este dator să spună trei poveşti
care vor ocroti casa peste noapte. De asemenea, am înregistrat de la Gribincea Mihai de 24
10 lnformaliile sini luate de la Fl!.rclişanu Ion, 8 ani, Ceahl ă u ; Decebal Olaru.
şi Soceanu Alexandru 17 ani. hvorul Muntelui.
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ani, dulgher, căsătorit, două poveşti nuvelistice foarte interesante şi mult asemănătoare cu unele
aşa zise romane ce se publicau cindva în broşuri şi fascicole şi din care unele elemente au
pătruns şi în circulaţie orală supunîndu-se legilor acesteia incit cu foarte mare greutate poate
fi recunoscut punctul de plecare.
În general, repertoriul de povestiri al satului este destul de amestecat. Snoavele în special pot
fi întîlnite mai des prin vechile culegeri ardeleneşti. între poveşti am găsit citeva care fac parte din
repertoriul obişnuit în M untenia şi altele care circulă în Moldova de nord, ceea ce ne arată întinsa
răspîndire a tipului respectiv. Deşi s-ar părea că povestitul este în destrămare, din pricina
dispariţiei treptate a prilejurilor de băsmuit între care şezătoarea şi claca erau cindva cele mai
aşteptate totuşi povestea trăieşte şi circulă potrivit tradiţiei pute rnice, care găseşte noi prilejuri
de manifestare a povestitului. Popolea Gheorghe de 56 ani ştia poveştile de la muncitorii din par
chetele forestiere. Corhan Constantin de 22 ani, mecanic la uzina electrică un foarte bun povestitor
deşi nu era localnic, era ascultat cu mare plăcere de tovarăşii săi muncitori cind începea să băsmu
iască seara în dormitorul comun. Nichita Gheorghe de 28 de ani, miner la tunel, povestea snoave
sau asculta snoavele spuse de alţi mineri în momentele de răgaz. Asupra preferinţelor putem
afirma că snoava este din ce în ce mai mult gustată de ascultătorii de ambele sexe, în special de
cei tineri, în detrimentul poveştii propriu zise. De asemenea povestirea de întîmplări cu colorit
de realitate, în care imaginaţia este ciudat şi original împletită cu vechi credinţe cu substrat
superstiţios capătă forme uluitoare. Interesant este că, pe cind procentul celor ce mai cred în
verosimilitatea poveştilor este destul de mic şi se referă mai mult Ia cei în vîrstă, aceste poves
tiri cu pretenţie de a se fi întîmplat în realitate sînt crezute într-un procent mare chiar de
tinerii care au trecut prin şcoală şi armată şi au avut contact mai ales în ultima vreme cu orga
nizaţiile culturale de masă.
Nu facem consideraţii mai amănunţite asupra materialului, deoarece trebuie mai întîi să-l
studiem cu multă atenţie şi acest lucru nu se poate face pînă nu va fi transcris în întregime
de pe benzile de magnetofon. Putem socoti că prin frecvenţa mare a povestirilor de fapte petre
cute în realitate sau pretinse ca atare - întîmplări din viaţa colectivităţii - şi care prin circulaţie
orală încep să aibă tangenţe cu poveştile propriu zise, fie prin dezvoltarea unor episoade pretabile
la fantastic, fie prin amalgamarea de motive din d iferite basme cunoscute, fie prin îmbogăţirea
conţinutului din imaginaţia povestitorului sub influenţa tradiţiei de povestit, acestea devin un fel
de cronică vorbită, ca să-i spunem astfel, a evenimentelor locale. Ea cuprinde date preţioase despre
felul de viaţă al localnicilor - la un moment dat - şi uşurează înţelegerea felului cum s-a
reflectat aceasta în mentalitatea colectivităţii respective, devenind un gen de manifestare
folclorică.
S-au cules şi 32 de jocuri din care doar 1 0 se mai găsesc în repertoriul viu al sut-zonei
Bicaz - Buhalniţa şi au fost descrise pc fişe în întregime. Celelalte sînt descrise parţial urmînd să
fie cercetate în continuare şi reconstituite deoarece nu mai trăiesc decît fragmentar în zona arătată.
Puralel cu jocurile s-au cules şi strigăturile legate de ele la horă sau la diferite prilejuri.
Evoluţia lucrărilor de construire a hidrocentralei a subliniat necesitatea urgentării adunării
a cit mai mult material folcloric din zona desemnată.
Potrivit observaţiilor făcute în campania culegerilor din 1 955, pentru anul 1 956 s-au alcătuit
chestionare adaptate specificului local în vederea studierii obiceiurilor la nuntă, înmormînatare,
naştere şi alte prilejuri din cursul anului care înlesnesc manifestări folclorice legate de muncă
sub d iversele ei aspecte, de credinţe, tradiţii şi superstiţii. Centrul culegerii l-am fixat în Izvorul
Alb care deşi este un sat mai nou este oarecum centrul geografic al zonei sudice asupra căreia am
insistat în 1 956, este compus din oameni veniţi cam din toate satele din jur şi oferă material
destul de variat. Rezultatele culegerii au fost bune şi ţinînd seama că mare parte din timp în
luna august locuitorii au fost ocupaţi cu adunatul finului, fiind zile întregi plecaţi din sate, cele
circa 1 200 de fişe de informaţii constituie un material apreciabil.
Din cercetarea sumară a materialului am constatat că fondul tradiţional mitologic popular
este bogat. Micile povestiri cu zmei, balauri, vîrcolaci, iele, şi mai ales cu dracul ori antihristul
abundă şi mulţi povestitori sînt gata să afirme că personal au fost martori sau eroi ai unor întîm
plări cu astfel de personaje. Fondul superstiţiilor transmise peste generaţii se mai păstrează. şi
încă se mai practică descîntece, ţinerea sărbătorilor pentru a se feri de lupi, foc, furtună şi cala
mităţi, pentru sănătatea purceilor, a vitelor cornute, etc. În schimb, obiceiurile legate de diferite
ceremoniale sînt în destrămare şi capătă aspecte mai strîns legate de economic.
Totalizînd înregistrările de cintece făcute în I zvorul Alb, şi aici ca şi Ia Izvorul Muntelui a
fost reprezentat cam în aceeaşi proporţie aproape fiecare gen, raportîndu-ne la repertoriul femeilor :
46 de cîntece propriu zise, 40 romanţe, 9 cîntece de militărie, 2 cintece satirice, 2 doine, 3 bocete,
3 balade cîntec, I cîntec de puşcărie, 1 cîntec religios, 8 colinde, 2 pluguşoare, 2 jocuri cîntate,
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2 şlagăre. etc. Aproape acelaşi număr de piese din fiecare gen a fost notat ş i după auz. Despre
un repertoriu al bărbaţilor nu putem vorbi căci cei mai mulţi cîntăreţi din sat erau plecaţi la
exploatările forestiere şi cu toate că Izvorul Alb este un sat mult mai mare decît Izvorul
Muntelui, nu am putut lucra decît cu 3 informatori. Femeile rămase singure cu treburile gospodă
riei nu s-au arătat întotdeauna dispuse să răspundă ori să cînte în faţa microfonului. Observaţiile
făcute cu privire Ia repertoriul de cîntece din Izvorul Muntelui se potrivesc şi aici în sensul că reper
toriul păstoresc l ipseşte, iar doina, balada, bocetul, sînt destul de slab reprezentate. Cîntecul şi ro
manţa sînt în schimb foarte puternice şi în mod deosebit în această regiune sînt cîntate cu muJ . ă
dragoste şi plăcere ş i d e tineri şi d e vîrstnici. De altfel, deosebirea între cîntec şi romanţă o facem
doar noi ca specialişti, dar cîntăreţii şi ascultătorii satelor nu o fac. Pentru e i totul este «cintec»
iar versurile cu lungimi diferite nu îi stînjenesc, ba uneori înlocuiesc cuvinte, le prescurtează, ori
schimbă în întregime textele Ia melodiile preferate, după cum Ie vine mai uşor,
Privind în ansamblu materialul muzical cules, în afară de tendinţa de îmbogăţire a reper
toriului local cu romanţe, se desprind şi alte aspecte.
I) Dacă restrîngem noţiunea de cîntece vechi locale doar Ia zona de sud a m icroregiunii ,
acestea sînt foarte puţine. Dacă prin noţiunea de local înţelegem moldovenesc, atunci această cate
gorie de cîntece s-a îmbogăţit cu cîntece vechi pe care şi Voevidca Ie-a cules din diferite sate în
nordul Moldovei cam între 1 902 - 1 9 1 3 . Verificarea o putem face cu ajutorul publicaţiei lui M .
Friedwagner Rumănische Volkslieder aus der Bukovina- Liebeslieder, Wilrzburg, 1 940. între altele
semnalăm melodiile cîntecelor «Chirolino lino» din op. cit. pag. 1 1 3 - i 14 şi cea din culegerea noastră ;
cîntecul «Bate vîntul prin poiană» op. cit. p. 5 5 , IV, 40 şi melodia culeasă de noi cu textul « Vine
Iancu de la Cluj». De asemenea melodiile cîntecului de joc «Fata mamei» şi cea culeasă de noi, sau
varianta de text şi melodie a vechiului cîntec : «Mari(ă, Mari(ă» op. cit. p. 1 1 4 etc.

2) În repertoriul acestor sate sînt frecvente cîntece de circulaţie generală ca : Mă suii în dea/ul
Cernii, Vecină dragă vecină, ln gară la Leordehi, M-a făcut maica oltean şi multe altele. O statis

tică exactă nu poate fi făcută decît după transcrierea melodiilor.
3) Din contactul strîns pe care localnicii îl aveau cu locuitorii regiunilor de peste munte,
în repertoriul local au pătruns multe cîntece din Ardeal ca Mureş, Mureş apă lină, Mai �ino bade

serile, Creşti pădure şi te-ndeasă, Păsărică din Ardeal, Sus pe casă la mîndra, Spune mîndră, spune
tu, ori colindele auzite în Transilvania cu prilejul deplasărilor din timpul secetei (Sălaj, Supurul

de jos, etc.).
Despre gradul influenţelor asupra structurii cîntecelor ca şi despre legătura dintre imaginea
muzicală şi imaginea poetică, despre stilul local şi despre altele, nu se va putea vorbi decît după
ce se vor transcrie melodiile înregistrate şi se vor studia din toate aceste puncte de vedere, făcîndu-se
o anal iză muzicală şi literară de adîncime.
În subzona de nord, pornindu-se din Galu pe Bistriţa în jos, s-au cercetat satele componente
ale comunelor Galu şi Poiana Teiului în scopul de a se aduna tot materialul informativ folcloric,
de a se face notare de cîntece - după auz - şi pentru a se descoperi bunii cîntăreţi şi eventual
povestitori ca în anul 1 957 să se facă doar înregistrările şi astfel să se acopere culegerea de material '
pe toată microregiunea. Şi aici ca şi în subzona sudică, rezultatele provizorii ale cercetării au în
aceeaşi proporţie putere generalizatoare, bine înţeles cu specificaţiile locale. Faptul că Poiana Teiului
este un punct de răscruce al drumurilor de trecere din Ardeal şi Dorne spre Tg. Neamţ, cum am
arătat mai sus, a înlesnit puternica pătrundere a repertoriului ardelenesc şi a celui din Moldova de
nord, care a coborît şi la Hangu în măsura în care era folosit şi drumul Calea mare, pentru ca să
ajungă apoi pînă la Bicaz unde să se întîlnească cu celălalt curent de influenţă venit prin Bicazul
ardelenesc - Piatra Neamţ. De asemenea, satul fiind pe vechea moşie a mănăstirii Neamţ, în jurul
prestigiului căreia gravitau încă vreo zece mănăstiri din regiune, se poate ca prin Galu şi Poiana
Tei ului să fi pătruns în toată zona unele elemente religioase în folclor şi să se fi determinat slaba
reprezentare a unor genuri prin interdicţiile eclesiastice.
În ceea ce priveşte dansurile, după cum am amintit, în toată subzona sudică din cele 27 de
jocuri cunoscute mai sînt vii la hora sa ului 8 - 9, restul jucîndu-se din ce în ce mai rar şi în special
de vîrstnici. În Jocul jocurilor ce dispar se strecoară dansurile moderne a căror influenţă se observă
chiar în �ul jocurilor tradiţionale cînt acestea sînt jucate de tineret, ca în Sîrba-n doi, Corăghieşre,

Pe/iniţa, Ga/a(ul,

Polca.

În repertoriu l de poveşti şi snoave, atît cit s-a putut observa din cele 146 de piese înregistrate,
se verifică observa ţia apropierii de repertoriul ardelenesc, de asemenea se confirmă bogăţia de
povestiri de întîmp lări reale. Am mai observat că legendele sînt pe cale de destrămare şi de cele
mai multe ori informatorii nu mai cunosc din legendă decît numele vreunui Joc unde s-a întîmplat
ceva «din bătrîni».
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S-ar părea că bunii povestitori din subzona cercetată pînă acum păstrează poveştile ş i le fac
să circule pe cale orală într-o formă ajunsă la o accentuată cizelare artistică şi oarecum cristali
zată, căci deşi poveştile lor au mare asemănare cu unele basme publicate de Pop-Reteganul, Dumitru
Stăncescu ori alţii, cu mai bine de cincizeci de ani în urmă, totuşi informa· orii noştri nu le-au
cunoscut din cărţi. Cei bătrîni nu ştiu carte, iar cei tineri care au învăţat la şcoală, nu âveau
de unde să-şi procure volumele respective în aceste sate atît de izolate cindva de centrele culturale,
cu atît mai mult cu cit lucrările amintite sînt de mult epuizate. Este foarte adevărat că am întîlnit
şi tineri şi vîrstnici care încercau să ne spună vreo poveste găsită în vechile cărţi de citire, sau
tipărite în ultimii ani şi pe care le citiseră fie la şcoală fie la biblioteca din sat, dar nici unul nu
a izbutit să închege o povestire la nivelul poveştilor tradiţionale locale pe care, dacă nu le ştiau
rosti cuvînt cu cuv înt, nu se încumetau să le spună, deşi erau socotiţi de către consăteni ca buni
povestitori. Ba mai mult, uneori povestitorii se verificau în auditoriu prin întrebări dacă nu au
greşit povestea, sau erau corectaţi în timpul povestirii.
Dacă aceste observaţii vor fi confirmate şi îmbogăţite de culegerile viitoare, raportîndu-ne la
patrimoniul general de basme, ne vor ajuta şi la stabilirea prototipurilor de basme romîneşti ca şi
la determinarea specificului naţional al acestora.
în general vorbind, din această primă etapă a cercetărilor din microregiunea hidrocentralei
de la Bicaz, materialul folcloric adunat ridică o sumă de probleme care vor fi lămurite doar în
faza finală a lucrărilor prin confruntarea tuturor culegerilor.
Aşa spre exemplu, în raport cu datele arheologice şi istorice despre continuitatea locuirii
acestor meleaguri şi raportîndu-ne la condiţiile obiective de dezvoltare a acestor aşezări omeneşti
vom putea determina specificul local folcloric, suprapunerea de influenţe, măsura în care acestea
au fost înghiţite de fondul tradiţional ori au izbutit să-l schimbe, şi ce anume din nou a avut
mai multă putere de fixare. De asemenea din studierea preferinţelor şi a stilului de manifestare
folclorică ori a rezonanţelor pe care acestea le-au trezit în mentalitatea colectivităţii locale, so;: va
putea completa cunoaşterea relaţiilor localnicilor cu locuitorii celuilalt versant al munţilor şi cu
cei din zonele moldoveneşti limitrofe.
De bună seamă că cele arătate aici sînt doar observaţii sumare ale primelor cercetări şi impresii
provizorii pe care ni le dau r: u :nai o parte din materialul folcloric al regiunii, şi care în cursul
cercetărilor se pot confirma, infirma, ori se pot schimba în raport cu date noi şi cu observaţiile
celorlalte colective. La cercetarea ştiinţifică a materialului se va trece însă abia după ce se va împlini
munca cea mai migăloasă, transcrierea benzilor de magnetofon. Atunci din studierea melodiilor
şi a textelor se vor ivi elemente noi şi se va putea răspunde mai bine la multe întrebări în legă
tură cu viaţa oamenilor şi a locurilor cercetate.
în orice caz, materialul cules este foarte preţios şi în curînd, cind lacul de acumulare va aco
peri aceste meleaguri, benzile noastre de magnetofon vor fi martori vii, documente de neînlocuit
şi de necontestat care vor «vorbi» despre viaţa folclorică din acest colţ al patriei. De aceea avem
datoria să înregistrăm cit mai multe cintece, poveşti, melodii de dans şi tot ce este manifestare
folclorică în zonă, pentru a nu pierde nimic din această comoară a culturii noastre populare.
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Succesul dansurilor romi
oeşti la festivalul internaţi
onal al barzllor din ţara
gal ilor .

«Aţi văzut pe romîni, minunaţii romîni, fabuloşii romîni ce au
electrizat Concursul Internaţional» ? aşa întrebau zeci de mii de
oameni, aşa menţionează presa engleză participarea grupului de
dansatori ai ansamblului CFR Giuleşti la «Llangollen I nternaţional
Musical Eisteddfod» (Festivalul Muzical Internaţional al barzilor
din Ţara Galilor la Llangollen) din 9 - 14 iulie 1 957. Spectatori veniţi din toate colţurile lumii,
au ovaţionat îndelung decernarea premiului I «trofeul internaţional pentru dans popular» gru
pului de tineri dansatori ai ansamblului CFR Giuleşti. Succesul Romîniei la acest concurs
internaţional a dus faima dansurilor noastre populare în lumea întreagă.
Orăşelul Llangollen a adăpostit şi în acest an mii de vizitatori ce au venit să participe la al
XI-iea Festival Muzical Internaţional al barzilor din Ţara Galilor, şi la concursurile artistice inter
naţionale de amatori ce formau miezul acestui festival.
Cuprinzînd probe de muzică cultă, muzică populară şi dansuri populare, concursurile din
anul acesta s-au caracterizat faţă de cele anterioare printr-o mult mai mare participare internaţională
(27 ţări), o mult mai mare diversitate de probe şi un loc deosebit acordat folclorului. Concurenţii au
fost grupaţi în categorii de clasament pe vîrste : copii pînă la 16 ani, tineri între 1 6 -25 ani şi maturi
de la 25 ani în sus.
în domeniul muzicii culte şi-au disputat întîietatea pe plan internaţional (coruri de copii şi
t ineret, coruri bărbăteşti, coruri de femei şi coruri mixte) solişti vocali (sopran, mezzo-sopran,
contralto, tenor, bariton, bas) şi solişti instrumentali (pian şi vioară).
Atît corurile cit şi soliştii vocali şi instrumentali au prezentat piese obligatorii din repertoriul
clasic şi cite o piesă . din muzica poporului pe care-l reprezentau.
La întrecerile de muzică şi dans popular au concurat : solişti vocali, grupuri de cintec popular,
formaţii şi solişti de instrumente populare autentice şi dansatori populari.
La concursul de folclor, regulamentul prevedea prezentarea a cite două bucăţi autentice
contrastante din folclorul ţării respective. Soliştii vocali populari au cintat prima piesă fără acom
paniament.
Trofeul internaţional pentru cîntec popular în grup, la care au concurat 26 de grupuri din
1 6 ţări, a fost cîştigat de grupul din Celje Jugoslavia.
Trofeul internaţional de dans popular. la care au concurat echipe de dans din 20 de ţări, a
fost ci5tigat de grupul de dansatori romîni, cu 98 puncte faţă de 93 puncte obţinute de dansatorii
populari din Valencia şi 90 puncte obţinute de dansatorii din Wales (Anglia). La decernarea pre
miului cunoscuta folcloristă engleză Violet Alford preşedinta juriului pentru dans popular, adresîn
du-se celor J O.OOO de spectatori ai concursului, a spus : «Cum am putea să nu dăm trofeul interna
ţional dansatorilor romîni care ne-au extaziat cu dansul lor Căluşul. Ei sînt magicieni ai dansului».
Violet Alford care făcuse parte şi din juriul concursului internaţional de dans de la Londra din
anul 1 935, la care a participat şi grupul de căluşari din Pădureţi-Argeş, a vorbit apoi peste 20 de
minute despre dansul popular romînesc şi despre căluş în special.
Din diversitatea probelor acestei competiţii artistice internaţionale de amatori, se vede că
ea urmăreşte o împletire între arta cultă şi cea populară, plasînd cele două domenii ale artei pe
plan egal. Acest lucru s-a observat şi în felul în care au fost organizate spectacolele festive. Deschi
derea festivalului în ziua de 9 iulie a fost închinată artei populare, concertul internaţional din 1 3
iulie soliştilor ş i corurilor ce prezentau muzică cultă, iar concertul festiv de închidere din 14 iulie
a fost susţinut de London Symphony Orchestra dirijată de Eugene Goossens şi a avut în program
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printre altele : Uvertura Ia Carnaval de Dvofak, Concertul în la minor de Schumann Şi Simfonia
in Mi minor de Ceaikovski.
Acest festival s-a organizat pentru: tineret şi aici s-a adunat tineret din lumea întreagă.
J. Rhys Roberts. preşedintele comitetului de organizare, a ţinut să accentueze că prin el
se urmăreşte înfăptuirea păcii şi a prieteniei internaţionale cu ajutorul muzicii şi a dansului, ce
sînt comune lumii întregi. « Pacea nu depinde numai de activitatea oamenilor politici ci de voinţa
fiecăruia dintre noi de a înţelege nevoile şi năzuinţele celorlalţi » a spus preşedintele comitetului
de organizare. Semnificativ în acest sens a fost şi faptul că preşedintele de onoare al comite
tului de organizare din anul acesta a fost Antony Eden, iar ca vice-preşedinte, alături de per
sonalităţi marcante din viaţa culturală a Angliei, ambasadorii : Austriei, Belgiei, Cehoslovaciei,
Danemarcei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Irlandei, Italiei, Olandei, Norvegiei, Portugaliei,
Suediei, Elveţiei şi Ministrul Romîniei la Londra M. Corcinschi.
După succesul din anul acesta, The Llangollen lntemational Musical Eisteddfod, care va
avea loc anul viitor între 8 - 1 3 iulie 1 958, se pregăteşte şi pentru o mai mare strălucire. El
va fi încadrat în « The Festival of Wales ». Intreaga Ţară a .Galilor va răsuna de muzică, festi
valuri de teatru şi dans popular, competiţii sportive etc. Ţara noastră clasată anul acesta în
fruntea uneia din cele mai disputate competiţii va trebui să fie prezentă pe viitor şi cu tinerii
noştri artişti profesionişti de seamă şi cu minunaţii noştri cîntăreţi, dansatori şi instrumentişti
populari pentru a aduce şi prin aceasta contribuţia sa la cauza păcii mondiale şi prieteniei între
popoare.

V.M.

Tullio Seppilli, proresor la Universitatea din Perugia şi directorul
Institutului de etnologie de pe lingă această universitate, a
vizitat ţara noastră invitat fiind de Institutul romîn pentru relaţiile
culturale cu străinătatea. Cu această ocazie el a făcut în ziua
de 5 septembrie 1 957, la Institutul de Folclor, o comunicare despre cercetările de folclor
din Italia iar în ziua de 6 septembrie 1 957, în cadrul Institutului de cercetări economice şi a
Institutului de filozofie, o comunicare despre sociologie şi materialismul istoric.
In comunicarea despre cercetările de folclor din Italia, profesorul Tullio Seppilli a pre
zentat întîi succint dezvoltarea istorică a folcloristicii italiene de la 1 867 încoace, insistînd asupra
principalelor ei orientări pînă la al doilea război mondial : orientarea pozitivistă, orientarea idea
list-istorică şi orientarea fascistă de falsificare a folclorului şi folosire a lui în scopurile politice
reacţionare, şovine. El a trecut apoi la prezentarea situaţiei actuale a cercetărilor, arătînd că s-au
conturat clar două orientări : una a celor care continuă tradiţia idealist-istorică, văd în folclor
mai cu seamă creaţia ţărănească din trecut şi se mulţumesc să o studieze pe bază de vechi cule
geri şi documente cărturăreşti şi alta a folclori5tilor progresişti care privesc şi cercetează folclorul
de pe poziţii marxiste, raportînd creaţia populară la dezvoltarea economică şi socială, acordînd
un interes deosebit fenomenelor şi creaţiei contemporane şi studiind atît folclorul satelor cît
şi cel al oraşelor, al marilor . regiuni industriale. Pentru aceştia viaţa culturală a maselor populare
se dezvoltă astăzi în Italia, în condiţiile exploatării capitalismului imperialist, oscilînd între for
mele semifeudale ale regiunilor agrare din sud şi condiţiile de viată şi e>eploatare capitalistă, în
regiunile marii industrii din nord. Folcloriştii progresişti acordă o deosebită importanţă cunoaş
terii nemijlocite a realităţii, deci cercetării directe de teren a folclorului, nu fac abstracţie de
realităţile contemporane de stratificările sociale, de contactul între tradiţia culturală populară
şi cultura modernă a oraşelor răspîndite prin mijloacele comunicării culturale în masă. Ei stu
diază folclorul diferitelor categorii în raport cu stratificările sociale de astăzi, cu mobilitatea
socială şi caută să întrevadă noile perspective de dezvoltare, a vieţii culturale a maselor şi să
stabilească rolul folclorului în cultura populară contemporană. Cercetările lor de folclor au largi
baze sociologice. Antropologia culturală, mai cuprinzătoare caută să înglobeze şi cercetările
de folclor. Forma pe care o ia această disciplină în Italia e deosebită de cea curentă azi în SUA
prin viziunea istorică a realităţii, proprie cercetărilor italiene. Folcloriştii progresişti italieni în
contact cu tehnicele de cercetare ale sociologiei şi antropologiei culturale americane caută să
cunoască totuşi şi să folosească critic unele din aceste tehnici. Cercetări directe de folclor şi antro
pologie culturală se fac astăzi atît de institutele ştiinţifice de pe lingă universitate cit şi de marile
întreprinderi capitaliste, de organizaţiile sindicale şi de cercuri de intelectuali progresişti, intere
saţi să cunoască cît mai temeinic realitatea culturală de astăzi a poporului italian.

Comunicarea
profesorului
Tullio Seppilli despre cerce
tările dţ folclor din Italia

V.M.
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Vizita folcloristului cana
Cartier în ţara
noa stră

întorcîndu-se de la Moscova unde a luat parte la cel de al
VI-lea Festival Mondial al Tineretului şi Studenţilor, folcloristul
canadian, Michel Cartier, a întreprins o călătorie de studii,
în ţările sud-estului european.
La sfirşitul Junii august şi în prima jumătate a lunii septembrie el a fost oaspetele ţării
noastre.
Preocupările sale îndreptîndu-se în special asupra folclorului, el a vizitat în repetate rînduri
Institutul de Folclor unde a avut întrevederi cu conducerea institutului şi cu cercetătorii ştiin
ţifici. Cu această ocazie M. Cartier a făcut şi o comunicare despre situaţia folclorului în Canada,
oprindu-se în special asupra folclorului populaţiei franceze. După ce a prezentat procesul de
emigrare a populaţiei franceze şi a stabilit regiunile de unde venea această populaţie şi locurile
unde s-a aşezat ea în Canada, s-a ocupat întîi de creaţiile populare tradiţionale, apoi de diver
sele influenţe pe care folclorul francez-canadian le-a suferit : influenţa veche engleză prin quakeri,
şi influenţele scoţiană şi irlandeză de mai tîrziu.
Expunerea a fost însoţită de o audiţie de cîntece populare şi de cîteva dansuri din cele
mai specifice ale francezilor din Canada.
M. Cartier a ascultat la rîndul său numeroase melodii populare romîneşti înregistrate pe
teren de către cercetătorii institutului. D-sa s-a interesat îndeosebi de dansul popular romînesc.
Pentru o documentare mai temeinică, el a vizitat şi Ansamblul C.C.S. şi Ansamblul CFR Giu
leşti, unde, de la maestrul P. Bodeuţ, a căutat să-şi însuşească tehnica dansului nostru popular
şi în special cea a dansurilor dm Oaş.

dian M.

G. C.

Ansamblnl CFR-Ginleşti în
Grecia

După succesele obţinute în 1 956 la festivalurile internaţionale de
folclor de la Nice (Franţa) şi Amhem (Olanda) şi în turneele
care au urmat după aceste festivaluri, în scurtul turneu din
capitala Iranului de la sfirşitul anului trecut, ansamblul C.F.R. Giuleşti a făcut la sfirşitul lunii
mai 1957 un nou turneu peste hotare ce s-a soldat cu nu mai puţin succes, turneul
în Grecia.
Formaţia de 1 6 dansatori conduşi de maestrul Petre Bodeuţ a fost însoţit de o mică for
maţie de muzică populară avind în frunte pe artistul emerit Nicu Stănescu.
La spectacolul de gală dat la Atena în ziua de 3 1 mai au participat membri ai guver
nului grec în frunte cu Apostolidis, vice-preşedinte al Consiliului de Miniştri, Averoff, ministrul
afacerilor externe, ambasadorul R.P.R. Ion Drînceanu, reprezentanţi ai vieţii culturale ·greceşti
şi un numeros public.
Spectacolul a fost primit cu multă căldură. Multe din dansuri şi piese muzicale au fost
bisate. De un mare succes s-au bucurat îndeosebi : « Danţuri vechi din Oaş », « Suită de jocuri
de pe Mureş », « Horă de femei» şi « Căluşul », piesele muzicale « Balada soarelui » cîntată de
Emil Gavriş, « Sîrba » şi « Ciocîrlia » cîntate de Nicu Stănescu, « Cimpoiul » şi « Brîul » la
acordeon Ilie Udilă precum şi piesele populare greceşti « Limonia limonachi » şi « Ka
ramatiano ».
Turneul din Grecia a avut două etape : prima etapă constituind seria de 12 spectacole
date la Atena iar a doua etapă cele şase spectacole date : la Rhodos, la Volos şi la Pireu.
Presa greacă a acordat un interes deosebit ansamblului nostru apreciind unanim calităţile
artei romîneşti în general şi ale ansamblului în special.
Ziarul Avghi din 2 iunie scrie : «Varietatea de figuri coregrafice, combinaţii strălucitoare
de imagini neprevăzute ne redau în mod nemijlocit şi pur ritmul popular, mişcarea în elanul ei
propriu care se preschimbă la infinit şi ne permite să distingem caracteristice originale ale unui
popor în toată puritatea lor.»
De asemeni ziarul Tanca din 6 iunie a publicat un articol sub semnlitura maestrului de
balet Costa Nicols, în care se face o prezentare elogioasă a maestrului P. Bodeuţ şi subliniază
linia de interpretare a dansului popular de către ansamblu şi coregraf.
În timpul şederii la Atena conducătorii ansamblului s-au întîlnit cu folcloriştii greci de la
�ecţia de folclor a Academiei din Atena precum şi cei de la Institutul Francez.
Turneul ansamblului CFR-Giuleşti in Grecia constituie o nouă afirmare a artei romîneşti
peste hotare, o nouă dovadă a dorinţei ţării noastre de a dezvolta legăturile culturale între popoare_

c.c.
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Ansamblul sfatului popular
capitalei în Franţa şi
Elveţia

În a doua jumătate a lunii iulie şi începutul lun i i august,
Ansamblul sfatului popular al capitalei a întreprins un turneu
în Franţa dind în faţa unui numeros p ublic şi cu un remar
cabil succes o serie de spectacole în mai multe oraşe de pe
coasta Oceanului Atlantic şi ale canalului Mînecii.
Cu acest prilej el a participat la sărbătoarea tradiţională a «Garoafelor » din oraşul Parame
şi la « Fetes de Comouaille> » în oraşul Quimper. La această tradiţională sărbătoare artiştii
romîni au participat alături de peste 1 00 de grupuri folclorice din Bretania, şi de echipe de
cîntece şi dansuri din Belgia, Elveţia, R.F. Germană, Spania, etc.
De la 9 august 1 957, artiştii romîni au luat parte la marele festival anual de la Geneva,
« Fetes de Geneve ». Mari iubitori ai artei populare, elveţienii au prezentat ei singuri la festival
peste 1 20 de grupuri folclorice. în cadrul acestor grupuri rolul cel mai de seamă îl au formaţiile
corale, şi orchestrele. Grupurile urmăresc totodată menţinerea şi valorificarea costumului popular.
Dintre dansuri merită să fie menţionat dansul cu bite care este executat atît de băieţi cit şi
de fete.
Alături de grupurile folclorice elveţiene au participat grupuri din Iugoslavia, Spania, Ita
lia, Belgia, Olanda, Scoţia şi Franţa (trei grupuri).
Festivalul de Ia Geneva s-a desfăşurat într-un cadru sărbătoresc într-o atmosferă de caldă
prietenie şi apreciere reciprocă. Şi aici, ca şi în Franţa, spectacolele date de ansamblul romînesc
s-au bucurat de un mare succes.
După terminarea festivalului de la Geneva, ansamblul a dat spectacole la Berna, Lausanne,
Montreux.
Succesul grupului romîn s-a datorat atît nivelului interpretării şi concepţiei artistice în mon
tarea dansurilor cit şi materialului folcloric variat şi reprezentativ care a stat la baza alcătuirii
programului. Ansamblul sfatului popular al capitalei a prezentat următoarele dansuri şi pre
lucrări coregrafice : « Căluşarii », « Suita de pe Someş », « Suita din Prahova», « Dansul moldo
venesc », « Suita oltenească », « Cînd doi se ceartă », « Drumeţii », « Dansul tinerelor fete », « Prima
eşire la joc » şi « Întoarcerea de la concurs ». Alături de cei 1 6 dansatori, micul taraf ce-i acom
pania, a contribuit şi el la reuşita spectacolelor romîneşti. Cu deosebită căldură au fost aplaudaţi
ţambalagiul Nicolae Vişan, Zisu Gheorghe, cu interpretarea măiastră Ia vioară a « Ciocîrliei »,
Radu Simion cintăreţ din nai şi Niculae Băluţă cu frumoasele învîrtite ardeleneşti.
Turneul grupului artistic al Ansamblului sfatului popular al capitalei a însemnat o nouă
afirmare a artei noastre populare peste hotare. El a contribuit la întărirea relaţiilor de prietenie,
la cunoaşterea şi preţuirea reciprocă între popoare.

A.G.

Sînt unele spectacole care inlpresionează publicul prin mă iestria
execuţiei, altele prin originalitatea concepţiei, la fel cum anumite
manifestări artistice se detaşează datorită valorii materialului
folcloric prezentat, autenticităţii şi prospeţimii interpretării.
Fără a încerca o includere arbitrară în una din categoriile mai sus menţionate, socotim
totuşi că spectacolele pe care Ansamblul slovac de cintece şi dansuri le-a dat la Bucureşti la
începutul lui septembrie au reuşit să cucerească p ublicul bucureştean, în special prin ineditul
material prezentat. Bine înţeles aceasta nu înseamnă că execuţia diferitelor compoziţii coregrafice
sau interpretarea vocal-instrumentală a muzicii populare n-ar fi atins în execuţia componenţilor
ansamblului, maturitatea cerută unei formaţii care se produce în faţa unui public străin. Aportul
deosebit al acestui ansamblu constă totuşi în posibil itatea pe care a creat-o fiecărui spectator de
a cunoaşte în mod nemijlocit folclorul slovac în ce are el caracteristic.
Fiecare număr al programului prezentat ar putea fi asemuit unui capitol de antologie folcr
lorică naţională, deoarece cu fiecare ridicare de cortină, alt aspect al fanteziei creatorului ano
nim se dezvăluia în toată autenticitatea şi forţa sa.
Ansamblul slovac din Bratislava este o grupare amatoare formată din studenţi la Politehnică
şi muncitori, cărora Ii s-a alăturat un grup de femei din satul Nijna nad Oravou, ceea ce măreşte
interesul urmăririi execuţiei, atît de apropiată de însăşi sursa folclorică ce stă la baza întregu
lui program.
Urmărind evoluţia acestui grup de tineri entuziaşti, îţi dai seama că o mare pasiune pentru
folclor şi dorinţa de a face cunoscute bogăţiile artei populare slovace, au determinat în primul
rînd închegarea ansamblului. Reuşita lor a fost deplină, spectatorii romîni şi chiar oameni de

Spectacolele ansamb l u l u i
slovac de cîntece şi dansuri
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specialitate, ajungînd prin intermediul lor să cunoască ş i să aprecieze un folclor foarte valoros
şi puţin cunoscut nouă pînă acum.
Deseori spectatorii au rămas surprinşi, desluşind în jocurile ciobăneşti sau în cele din Slo
vacia din Răsărit ritmuri şi chiar m işcări foarte apropiate jocului romînesc, fiind tentaţi să le
asemuiască cu elemente ale dansurilor din Ardealul de n ord sau ale Bărbuncului ; la fel cum
unele costume bărbăteşti îţi amintesc de ţăranul maramureşan sau de oşeni. În aceea ş i ordine
de idei, ceardaşurile ne-au făcut să ne gîndim la ceardaşurile maghiare, iar cîntecele Vierei l lavska,
cu nostalgia lor şi excepţională putere de evocare a sufletului ţărănesc, la doinele noastre.
Majoritatea dansurilor au păstrat în transpunerea lor scenică prospeţimea autenticului.
« Alegerea Flăcăiandrului » sau « La Sf. Dumitru în satul Kokava » a avut darul să ne
transpună parcă în ambianţa unui sat îndepărtat din Slovacia, făcîndu-ne să asistăm nu la un
spectacol , ci mai de grată la un joc ocazional, executat în mijlocul satului, într-atît era de con
vingătoare şi vie participarea dansatorilor şi humorul lor.
« Duminica după amiază în satul Zalujce » sau « Întîlnirea pe deal, l a Javorina », ne-au
purtat pe alte meleaguri ale fanteziei populare. Iar ulimul dans închinat prieteniei dintre slovaci
şi moravi ne-a demonstrat măestria coregrafului în alternarea dansului slovac cu polca cehă,
astfel încît compoziţia să rămînă unitară iar trecerile să pară naturale, neforţate.
Ceea ce caracterizează în genere dansurile slovace nu e spectaculozitatea şi marea virtuo
zitate, ci în primul rînd vioiciunea mişcărilor, varietatea ritmului şi interpretarea plină de dis
creţie. Această discreţie izvorîtă din temperamentul ţăranilor slovaci, nu exclude izbucnirile fireşti,
dar înlătură orice tentativă exhibiţionistă, lucru firesc la nişte artişti multilaterali aşa cum ne-au
apărut componenţii ansamblului. într-adevăr aproape toţi sînt în ace�aşi măsură cîntăreţi şi dan
satori. Pe această linie soţii Gabor ocupă un loc de frunte. Ei ne-au prezentat un evocator
moment al vieţii haiduceşti (tradiţie bine păstrată în folclorul slovac) dansul intitu lîndu-se « Întîl
nirea haiducului cu soţia ». Excepţional dansator, cîntăret şi interpret de sensibilitate, Gabor a
readus între noi figura legendară a haiducului Jano�ik.
Dintre solişti amintim pe cîntăretul şi acordeonistul plin de temperament şi humor, Milan
Chvastek (laureat al Festivalului de la Moscova), pe ţambalagiul Cikos şi grupul de fete din
Nijna nad Oravou, care au venit să întregească programul cu momente de autentică realizare
artistică.
Acompaniamentul muzical a fost susţinut de o mică formaţie de orchestră populară, în
care fiecare component avea valoarea unui adevărat solist. Ei ne-au adus intonaţiile p!!tetke de
un lirism pătrunzător ::ile melodiilor pastorale, s,iu ritmurile vioaie ale unor cîntec� şi jocuri.
În totalitatea lor specta:olele ansamblului slovac llU constituit o oglindă fidelă a folclorului
şi sufletului poporului, reuşind prin aceasta să ne apropie şi mai mult ţara prietenă pe care au
reprezentat-o.

A.G.
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Mueller von Asow a
plinit 65 ani

Muzicologul Dr. Erich H. Mueller von Asow, fondatorul «Epistolografiei muzicale », a împlinit 65 de ani la 3 1 august a.c. El a
fost elevul lui Hugo Riemann, a condus pină în 1 933 Secţia
Muzicală a Institutului Europei Centrale (Mitteleuropa-Institute) din Dresda, după care dată
s-a ocupat de ştiinţă şi a locuit mai cu seamă în străinătate. Cu începere din 1 945, este
numit Director al « lntemationalen Musiker-Brief-Arch ivs» (lMBA) din Berlin. Printre numeroa
sele sale publicaţii, care cuprind lucrări despre Schutz, Bach, Hăndel, Haydn, Gliick, Mozart,
Brahms, Reger ş.a., cele mai răspîndite sînt : « Deutsche Musikerlexikon » şi « Thematisches Ver
zeichnis der Werke von Richard Strauss ».
Dr. Erich H. Mueller von Asow este un vechiu prieten al poporului nostru, are numeroase
cunoştinţe printre compozitorii şi muzicienii noştri de frunte, a vizitat de mai multe ori ţara
noastră şi a scris cu diferite prilejuri despre muzica noastră. Alături de muzicienii din lumea
întreagă îi urăm şi noi viaţă lungă încununată de noi lucrări care să contribuie şi de act îna inte la
apropierea popoarelor prin muzică.
G.G.
im-

Sub titlul « O ţară plină de muzică » 1, folcloristul englez A. L.
Lloyd împărtăşeşte cititorilor revistei « Fandango » impresiile sale
asupra folclorului romînesc, impresii căpătate cu ocazia concursului
naţional al echipelor de amatori din august 1 956, la care a luat parte.
Impresionat de amploarea concursului, de varietatea şi bogăţia folclorului prezentat cu
această ocazie, A. L. Lloyd scrie : « Desigur nicăieri în Europa, nu se poate aduna un asemenea
vast şir de talente, reprezentînd o atit de bogată varietate de stiluri tradiţionale ».
Cu o deosebită căldură iar aminteşte autorul de ciobanii din Jina cu care a stat de vorbă în
timpul concursului, care cu preţul a nenumăraţi kilometri parcurşi « de-a lungul cărărilor înză
pezite », au realizat unul din cele mai bune ansambluri de fluieraşi din ţară. Autorul a rămas
impresionat de execuţia baladei « Miu haiducul », de către bătrînul lăutar Ene Manolide, ca şi de
doinele şi baladele noastre haiduceşti în general, afinnînd în articolul său că baladele noastre « au
mai multă acţiune dramatică, decît multe opere ».
De asemenea aduce laude vioiciunii şi vigurozităţii dansurilor noastre, prezentate cu măies
trie pe scena concursului de către echipe de toate vîrstele ; de la copii de 5 - 6 ani, pînă la bătrîni
de 70-75 de ani.
Uimit de existenţa unor ritualuri străvechi, încă bine păstrate, alături de creaţiile folc
lorice contemporane, arătînd grija îndreptăţită a autorităţilor noastre pentru promovarea folc
lorului, folcloristul englez scrie : « În timp ce în vest avem numai relicve ale tradiţiei noastre
populare, în Romînia această tradiţie este încă vie», « . . . în arta populară Romînia are mai multe
bogăţii decît orice altă ţară din Europa ».
E. c.
Folcloristul A. L. Lloyd
despre concursu\ echipelor
noastre de amatori din 1956.

După cum s-a arătat într-un număr anterior al revistei noastre
(nr. 1 - 2/ 1 956, p. 3 1 5 - 3 1 6), Societatea « Columbia » editează o
antologie sonoră de discuri cu muzică populară autentică din
toată lumea, sub îngrijirea lui Alan Lomax.
în mape elegante, a căror copertă înfăţişează harta ţării sau zonei
folclorice a cărei muzică populară formează obiectul antologiei în chestiune, cu indicarea loca
lităţilor din care s-a cules materialul folcloric respectiv, se găseşte un disc mare micro-sillon,

Contribuţie romînească la
„The Columbia World Lib
rary of Folk and Primitive
Music"

1 Fandango

nr.

68, mai 1957, revistă engleză

lunară publicată de Harrow-Green
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cu aproape o oră de muzică înregistrată. Două pînă Ia patru pagini de text preced plicul în
care se păstrează discul ; ele cuprind ample note explicative, ilustrate cu exemple muzicale şi
fotografii, scrise de specialişti. Instituţii de prestigiu garantează autenticitatea documentelor
sonore înregistrate.
În această antologie, contribuţie de preţ la o mai bună cunoaştere a creaţiei artistice muzi
cale a diferitelor popoare din lume, este reprezentat şi folclorul romînesc. Editorul şi-a asigurat
în acest scop colaborarea Institutului de Folclor.
Sarcina elaborării materialului romînesc a fost dusă la bun sfîrşit de către secţia de docu
mentare a Institutului, sub conducerea profesorului Tiberiu Alexandru. Cu ajutorul cercetătorilor
ştiinţifici ai Institutului de Folclor s-au făcut o seamă de înregistrări speciale, cu grupuri de
informatori aduşi în Bucureşti din cele mai importante zone folclorice ale ţării noastre.
Antologia romînească caută să oglindească varietatea şi bogăţia folclorului nostru. Îşi
găsesc loc, în cele aproape 60 de minute de muzică înregistrată, colinde din regiunile Hunedoara,
Galaţi şi Piteşti, un joc de Anul Nou din nordul Moldovei, cîntece rituale agrare din şesul Mun
teniei şi Ţara Năsăudului, cîntece de înmormîntare din Oltenia, Banat şi Bihor, cîntece de nuntă
din Hunedoara, semnale păstoreşti din regiunea Bacău şi din Ţara Moţilor, o interesantă variantă
a poveştii muzicale « a ciobanului care şi-a pierdut oile » din Ţara Vrancei, doine propiu-zise
din Ţara Oaşului, regiunea Suceava, regiunea Ploeişti şi regiunea Craiova, balade din regiunea
Cluj şi din sudul Olteniei, cîntece propriu-zise din regiunile Suceava, Baia Mare, Hunedoara
Bucureşti şi Ploieşti, un interesant cîntec polifonic macedo-romîn şi o seamă de jocuri din Mol
dova, Transilvania, Banat şi Muntenia. Instrumentişti populari din cei mai înzestraţi însufleţesc
un număr însemnat de instrumente muzicale populare : frunză, solz de peşte, tilincă, fluieraş
moldovenesc, fluier, caval, cimpoi, torogoată şi nai, iar formaţii muzicale de la cele mai simple,
alcătuite din doi - trei inşi (două viori, vioară şi chitară, vioară, fluieraş şi cobză ş.a.) pînă Ia
Orchestra Populară « Barbu Lăutaru » a Filarmonicii de Stat « George Enescu », înfăţişează cîteva
din cele mai reprezentative plăsmuiri artistice ale poporului nostru.
Ontări străvechi, clasice, şlefuite în decursul veacurilor, se împletesc într-un ales mănunchi
muzical cu cîntece de stil nou, modem.
O cuprinzătoare notă explicativă, scrisă de prof. Tiberiu Alexandru, dă lămuririle necesare
unei cit mai depline înţelegeri a documentelor sonore înregistrate.
G.G.
Folclor în "Sovetskaia etnografia" pe anul 1956

Revista « Sovetskaia etnografia » consacră un important număr
din paf?inile sale, publicării de rezultate ale cercetărilor de obi
ceiuri şi de folclor muzical şi literar.
La rubrica K 50-letiu pervoi russkoi revoluţii [Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima
revoluţie rusă],1 V. I . Evseev semnează articolul intitulat Finskie revoluţionnîie piesni 1 905 - 1 907
!!Odov [Ontece revoluţionare finlandeze din anii 1 905 - 1 907].
Autorul trece în revistă o serie de texte ale cîntecelor revoluţionare răspîndite între mun
citorii finlandezi.
O parte din texte reprezintă prelucrarea în l imba finlandeză a textelor cîntecelor revo
luţionare ruse, poloneze, franceze etc., preluate de mişcarea �evoluţionară din Finlanda, iar
altă parte reprezintă texte de cîntece revoluţionare finlandeze originale, inspirate din eposul
popular finlandez Kalevala şi altele. Textele sînt analizate de către autor în legătură cu diferitele
momente ale mişcării revoluţionare din anii 1 905 - 1 907, momente pe care acestea le reflectă.
Articolul intitulat Narodnîie piesni, predania i rasskazi o dekabristah v tillr'me i ssilke [Qn
tece populare, legende şi povestiri despre decembriştii inch işi şi deportaţi] de L. V. Domanov
kii 2, reprezintă un studiu al texte! or de cîntece, al povestirilor orale sau scrise şi al legendelor
despre decembrişti. Autorul analizează piesele folclorice în legătură cu faptele istorice pe care
acestea le reflectă cu mai multă sau mai puţină exactitate. El arată că textele cîntecelor despre
decembrişti au la bază adesea, texte de cîntece mai vechi, ai căror eroi aparţin unor epoci istorice
anterioare, dar care, prin anumite trăsături comune, fac posibilă adaptarea vechilor cîntece la
faptele eroice ale decembriştilor. L. V. Domanovskii presupune că mediul în care a fost creată
cea mai mare parte a acestor piese folclorice, a fost iobăgimea de pe moşiile decembriştilor.
în acelaşi număr L. Lebendinskii semnează articolul intitulat Uzun - qui - başkirskaia
narodnaia muzika/no-poeticeskaia k/assika [Uzun-qui-dasica poetico-muzicală başkiră] 3•
1
•
•

Sovctskeia etnografia, I, 1 956, p. 9
Sovetskaia etnografia, 2, 1956, p. 1 8
Sovctskaia etnografia, 2 , 1956. p 4 6
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Pe baza cercetării unui număr de 80 de uzun-qui, autorul face o descriere a genului, arătînd
locul pe care acesta îl ocupă în folclorul başkir. Din descriere se desprinde o interesantă legătură
între uzun-qui, care reprezintă un cîntec liric (în traducere : uzun lung, qui cîntec) şi povestirea cu
caracter epic, care în mod obligatoriu o precede.
După o expunere a tematicei textelor L. Lebedinskii se ocupă pe larg de caracteristicile
muzicale ale uzun-qui, analizînd ambitusul şi intervalica, modurile şi arhitectonica, ornamentica
şi diferenţierile execuţiei instrumentale ale acestor piese (la instrumentul popular numit curai)
în comparaţie cu execuţia vocală pentru care este destinat genul. Atît din cele cîteva exemple
muzicale, cu care se inch ie studiul, cît şi din concluziile teoretice pe care le trage autorul, reies cîteva
trăsături caracteristice frapante pentru cititorul nefamiliarizat cu muzica başchiră şi anume : a)
ambitus extrem de mare la majoritatea pieselor, oscilînd între duodecimă şi două octave ; b) în
legătură cu aceasta o abundenţă de intervale mari, care fac legătura între registre şi c) împărţirea
melodiei într-un fel de zone : acute, medii şi grave, în care se menţin anumite fragmente ale
melodiilor.
Articolul intitulat Nekotorîie osobennosti russkoi poreformennoi skazki [Cîteva particulari
tăţi ale basmelor şi povestirilor ruseşti din perioada de după reformă] este semnat de E. V. Pome
ranţeva 4•
Pe baza cercetării unui mare număr de colecţii de basme şi povestiri, publicate în a doua
jumătate a sec. X I X, autoarea semnalează o serie de transformări produse în aceste genuri în
perioada de după reformă. Între acestea, E. V. Pomeranţeva susţine că în timp ce povestirile, în spe
cial cele îndreptate împotriva regimului feudal, îşi păstrează încă toate trăsăturile caracteristice
genului, în basm, elementele fantastice sînt treptat înlocuite cu elemente din viaţa de toate zilele.
_

E.C.
Domnia lui Matei Corvin a lăsat în amintirea popoarelor din
bazinul c'unărean amintiri ce nu s-au şters cu totul nici astăzi.
Popoarele lugoslaviei cîntă faptele lui Matei Corvin în vechi
cîntece epice pe cînd maghiarii, slovacii şi ucrainieni i vorbesc despre el mai mult în povestiri şi
legende. Aceste povestiri şi legende constituie obiectul monografiei publicate de folcloristul slovac
Jan Komorowsky : Kra/' Matej Korwin v ludovej prozaickej slovesnosti [Regele Matei Corvin în
proza populară] Bratislawa 1 957, 1 37 p. Monografia urmăreşte prezentarea personalităţii lui Matei
Corvin aşa cum apare în tradiţia populară a ungurilor, slovacilor şi ucrainienilor, în proza lor
populară.
Folosind metoda istorică comparativă, autorul îşi bazează C,!!rcetarea pe compararea varian
telor diferitelor povestiri şi legende despre Matei Corvin şi dezvoltarea lor în timp. El îşi orien
tează studiul după acele variante care exprimă cel mai bine lupta dialectică dintre vechi şi
nou şi renunţă atît la îmbunătăţirea povestirilor şi legendelor în teme şi motive cît ş i la studiul
răspîndirii lor geografice.
După o prezentare a situaţiei social economice, autorul analizează mobilele politicii interne
şi externe alP lui Matei Corvin şi oglindirea în creaţia populară a domniei şi faptelor lui. Tendinţa
de a ajunge la un stat centralist puternic în sensul renaşterii şi lupta împotriva marii aristocraţii
feudale, constituie după părerea autorului, pilonii politicii lui Matei Corvin. în lupta cu aristo
craţia feudală factorii importanţi sînt ţăranii liberi - micii nemeşi- orăşenii şi iobagii. Pe iobagi
îi interesează în acea vreme îndeosebi dreptul de a se muta de pe o moşie pe alta sau lipsa aces
tui drept, legătura cu pămîntul. Aici atitudinea lui Matei Corvin este oscilantă. După cum o
cer relaţiile lui cu aristocraţia feudală el leagă pe iobagi de pămînt sau Ie desface această legătură,
lăsîndu-le dreptul de a se strămuta unde vor găsi condiţii de muncă şi de trai mai bune.
Poporul interpretează în felul său situaţia şi atitudinile lui Matei Corvin în lupta cu aris
tocraţia feudală. întrucît aceasta duşmăneşte pe rege, duşmăneşte şi poporul care trebuie să fie
alături de rege în faţa duşmanului comun. Acesta este miezul tuturor tradiţiilor populare despre
Matei Corvin.
Pentru ca tradiţia despre Matei Corvin să prindă rădăcini şi să se perpetueze în creaţii artis
tice se cereau condiţii social economice care să garanteze aceasta. Aceste condiţii există în sec.
XVI, cînd poporul poate compara vremurile grele pe care Ie trăieşte, cu vremea lui Matei Corvin.
în această perioadă s-au cristalizat cele mai multe creaţii populare în legătură cu Matei Corvin.
Studiind caracterele proprii ale povestirilor despre Matei Corvin autorul stabileşte în materialul
păstrat de tradiţia populară, mai multe categorii şi constată că cele mai multe povestiri au un caracter
Matei Corvin în folclorul
maghiar, slovac şi ucrainian

•
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realist, o largă cuprindere ş i oglindesc poziţii sociale pentru acele vremuri avansate. Unele poziţii
folosesc pentru conturarea personalităţii lui Matei Corvin t lemente din tradiţia populară mai
veche, motive folclorice de mare circulaţie internaţională. Forma şi conţinutul multor povestiri
ne duc spre o origine orăşenească a lor. Cele mai multe şi mai bine realizate povestiri insistă asu
pra originii populare a lui Matei Corvin - fiul din popor ajuns rege erou, asupra bunătăţii
lui şi asupra spiritului lui de dreptate, asupra grijii lui pentru popor. Autorul pune unele
pove,tiri despre Matei Corvin şi baciul, răspîndite în folclorul slovac, în legătură cu valahii din
Liptov, cu migraţiile păstorilor romîni în Carpaţi i r.ordici şi cu colonizarea lor în unele
regiuni ale Slovaciei.
Lucrarea plină de interes pentru folcloristica noastră are un rezumat în limba rusă, ger
mană şi maghiară şi o amplă bibliografie a problemei.

M.P.
Sub îngrijirea lui Hans-Udo Dilck a apărut în anul trecut la
Milnchen, o nouă ediţie a culegerii lui Josef Haltrich : Deutsche
Vo/ksmărchen aus dem Sachsenland in Siebenbiirgen ! Povestiri
populare germane din ţinuturile săseşti ale Transilvaniei] publicată de Sildostdeutsche Kul
turwerk, în editura Hans Meschendorfer.
Această culegere de basme săseşti a fost publicată pentru prima dată în 1 856. Manuscrisul
ei a impresionat mult pe fraţii Grimm care I-au recomandat cu multă susţinere pentru tipărire.
După un secol, aceasta este a şasea ediţie a culegerii. Ea cuprinde cuvintele introductive publi
cate în primele trei ediţii şi cîteva din scrisorile fraţilor Grimm în legătură cu poveştile culese de
Josef Haltrich, scrisori ce au fost descoperite de curînd. Poveştile apar în forma lor iniţială şi păs
trează astfel prospeţirr ea şi autenticitatea întreagă. Culegerea cuprinde poveşti fantastice, poveşti
cu animale şi snoave. Pentru o mai bună înţelegere a textelor culegerea are un glosar de expresii
dialectate. Nu are însă nici o sistematizare a materialului pe teme şi motive. Prin vechime şi
autenticitatea materialului culegerea lui .Iosef Haltrich este preţioasă ca izvor comparativ şi pentru
cercetările asupra poveştilor romîneşti.

Reeditarea unei vechi cule·
geri de basme săseşti.

M. P.
Un chestionar maghiar pentru

Folcloristica maghiară a acordat în ultimii ani o atenţie susţinută
cercetării teatrului popular şi mai cu seamă Vifleimului. Cercetările s-au făcut atît pentru identificarea surselor l iterare, căr
turăreşti, ale acestui joc de Crăciun cît şi pentru notarea şi studierea ultimelor lui rămăşiţe în
tradiţia vie a folclorului maghiar. Aici lucrarea lui Hont Ferencz : Az e/tiint magmr szinjatek
[Teatrul maghiar dispărut] Budapesta, 1 940 şi studiul lui Far8g6 J6zsef: Bet/ehemPZok es kan
tdlok Puszta Kamardson [Colindători şi vi fleim la Cămăraşul de cîmpie] Cluj 1 947, constituie
studii de temei nu numai prin materialul prezentat ci şi prin metoda cu care caută să cuprindă
problema.
Hont Ferencz pornind de la lipsurile ce se observă la folcloriştii maghiari în cercetarea
acestui domeniu al culturii populare, preconizează notarea integrală a reprezentaţiilor de teatru
popular ce mai pot fi surprinse re viu, cu textul, muzica şi dansul lor, cu mimica şi gesturile,
cu intonaţia şi ritmul ,cu î.moirile stilistice, etc. El cere ca cercetarea să fie extinsă şi asupra sce
nei, decorului, rechizitei, asupra ocaziilor în care reprezentaţia are Joc, funcţiei ei, asupra ati
tudinii privitorilor, vîrstei şi stării sociale a actorilor şi publicului etc. Pornind de la aceste dezi
derate Farag6 J6zsef ne dă o lucrare deschizătoare de noi orientări. Ea aduce descrierea con
cretă şi integrală a vifleimului din comuna Cămăraşul de cîmpie, regiunea Cluj. Farag6 J6zsef
stabileşte sursa cărturărească a jocului şi pătrunderea lui în sat prin învăţător, apoi emanciparea
de sub tutela acestuia şi trecerea în repertoriul popular al copiilor. Costumele şi rechizita sînt
studiate odată cu modul de a le procura şi cu tehnica de confecţionare a lor. O atenţie deose
bită se acordă repet iţiilor şi desfăşurării jocului în cadrul satului, funcţiei lui şi darurilor pe care
le primesc cei ce joacă . Numărul actorilor, distribuirea rolurilor, ierarhia grupului, caracterul
improvizat al textului formează o altă latură importantă a cercetării.
Reluînd problema la îndemnul folcloristului cehoslovac O. S irovatka, Ortutay Gyula publica
in Ethnographia din Budapesta un chestionar pentru cercetarea acestui joc de Crăciun : K, r
dolv bet/ehemes jdtekok gyiiitesehez - Ethnographia LXVII 1 956, 1-2, 9 1 -97 (v. şi O. Sirovatka :
Magyarsky dordznik k vyzkumu lidovych van-Jcnide her [Chestionar maghiar pentru cercetarea
jocurilor populare de Crăciun] Cesky Lid, 434, 1 956, 3 1 -39).

studierea vifleimului
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Ortutay Gylila arată de la început că nu este partizanul cercetărilor de folclor prin ches
tionare căci consideră că singură cercetarea de teren aprofundată poate indica direcţia în care
să se desfăşoare în fiecare caz concret, cercetarea şi deci şi întrebările pe care le implică. Un
chestionar nu poate fi decit incomplet. Totuşi încearcă să stabilească o serie de întrebări care
să ducă la o cunoaştere pe cit se poate integrală a jocului. El grupează aceste întrebări îo
jurul mai multor teme centrale dintre care unele au fost luate în considerare în cercetările de
pînă acum, iar în altele trebuie avute în vedere în cercetările viitoare. Printre cele dintîi este nota
rea exactă a textului şi melodiei, a gesturilor, a rolurilor, datele asupra interpreţilor, descrierea
exactă a costumelor, măştilor şi rechizitei. Fără a relua fiecare întrebare ce duce la lămurirea
acestor teme, trebuie subliniat că Ortutay Gyula cere ca şi atunci cînd textul are o formă
scrisă, să se noteze aşa cum a fost realizat concret de fiecare dată de către grupul respectiv
pentru a se surprinde gradul de improvizare. Ar fi de dorit chiar ca textul să se noteze con
secutiv mai mulţi ani de-a rîndul pentru a se observa cind intervin schimbările hotărîtoare în
evoluţia lui. Acelaşi lucru se cere a fi făcut şi pentru melodii. La notarea gesturilor trebuie
să se observe dacă grupul « joacă teatru » sau nu, dacă crează roluri, dacă are gesturi tradiţionale
ce caracterizează anumite personajii etc. Dacă cel ce interpretează mai multe roluri le deosebeşte
stilistic, dacă spaţiul restrîns influenţează desfăşurarea dansurilor. Ea însă cere să se acorde
o deosebită atenţie folosirii ei eventuale pentru joc de păpuşi. Ortutay Gylila acordă o deosebită
importanţă cercetării tradiţiei în procurarea sau confecţionarea rechizitei, a costumelor şi măş
tilor. Important este să se cerceteze dacă există măşti şi costume diferite pe grupe şi categorii
sociale.
Printre noile probleme care se cer cercetate, locul de frunte îl ocupă ceata, grupul care
face jocul, criteriile lui de constituire, legăturile lui tradiţionale, ierarhia, funcţia lui socială,
urmează apoi criteriile de repartizare a rolurilor, munca grupului pentru învăţarea jocului, păs
trarea tradiţiei şi inovaţiile, modurile de a învăţa, legătura satului cu grupul şi cu munca lui, etc.
Nu mai puţin important este observarea minuţioasă a desfăşurării jocului şi descrierea exactă
a acestei desfăşurări. Aici pe lingă datele asupra timpului cind se face jocul, sînt neapărat nece
sare şi datele asupra modului cum se desfăşoară el în sat, numărului grupurilor, împărţirii satu
lui, întrecerilor şi conflictelor, vizitării satelor vecine, atitudinii celor la casa cărora se face jocul
şi a celor ce sînt uitaţi sau intenţionat nebăgaţi în seamă. Intrarea în casă şi comportarea în
timpul jocului, atît din partea grupului cit şi din partea privitorilor, darurile şi mulţumirile
constituie teme aparte ce trebuie şi ele cercetate. Împărţirea darurilor, terminarea jocului şi
desfacerea grupului constituie un alt complex de întrebări. Ceea ce caracterizea7ă chestionarul
lui Ortutay Gyula este pe lingă îmbogăţirea tematicii cercetărilor, atenţia permanentă ca lucrul
să fie observat în procesul desfăşurării istorice şi faptul observat raportat mereu la tradiţie şi la
eventualele înnoiri aduse acestei tradiţii. Apoi grija deosebită ca în cercetarea pregătirii şi
desfăşurării jocului să se ţină seamă de implicaţiile pe care le au diferenţierele sociale din
cadrul colectivităţii şi atitudinea privitorilor faţă de joc nu numai sub raport estetic ci şi sub
raportul diferenţierii de mentalitate ce se observă tot mai pregnant la sate.
Chestionarul lui Ortutay Gyula este fără îndoială un important pas înainte în metoda
de cercetare a Vifleimului şi în general a teatrului popular. Atenţia pe care o acordă cetei şi
cîteva alte probleme pe care le ridică apar în cercetările de acest gen ale folcloriştilor din Austria,
Elveţia şi Germania şi .în indicaţiile metodologice mai noi ale lui Van Gennep. Ortutay Gyula
le dă însă o mai strînsă sistematizare şi o mai mare adîncire, pentru a putea cuprinde cit mai
integral fenomenul. El ţine totuşi să observe în încheiere că acest chestionar nu epuizează toate
întrebările şi că datoria bunului cercetător este să-l completeze mereu, să-i dea viaţă pentru a
putea cuprinde realitatea vie a faptului folcloric.
M.P.

Journal of American Folk/ore (Jurnalul Folclorului American)
semnalează în numărul din iulie - septembrie 1 957 apariţia unor
lucrări în legătură cu folclorul indienilor americani. Faptul
acesta arată interesul pe care folcloristica americană îl acordă studiului folclorului rămăşiţelor
populaţiilor indigene. Printre aceste lucrări cităm : The Trickster, a Study in , American
Indian Mythology. [«Vicleanu», un studiu în mitologia indiană americană] de Paul Radin, cu
comentarii de Karl Kerenyi şi C. G. Jung. [New York : Philosophical Library, 1 956, X l + 2 1 1 p].
Lucrarea studiază natura şi semnificaţia « Vicleanului» în mitologia indiană americană.
bazate pe ciclul Winnebago a lui Wakdjunkanga, « cel viclean ».
Lucrări
despre
folclorul
indienilor americani
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The Pollen Path. A Col/ection of Navajo Myth [Cărarea cu polen. O colecţie de mituri Na
vajo], repovestite de Margaret Schevill Link (Stanford : Stanford University Press, 1 956. VI+ 205
p + o prefaţă, un comentariu psihologic de Joseph L. Henderson, un apendice, o bibliografie, şi
un indice).
Autoarea încearcă să facă, într-o formă simplificată, o sinteză a filozofiei şi religiei tribului
Navajo. Materialul l-a adunat, asistînd Ia diferite ceremonii, citind numeroase informaţii despre
Navajo - unele dosite în biblioteci greu accesibile - şi întrebuinţînd amintirile păstrate despre
miturile, religioase şi laice, Navajo, care îi fuseseră traduse de Lorenzo Hubbell - « regele deşer
tului » - , căruia, la rîndul său, îi fuseseră povestite cîndva de bătrîni indieni Na�ajo.
The Myth and Prayers of the Great Star Challl and the Myth of the Coyof'! Ch::mt. [Mitul
şi rugăciunile cîntecului Marei Stele şi mitul cîntecului Coyotei], înregistrate de Marv C. Whe
elwright, publicat cu comentarii de Davis P. Mc Allester. Cu 22 planşe colorate de Louie Ewing
după « picturi de nisip » colecţionate de Franc J. Newcomb şi alţii. (Santa Fe, New Mexico : Muzeul
de artă ceremonială Navajo, seria de religie Navajo, volumul 4, 1 956, p. 1 90, glosar).
Este al 4-lea volum publicat de Mary C. Wheelwright despre religia Navajo, în care
autoarea descrie mituri, rugăciuni şi « picturi de nisi p » ce se încadrează în « Ontecul Marei
Stele », fiind inspirate din acest cîatec.
Cu cît apar mai multe versiuni ale miturilor Cîntecului Navaho, cu atît devine mai clar
că marele număr de poveşti, aparent răzleţe, formează, de fapt, un tot legat şi că într-o zi va
fi posibilă punerea la punct a unei singure « Cărţ i » sacre a practicilor ceremoniale.
The Dîne; Origin Myths of the Navaho Indians [Miturile originare ale indienilor Navaho]
de Aileen O'Bryan (Washington, D. C. : Biroul de etnologie americană, Instituţie Smithsoniană,
Buletinul 1 63, 1 956, VII + 1 87 p, planşă, 23 figuri, şi o prefaţă).
Volumul Aileen-ei O'Bryan despre miturile referitoare la originea Navajo-ilor, aşa cum
i-au fost povestite de către Sandoval în 1 928, aduce un valoros aport folclorului Navaho existent,
deoarece, cu ajutorul acestor colecţii se va putea proceda Ia ultimele identificări privitoare
la variaţia adusă în povestirea m iturilor de fiecare individ în parte. Sandoval a fost unul din
şefii poporului Navaho şi el a redat poveştile neamului său pentru ca :< generaţiile viitoare să
cunoască adevărul ».
Schoo/craft's Indian Legends [Legendele indiene ale lui Schoolcraft] publicate de Mentor
L. Williams (East Lansing : M ichigan State University Press 1 956, XXII + 322 p., o prefaţă, o
introducere, un apendice, o bibliografie).
Publicarea volumului cu legendele scrise de Henry R. Schookraft, ce se mai găsesc doar
cu mare greutate, umple un gol simţit de folclorişti. Volumul conţine povestirile ce au apărut
iniţial în Algie Researches ( 1 839), cele colecţionate pentru Oneota (1 844 -45) precum şi The Myth
of Hiawath ( 1 856). în felul acesta toate legendele publicate de Schoolcraft se găsesc strînse într-un
singur volum. Editorul a adăugat extrase şi note din alte scrieri ale lui Schoolcraft ca : The Red
Race in America ( 1 847) [Rasa roşie în America], Historica/ a11d Statistica/ Information Res
pecting . . . the Indian Tribes of the United States ( 1 8 5 1 - 57). [ Informaţii istorice şi statistice pri
vitoare la . . . triburile indiene din SUA, etc.]
The Corn Goddess and other tales from Indian Canada. [Zeiţa Grînelor şi alte poveşti
ale indienilor canadieni] de Diamond Jenness. Ilustrat de Winnifred K. Bentley (Ottawa : Minis
terul afacerilor n ordice şi al resurselor naţionale, secţia parcurilor naţionale, Muzeul naţional
al Canadei, Buletin nr. 1 4 1 , seria antropologică nr. 39, 1 956, p. 1 1 1 , cuvînt înainte).
Bătrînul antropolog Jennecs a adunat în acest volum 25 de poveşti populare de la şapte
triburi indiene locuind în di ferite regiuni ale Canadei. Meritul lucrării constă în felul în care au
fost traduse poveştile, păstrîndu-le, şi în limba engleză, originalitatea lor nativă, care arată că
miturile indienilor canadieni pot fi tot atît de frumoase şi de atrăgătoare ca şi povestirile lui
Grimm sau acele ale romanilor şi grecilor.
Native Accounts of Nootka Etlmography [Informaţii autentice locale de etnografie Nootka]
de Edward Sapir şi M orris Swadesh (Partea II Jurnalul Internaţional de Lingvistică Ameri
cană, Voi. XXI, nr. 4, Oct. 1 955. Publicaţia I a Centrului de Cercetări Antropologice, Folclo
ristice şi Lingvistice al Universităţii din Indiana, 457 p., introducere, aprecieri).
Această a doua publicaţie impresionantă de texte selecţionate din colecţia monumentală
a lui Sapir, « Nootka », a apărut la Ottawa .
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Volumul cuprinde un text despre ciclul anual Nootka, unul despre credinţe, trei despre
ritualul lupului, cinci despre căsătorie, şaisprezece despre sărbători şi discursuri şi nouă despre
război. De fapt, lucrarea prezintă puţin interes folcloric şi pentru înţelegerea datelor folclo
rice ar fi necesară o mai amplă adnotare a textelor etnografice.
Un studiu special îl alcătuieşte :
Ratt/esnal:es : Their Habits, Life Histories and lnfluence on Mankind [Şerpii cu clopoţei :
obiceiurile lor, poveşti despre viaţa lor şi influenţa lor asupra neamului omenesc) de Laurence
M . Klauber (Berkeley şi Los Angeles : publ icat de Societatea Zoologică din San Diego de către
Editura Universităţii din California, 1 956, 2 volume, 1476 p, introducere, bibliografie, indice,
tablouri, ilustraţii).
Ultimul din cele optsprezece capitole cuprinse în studiul enciclopedic al lui Klauber despre
şerpii cu clopoţei este dedicat « miturilor, folclorului şi poveştilor fantastice ». Se găseşte însă mult
folclor şi în alte capitole, ca de pildă în : « Indienii şi şerpii c u clopoţei », «Vindecarea şi apărarea
de muşcătură », « Funcţiunile trupeşti ».
în ce priveşte folclorul, Klauber urmăreşte să separe mai cu seamă ceea ce este pur ştiin
ţific în credinţele populare de ceea ce este concepţie populară falsă. Credinţele care nu se spri
jină pe fapte, sînt considerate de el drept « mituri ». Cu toate că scrierile despre şerpii veninoşi
se găsesc încă din antichitate pînă în zilele noastre şi cu toate că autorul se referă adesea la studii
europene şi sud-americane, totuşi el nu include poveştile privitoare la transformarea suprana
turală a zeilor, a prinţilor, a diavolilor sau a vrăjitorilor în şerpi. Klauber admite că o mare
parte din credinţele Arnericei de nord. despre şerpi sînt împrumutate sau că sînt asemănătoare
celor din Europa pre-columbiană, dar susţine că credinţele despre şarpele cu clopoţei sînt specific
americane.

A Bibliography of Jazz [O Bibliografie a Jazzul ui) de Alan P. Merriam, în colaborare cu
Robert J. Benford (Philadelphia : Societatea de Folclor American, Seria bibliografică, volumul
IV, 1 954, X l l l + 1 45 p . , prefaţă).
Autorul porneşte în alcătuirea bibliografiei de la ideea că jazz-ul a pătruns într-atît în cul
tura americană, incit nu se mai poate susţine că nu există sau că ar fi putut să nu existe.
Orice studiu cuprinzător, privitor la felul de viată al americanilor se va izbi, mai de vreme
sau mai tîrziu, de jazz. Susţinînd aceasta, autorul este deci de părere că primul lucru ce trebuie
făcut în această direcţie este alcătuirea unei bibliografii care să adune la un loc într-o listă ştiin
ţifică toate scrierile disparate, care au apărut pînă acum cu privire la jazz.
Prima parte a Bibliografiei Jazzului cuprinde 3324 titluri, culese din diferite sur;: e : « Arti
cole de reviste şi ziare, cărţi, broşuri, etc. »
A doua parte este un ind icator alfabetic al « Revistelor care total sau în mare parte s-au
închinat muzicii de jazz. » Sînt menţionate o sută treisprezece publicaţii.
Partea a treia cuprinde un indice ce se referă la subiecte şi altul ce cuprinde publicaţiile cerce
tate pentru desăvîrşirea bibliografiei.
G.G.
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RICHARD WOLFRAM - «D/E VOLKSTĂNZE IN OSTERREICH
UND VERWANDTE T)J.°NZE IN EUROPA» [Dansurile populare în Austria

şi dansuri înrudite în Europa] Ed. Otto M iiller-Salzburg 195 1, 220 p.

Richard Wolfram este astăzi unul d i n cei mai de seamă cercetători ai dansului popular aus
triac. El a scris nenumărate studii şi mono!!rafii asupra dansurilor austriace şi ale altor popoare
din Europa. I ntre ele se numără şi scurta cercetare Die Rumănische A lterklassen und Miinner
bunde rclasele pe vîrstă din Rominia şi cetele de fecioriJ (Wien 1 934), în care se ocupă îndeo
..ebi de cetele de juni şi căluşari.
Rezultat al unei munci susţinute rle culegere şi cercetare întreprinsă timp de 30 ani in
multe ţări ale Europei, volumul Die Volkstănze in Osterreirh und verwandte Tănu in Europa este
una din lucrările lui capitale, o lucrare de bază asupra dansului popular, o contribuţie impor
tantă Ia cunoaşterea folclorului european.
Lucrarea prezintă d�.nsul popular din Aus1ria, Germania şi Elveţia şi din insulele de limbă
germană din Europa, precum şi dansurile înrudite din alte ţări ale Europei.
Autorul porneşte de la problemele ce frămîntă în momentul actual justa orientare a dansu
lui în Austria. Făcind o comparare temeinică şi ştiinţifică intre dansul modern şi cel popular, el
combate atît răspîndirea dansului modem cît şi cultivarea de către unele grupe de amatori a dan
sului popular aşa zis stilizat în care exagerarea mişcărilor, a strigăturilor şi chiuiturilor nu au n imic
comun cu interiorizarea concentrarea, economia în mişcare şi demnitatea dansului autentic popular.
Dansul nu este teatru de revistă şi afară de unele dansuri hazlii, exprimarea ideii nu se reali
zează prin mimică, ci prin mişcările braţelor, picioarelor şi a întregului corp.
Considerînd că dansul se naşte din bucuria mişcării ritmice, el citează, ca de altfel şi alţi cerce
tători anteriori, diferite forme primare de dans la animale. În viaţa oamenilor, dansul însoţeşte
evenimentele solemne şi apare la diferite petreceri.
Pornind de la poblemele contemporane ale dansului, Richard Wolfram adînceşte tradiţia
dansurilor austriace şi prin metoda comparativă caută să stabilească legăturile cu magia, să
explice semnificaţiile de altădată şi să noteze rămăşiţele acestora pînă în zilele noastre.
Cu cît pătrundem mai adînc în trecut, găsim în orice domeniu al vieţii multiple dansuri ce
corespund vechilor credinţe şi se încadrează în rituri şi obiceiuri. În dans se desăvîrşesc în mod
solemn cele mai importante acţiuni ale vieţii oamenilor : iniţierea t inerilor, predarea miresii
mirelui, etc.
Solemnitatea dansurilor rituale de nuntă, identificarea impresionantă a purtătorului de mască
cu personajul pe care îl reprezintă, săriturile la înălţimi nemaipomenite ale Perchten -ilor,
din văile munţilor Salzburgului, Schemen/aufen-ul din lmster, ce durează 6 ore fără întrerupere,
se leagă de credinţe vechi, ce sînt adesea în destrămare, dar de care omul de ştiinţă trebuie să ţie
seama în cercetarea sa.
Cînd dansatorul poartă o mască de animal, cînd îşi pune o mască de lemn cu coame,
cînd corpul este învelit în blăni şi clopotele pe care le poartă sună în depărtare transformarea este
totală. Clopotele acţionează ca un curent electric ce conduce grupul de mascaţi, oamenii nu mai
obosesc, ei fac acţiuni ce trec peste puterile lor normale.
Văile de munte din Salzburg sînt pline de poveşti despre săriturile nemaipomenite ale « Per
chten »-ilor. Se spune că săreau din ce în ce mai sus, peste fîntînă, chiar peste casă. Dansatorii,
adesea oameni foarte liniştiţi în viaţa de toate zilele, « prinşi de un fel de demon al supranatura
lului », săreau şi dansau adesea ore întregi fără întrerupere.
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Autorul susţine că altădată salturile, ca şi orice mişcare şi gest esenţial, aveau funcţie
magică.
Reluînd cunoscuta teorie asupra semnificaţiei plimbării în cerc pentru a delimita locul
unde se va desfăşura ritul şi dansul, Richard Wolfram insistă asupra necesităţii consemnării
direcţiei în care se face plimbarea, legînd sensul ei de mersul soarelui şi de apărarea de
duhuri rele.
După aceste consideraţii asupra dansurilor tradiţionale şi funcţiilor de altădată, Richard
Wolfram trece la analiza structurii dansurilor austriace contemporane.
Dl. Richard Wolfram atrage atenţia asupra desenului, pe care dansurile de grup îl fac
pe sol, pe care el îl leagă de ornamentica specifică a ceramicii, costumelor, etc. ale fiecărui
popor. In ceea ce priveşte dansul popular austriac, el menţionează ca o trăsătură de bază în
desenul liniar, desfăşurările pe opt-uri, cu infinite împletiri de forme şi spirale, iar cu sens spe
cial crucea, ca simbol al dansului ceremonial.
Dansurile populare austriace prezintă o bogăţie nesfîrşită de ritmuri. Ritmul muzicii se
îmbogăţeşte infinit prin bătăi din palme şi din picioare. De ex. în Steirischer, din Salzkammergut
şi Emstal băieţii păşesc la mijloc într'o serie de figuri de curtenire a femeii. Acolo ei bat din
palme, în timp ce cîntă, în 3 grupe. Unii sînt Anpascher ce bat ritmul odată la fiecare timp, alţii
Zuchipascher ce bat sincope, la mijloc între 2 timpi, iar cel de al 3-lea grup die Dritten bat
alternativ odată în timp şi odată în contratimp.
Trestern-ul din Oberpinzgare prezintă o nemaipomenită îmbogăţire ritmică prin bătăi din
picioare.
în clasificarea dansurilor populare, Richard Wolfram se orientează în primul rînd după
ocaziile de dans, formînd 2 mari grupe : jumătatea de iarnă a anului şi jumătatea de vară a
anului.
El menţionează în acelaşi timp şi datele la care este interzis de a se dansa, interdicţie
legată de anumite credinţe ce sînt încă vii la ţară (postul Crăciunului şi al Paştelui, strîngerea
recoltei, etc.).
în jumătatea de iarnă a anului, ce cuprinde dansurile de Carnaval şi cele legate de obi
ceiurile de primăvară, jocurile apar în alaiuri de mascaţi, ce umblă pe străzile oraşelor şi satelor
şi chiar pe cîmp şi munţi, de la Sf. Martin la Miercurea Paresimilor, dansînd diferite dan
suri altădată rituale : Perchtenlaufen, Stelzentiinzer, etc. Pentru toate procesiunile şi alaiurile
de carnaval sînt caracteristice atît simple dansuri de cerc, cît şi dansurile cu figuri.
Peste tot, carnavalul de iarnă este plin de dans şi veselie şi bogat în obiceiuri. Dansurile
în carnaval precum şi felul de a le dansa au diferite semnificaţii, sînt menite în credinţele stră
vechi să aducă un an bun, să alunge duhurile rele, să provoace o recoltă bogată, grîne înalte,
sănătate şi forţă fizică, etc.
În jumătatea de vară a anului, dansul începe de Lunea Paştilor. Austria a pierdut multe
din formele sale vechi de dansuri din jurul Maibaum-ului, atît de frecvente în alte părţi ale
Europei.
Bandltanz-ul, dans de împletire al panglicilor a fost răspîndit în ultimul timp prin asocia
ţiile de dans aşa că este greu în momentul actual să se fixeze unde i-a fost zona de răspîndire în
trecut. în alte părţi ale Europei, ca Italia de Nord, Provenţa Mediteranei, Spania, el se găseşte
viu. Spaniolii, cuceritorii lumii noi, l-au dus cu ei în America, unde îl dansează încă şi azi indieni
împodobiţi cu pene de papagal şi flamingo.
Forme speciale de dans ce sărbătoresc venirea primăverii mai sînt Fackellaufen-ul din Carin
tia. În noaptea Paştelui se aprind focuri de paşte pe cîmp, din care bărbaţii îşi aprind făcliile,
cu care străbat în noapte cîmpurile, în linie şerpuită, în cruce, în stea, învîrtindu-se în jur,
etc. Oteodată aruncă făclia în vale şi aleargă chiuind după ea. Adesea mişcarea în comun ia
forme de dans. Trecerea convoiului pe lingă cîmpul unui ţăran înseamnă recoltă bogată.
Zeinertanz-ul din Murtalul de sus, ce se dansează chiar pe arie, cu mişcări ce imită
împletirea unui gard, fără muzică, numai pe bătaia tobei, este unul din dansurile cele mai stranii.
în afară de dansurile legate de anumite zile ale anului, Richard Wolfram, grupează aparte
dansurile ce se trag din vechi credinţe legate de procesul muncii şi de rolul omului în acest
proces. El aminteşte aici de Radbohren, Sechsertanz, Siebensprun{{, dansuri bărbăteşti ce se dan
sează la diferite ocazii, Rusalii, intrarea tinerilor în Burschenschaft-uri, strîngerea recoltei, şi
socoteşte că acestea au Ia origine vechi credinţe în legătură cu fecunditatea, renaşterea vieţii,
riturile de iniţiere, etc.
Tot în acest grup clasează şi dansul în jurul Sonnwenrlfeuer [Dansul focului la solstiţiul de
vară], care ia în Salzburg forma unui dans special Wendetanz, în care 12 perechi fete şi băieţi sar
la comandă peste foc, de fiecare dată cite 2 din părţi opuse.
·
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Vechile credinţe legate de încheierea recoltei despre o fiinţă a griului Kornwesen, Mănnchen
au lăsat la strîngerea recoltei obiceiuri ce au şi dans. Se dansează ultimul snop sau în jurul celui ce
leagă ultimul snop sau în jurul Hafenmann-ului, sau a Mănnchen-ului.
Există de asemenea dansuri speciale la treerat, precum şi la anumite munci în comun (des
ghiocatul porumbului, curăţirea penelor, uscatul inului, etc.). Dansurile specifice anumitor bresle
sînt clasificate special : măcelarii din Salzburg, vînătorii din Salzkammergut, etc. Breslele au în
genere un ceremonial cu program fix, ce durează cîteodată zile întregi.
Un capitol special este consacrat Schwerttanz-ului [Dansul cu sabia] austriac, ce a fost găsit
în aproxim..,tiv 30 variante şi pe care îl asemuieşte cu acelea găsite în Anglia de nord, Germania,
Olanda, Belgia, Suedia, Elveţia etc. De altfel autorul se ocupă de acest dans bărbătesc într-un
studiu special.
Reiftanz-urile sînt dansuri bărbăteşti de virtuozitate în care legătura între dansatori nu

�e face ca la Schwerttanz cu săbii, ci cu ghirlande. Unul din cele mai extraordinare este cel din

lfuttenberger Knappen, ce se desfăşoară în Duminica după Rusalii, în cadrul serbărilor breslei
minerilor, 24 de Reiftănzer îşi arată dansul bărbătesc în faţa asistenţei de sute de oameni, în timp
ce « nebunul » face glume. Ultimul la dans aşa numitul Schwoaftrăger este bărbierit în derîdere,
i se extrage un dinte de porc, după care el cade mort, pentru a fi reînviat cu o lovitură de bită.
Urmărind dansul în legăturile lui cu viata oamen ilor în familie, autorul porneşte de la
Kinderreigen [dansurile în cerc ale copiilor], în care el consideră că trăieşte vechea lume a bas
mului şi poate chiar unele reminiscenţe mitice. Apoi trece la Kettenranz-u1 unui grup de oameni
înlănţuiţi, la a cărei origine presupune, ca de altfel şi cercetătorii englezi, un străvechi dans pe cîntec.
Dansurile pe cîntec epic ce s-au descoperit în insulele Faroe, conduse de un Vorsănger şi de
care se presupune că au fost pe vremuri foarte răspîndite în Europa, îşi au în momentul actual un
corespondent la Est de Belgrad, la ortodocşi (starice), un dans de femei pe cîntec epic.
Nunta, unul din momentele din viaţa omului în care folclorul, şi în special dansul, are un
rol important, ocupă un capitol special, în lucrarea lui Richard Wolfram. El distinge la nuntă 3
momente esenţiale în care dansul are un rol deosebit : despărţirea miresei de fete, trecerea şi pri
mirea miresei în cercul femeilor măritate, predarea miresei mirelui.
Ca forme speciale de dans la nuntă el menţionează dansul cu făclii sau luminări, cu cozo
nacul de nuntă, dansuri anumitor grupe de invitaţi, mascaţi la nuntă, dansuri hazlii, jocuri în
dans, dansuri cu conţinut erotic, etc.
Aruncînd o privire generală asupra nunţii în Europa el stabileşte, după asemănările între
obiceiurile specifice, trei zone : vestul şi sud vestul Europei, zona slavilor de est şi de sud şi Europa
centrală şi de nord.
Compară apoi dansurile de nuntă din Europa de nord şi Europa centrală cu cele germane
sau de influenţă germană. Comparaţia se face pornind de la rostul dansului în următoarele
momente ale ceremonialului : înainte de mersul la biserică, la cununie, după cununie în faţa bisericii
şi în momentul trecerii miresei în rîndul femeilor măritate, apoi dansuri de legare a celor 2 familii,
dansuri cu luminări şi foc, dansuri în jurul pomilor, rituale în anumite locuri şi alte forme de dan
suri la nuntă.
El acordă o atenţie aparte luptelor simbolice pentru cucerirea mires�. Din aceste cităm
Altweibertanz-ul din regiunea Saarului. Mireasa ce stă la mijloc este apărată cu beţe de către
femeile bătrîne, pentru a nu fi luată de bărbaţi.
Rolul dansului la înmormîn tarc şi la pomenirea morţilor este de asemen i menţionat în
volumul lui Richard Wolfram.
Trecînd apoi la prezentarea dansurilor la petreceri obişnuite, autorul subliniază că aici schim
burile reciproce între oraş şi sat şi chiar între popoare, sînt mai vii ca în dansurile legate de
obiceiuri.
Autorul consideră Kontratanz-urile, Gegentanz-urile germane şi contre danse-urile fran
ceze din aceeaşi familie cu country-dance-urile engleze. În Franţa, contre danse-urile au generat
Ang/aise-a şi Franţaise-a sec. XIX. Cadrilul cu cele 6 figuri clasice a fost aranjat de englezul Bar
clay Dunn, în 1 818.
în Anglia acţiunea de renaştere a dansului
popular a făcut ca country-dance-urile să
aibă o mare viaţă în momentul actual.
în Austria ele au lăsat puţine urme în dansul popular : Bregenzer, Sechser, Vierer, Achter,
etc. Figurile de Kontratanz ale A gathtanzu/ui şi A chteltanzului aparţin unei familii mai mari
de dansuri, specifice păr\ ii de nord a Europei, ce are următoarele caracteristici : mai multe perechi,
conturul spaţiului străbătut pe podea se compune din multiple linii, legarea permanentă a unor
figuri ce aduc pe dansatori în poziţii multiple unul faţă de celălalt.
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Ca dansuri d e grup c e a u altă aranjare decît Kontratanz-urile citează Schwabentanz-ul şi
Jiigermarsch-ul.
î n dansurile de perechi el deosebeşte : dans de pereche obişnuit, dansuri imitative glumeţe
şi de îndemînare.
Ca dansuri de perechi obişnuite prezintă : Walzer, Dreher, Polka, Rundtiinze, Schottisch;
Reinliindler, Mazurka.
Walzer-ul dansat actualmente în toată Europa este de fapt ultima figu·ă a Liind/er-ului în
care flăcăul şi fata se regăsesc învîrtindu-se. Warschauer-ul este de fapt figura de sfîrşit a mazurcii
poloneze, pe care un polonez văzînd-o în Austria nu ar putea-o recunoaşte, atît de adaptată este
stilului local.
Cea mai mare parte a dansurilor de perechi austriace aparţine grupei Schottisch-Rhein·
liindler �'i Polka.
Dansurile imitative de tipul Drei lederne Striimpf în care un deget ridicat ameninţător,
se dezvoltă într-un întreg joc mimic, au nenumărate variante şi în Austria şi în alte ţări ale Europei.
Jocuri vesele dansate ca Scherenschleifentanz, Rasiertanz etc„ se găsesc de asemenea în
diferite forme.
Un capitol special este consacrat Werbetanz-ului, dans de curtenire a fetei, în care băia
tul îşi arată toată îndemînarea sa. El are diferite variante : Steierisch, Landlerisch, Schuhplattler, etc.
Din imensul material prezentat de Richard Wolfram în volumul Die Volkstiinze în Oster
reich und rerwandte Tiinze in Europa am căutat să desprindem ceea ce considerăm esenţial, punctul
său de vedere în judecarea dansului popular, clasificarea sa.
Ceea ce caracterizează această lucrare este în primul rînd o claritate a stilului. Ea se adre
sează atît specialistului, cit şi amatorului. Dansul popular este prezentat viu, cuprinzător şi în
cadrul obiceiurilor unde se desfăşoară şi comparat permanent cu întregul tezaur folcloric al
Europei .
D i n folclorul nostru, Richard Wolfram cunoaşte doar unele părţi ale Tran�ilvaniei. Minu
natul tezaur folcloric al patriei noastre ar putea completa însă cu bogat material grăitor lucrarea
sa. Obiceiurile de iarnă atît de vii în Moldova de nord, bogatele şi variatele obiceiuri de nuntă
de pe tot cuprinsul ţării noastre, dansurile de luminări pentru pomenirea morţilor din Gorj şi
Banat, jocurile la înmormîntarea oamenilor tineri (Făgăraş), dansurile de priveghi cu măşti din
Vrancea şi alte multe obiceiuri ce legate de dans îşi au şi ele locul preds în bunurile culturale
seculare şi merită să fie cercetate pentru a întregi literatura universală a dansului popular.

VERONICA MICZNIK
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LEOPOLD SCHMIDT, DIE KUL TURGESCHICHTLICHEN GRUNDLAGEN
DES VOLKSGESANGES IN OESTERREICH [Bazele cultural-istorice ale

cîntecului popular în Austria ] . Sonderabzug Schweiz. Archiv fi.ir Volkskunde
Band. XLV (1948), p. 1 0 5 -129.

Dr. Leopold Schmidt, pe care l-am cunoscut din prezentările anterioare, ne înfăţi5ează în stu
diul de faţă cîteva din rezultatele cercetărilor sale cu privire la istoria cîntecului popular aus
triac. Lucrarea, deşi de proporţiile modeste ale unui articol de revistă, are totuşi perspectivele
unei cercetări de sinteză. A5a cum arată şi titlul, lucrarea tinde să pună în lumină bazele cul
tural-istorice ale cîntecului popular din Austri1. Axasta înseamnă pe de o parte, că autorul
nu studiază cîntecul popular despărţit de complexul cultural în care s-a născut, iar pe de alta,
că nu se mulţumeşte să-l surprindă static într-o anumită p::rioadă a istoriei sale : ci dimpotrivă,
ca unul ce are o concepţie dialectică despre lume şi societate, autorul consideră cîntecul popular
ca o parte dintr-un întreg şi într-o permanentă mişcare şi dezvoltare determinată de mişcarea
şi evoluţia istorică a întregului.
Concepţia de la care porneşte se bizuie pe următoarele raţionamente. Etnografia austriacă
a dovedit continuitatea acelora�i forme de cultură materială din preistorie pînă în zilele noastre,
în zona alpină a Austriei. Între cultura materială şi cea spirituală a unui popor există un pa
ralelism perfect, deci apare ca necesară concluzia că şi pentru cultura spirituală trebuie să
existe aceeaşi continuitate. Argumentarea se sprijină pe ot-serva\ia următoare : s-a constatat că
există forme de cultură specifice unor anumite zone sau regiuni geografice. Astfel pretutindeni
în zonele alpine, fie în Europa fie în Asia, s-a dezvoltat în linii mari una şi aceeaşi formă de
cultură materială şi spirituală, şi anume o cultură de tip pastoral. Dacă acest lucru este valabil
din punct de vedere geografic, trebuie să fie şi istoriceşte valabil, în sensul că indiferent de po
poarele care au locuit în unul şi acelaş i orizont spaţial şi indiferent de orînduirea lor socială.
mediul geografic le va fi in fluenţat pe toate în acelaş ' fel, dacă nu şi în aceeaşi măsură, şi
deci continuitatea traditională a culturii este nu numai posibilă ci chiar necesară.
Ideea unei asemenea continuităti a culturii materiale şi a celei spirituale în zonele alpine
ale Austriei nu-i aparţine dr. Leopold Schmidt. Ea a fost lansată pentru prima dată în 1843
de Anton R itter von Spaun. Acesta, studiind viaţa tăietorilor de lemne din Salzkammergut
constata că formele culturii lor materiale au rămas în genere neschimbate de-a lungul veacurilor.
Cu o intuiţie curajoasă, el a ajuns să creadă că şi cultura spirituală a populaţiilor din acele locuri
trebuie să fi avut aceeaşi evoluţie. Cel mai de seamă argument al său era descrierea strat-o
nian:i a unor populaţii pastorale celtice, tauriscii şi noricienii, care au locuit în părţile muntoase
ale Austrit'i, din care descriere se vedea asemănarea catt'gorică a vie•.ii acestor popoare cu viaţa
actuală a p istorilor austriaci. Din această asemănare von Spaun tră11ea concluzia că formele de
viată pastonlă clin Alpii austriaci trebuie să aibă o origină încă m"i îndepărtată, .::oborind pinii
în preistorie. Părerea lui von Spaun a rămas izolată şi nefructificată în vremea sa şi chiar mai tîr
ziu cînd etnografia austriacă a stabilit continuitatea formelor specific austriace de cultură ma
terială de-a lungul istoriei, aportul său a rămas nevalorificat. Reluînd ipoteza lui Spaun, Dr .
Leopold Schmidt se întreabă dacă nu cumva cultura populară muzicală din Austria, ca parte
integrantă a culturii spirituale, ar fi avut aceeaşi soartă istorică, putînd fi raportată istoriceşte
pînă în preistorie, avind în vedere că spaţiul geografic, singurul element neschimbat în complexul
de forţe care acţionează asupra culturii unui grup omenesc, a putut să creeze o puternică tra 
diţie muzicală cu un specific colorit local.
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Înainte de a începe studiul istoric propriu zis, autorul face descrierea formelor de cultură
materială din zona alpină a Austriei. El afirmă, după rezultatele etnografilor şi sociologilor aus
triaci, că în Austria există mai multe grilpuri sociale cu forme culturale deosebite, dar că specifică
pentru Austria rămîne gospodăria pastorală, cu uşoare nuanţe de viaţă agrară şi de viaţă vînă
torească. Din punct de vedere muzical, instrumentele populare, în cea mai mare parte de suflat,
ţin şi ele de această formă de cultură legată de mediul geografic. Cîntecul popular, caracte
rizat prin ambitusul său mare şi prin tranziţia bruscă de la vocea de piept la vocea de cap,
a fost influentat în mare măsură de aceste instrumente. Jodler-ul, cîntecul specific acestei po
pulaţii alpine, cu o funcţie magică la origină dar acum degradată, pe lingă faptul că imită su
netul diverselor instrumente de suflat, este şi în strînsă legătură cu ecoul, pe care îl imită şi-l
reproduce uneori întru totul. Astfel, autorul stabileşte o legătură indestructibilă între mediul
geografic şi între cîntecul populaţiilor care trăesc în acest mediu. Îi rămîne să mai dovedească con
tinuitatea acestei legături de-a lungul istoriei.
Pentru a putea studia muzica populară a unui popor din punct de vedere istoric, se cere să ai
la îndemînă transcrieri muzicale din diverse epoci istorice. Aceste transcrieri au început însă
într-o epocă relativ tîrzie, aşa că cea mai mare parte a vieţii cîntecului popular nu este acce
sibilă studiului. S-ar părea aşa dar că în acest mod, cercetările au ajuns într-un adevărat impas.
Autorul găseşte însă o posibilitate de a suplini lipsa documentelor muzicale, prin studiul instrumen
telor populare, a căror vechime este mai mare şi ne permite deci să coborîm mai adînc în is
torie. Dar şi aci există o limită. Instrumentele populare fiind în general construite din ma
teriale perisabile (lemn, piele, coarde etc.), nu pot fi nici ele prea vechi, pentru a ne putea servi ca
bază temeinică pentru studiu. Cu toate acestea, deoarece instrumentele populare de azi reproduc
instrumentele din alte epoci iar acelea, formele tradiţionale de construcţie şi întrebuinţare ale
unor epoci încă mai vechi, studiul instrumentelor populare permite un sondaj · mult mai adînc în
istoria cîntecului popular. Iată pe baza cărui raţionament începe Dr. Leopold Schmidt cercetarea
istoriei
cîntecului popular austriac, încercînd a stabili bazele cultural-istorice ale cîntecului
popular din Austria. Obiectul principal al studiului său va fi instrumentul popular nu cîntecul
vocal, însă cum am arătat mai sus, deoarece stabileşte o relaţie de strînsă dependenţă între
muzica instrumentală şi muzica vocală în regiunea alpină a Austriei, concluziile sale se referă
la întregul domeniu al cîntecului popular austriac (şi instrumental şi vocal).
Ne-am fi aşteptat însă ca demonstraţia să urmeze aceeaşi cale ca şi argumentarea, cale
care este metoda obişnuită în toate cazurile de reconstrucţie a diverselor fenomene istorice. Ni
se pare că era mai normal să pornească de la cunoscut la nescunoscut, de la fenomenul de azi,
coborînd treptat din document în document de-a lungul istoriei pînă Ia prima atestare docu
mentară , şi nu invers. Ori Dr. Leopold Schmidt porneşte cu studiul instrumentelor populare
din preistorie către zilele noastre, consemnînd atestările documentare în cazul că există, suplinind
golurile prin ipoteză atunci cînd asemenea . atestări lipsesc şi adeseori fiind obligat de metodă să
consemneze fapte care n u mai au nici o legătură cu ceea ce cunoaştem din epocile mai noi sau
din contemporaneitate. Aşa se face că trecerea prin neolitic, prin epoca bronzului sau prin epoca
hallstattiană, nu contribuie cu nimic la stabilirea continuităţii istorice pe care îşi propusese
să o dovedească. Instrumentele populare, puţine şi nesemnificative, ale acelor epoci n-au creat o
tradiţie culturală din care să se fi dezvoltat instrumentele populare de mai tîrziu. Locuitorii
pregermanici ai acelor epoci nu au transmis nimic evident generaţiilor următoare. Argumentul
că tăcerea arheologică nu dovedeşte inexistenţa altor instrumente muzicale, care nu ni s-au
păstrat documentar, dar care vor fi continuat o viaţă modestă tradiţională, este un argument
negativ şi de aceea neconcludent.
Contribuţia extrem de valoroasă a Dr. Leopold Schmidt la istoria cîntecului popular
austriac, este de a fi descoperit cea mai veche menţiune a lui cunoscută pînă azi. însă această
menţiune datează abia de la începutul epocii istorice a acelor locuri. în anul 397 e. n . , trei preoţi
au străbătut Tirolul, consemnînd cele văzute şi întimpinate de ei în aşa numitele Akten der Nons
berger Mărtyrer. Poporul anaunilor, întîlnit de ei în acele locuri, nu era creştinat încă şi cei trei preoţi
au avut ocazia de a asista la una din sărbătorile sale păgîneşti. Ei scriu că oamenii erau chemaţi
la petrecerea rituală cu sunete de tubă (strepitu tubae, qua se ad ritos suos convocabant) , că în
timpul ceremoniei au fost cîntate cîntece diavoleşti ( ululato carmine diabolico ) şi că au auzit
strigăte înfiorătoare de ciobani (strepentes et horridos iubi/os pastorum) . Jnterpretînd pasajul,
Dr. Leopold Schmidt afirmă că această tuba nu era instrumentul militar de bronz cunoscut
din lumea latină, ci de sigur un instrument de lemn în chip de bucium, care ar putea sta la baza
construcţiei de instrumente populare de suflat din lemn de mai tîrziu. Formulele u/11/ato şi iu
bi/os, după părerea autorului, pot fi puse în legătură cu gedudelt şi gejodelt, pe baza asemă
nării fonetice din cuvinte ca şi pe baza funcţiei, la origină magice şi religioase, a jodler-ului.
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Calificativele diabolico, strepentes şi horridos sînt de sigur de raportat la părerea ce şi-au făcut-o cei
trei preoţi creştini despre păgînismul anaunilor. Descoperirea este extrem de valoroasă. Menţiunea
nu este o simplă notă fără conţinut, ci dimpotrivă cuprinde o cvasi descriere a fenomenului mu
zical tirolez din 397 e. n. şi permite încheierile la care s-a ajuns prin interpretare. Şi concluzia
la care ajunge autorul ni se pare întemeiată, atunci cînd susţine că sub pătura de cultură provin
cială romană, în acele locuri, exista o cultură populară alpină cu caracter păstoresc, care con
tinua să trăiască puternic încă în vremea imperială. Cît de departe poate coborî în trecut această
cultură populară alpină nu se poate stabili ; dacă ea a aparţinut poporului anaunilor sau a fost
moştenită dela autohtonii pregermanici ai acelor locuri, iarăşi nu se poate preciza. Este însă perfect
adevărat că formele acestei culturi, întîlnite în epocile mai tîrzii şi în contemporaneitate chiar,
presupun o bază tradiţională anterioară foarte veche şi foarte puternic înrădăcinată. Acest lucru este
cu atît mai adevărat pentru acele regiuni, cu cit se ştie că celelalte două populaţii germanice care
au trecut pe acolo, goţii şi longobanii, nu au cunoscut asemenea instrumente populare de suflat
şi deci, prin analogie, se poate presupune că şi anaunii, germani şi ei, le-ar fi moştenit de la
populaţiile pregermanice anterioare. Autorul nu-şi continuă demonstraţia dincoace de această
dată documentară de la sfîrşitul sec. al IV-iea e. n„ afirmînd doar că în epocile mai noi dove
zile documentare se înmulţesc, astfel că pentru cele mai caracteristice instrumente populare ale
zonei alpine austriace se poate stabili cu destulă precizie linia continuă a evoluţiei lor istorice pînă
în ziua de azi.
Astfel, ipoteza lui Spaun de acum o sută şi mai bine de ani, se dovedeşte justă, întrucît
noile cercetări ale Dr. Leopold Schmidt au demonstrat că la începutul epocii istorice din Tirolul
austriac au existat instrumente populare şi cîntece populare asemănătoare cu cele de azi. Dacă
acestea reuşeau să trăiască chiar sub presiunea stratului de cultură provincială romană, înseamnă
că tradiţia pe care se întemeiau trebuie să fi fost puternică şi vie, deci îndelungată ; dacă, în
forme evoluate, au ajuns pînă în zilele noastre, înseamnă de asemenea că tradiţia lor a fost pu
ternic înrădăcinată în cultura populară locală. Ceea ce a condiţionat geneza lor şi a asigurat
continuitatea lor istorică este cultura specific pastorală a regiunii, cultură determinată de mediul
geografic alpin. Meritul autorului nu este numai de a fi descoperit cea mai veche menţiune
a cîntecului popular austriac, ci de a o fi folosit pentru a demonstra că din cele mai vechi
timpuri, în părţile muntoase ale Austriei, s-a dezvoltat o cultură populară de tip pastoral,
puternică şi continuă, care stă la baza culturii muzicale austriacc de a7i.

A DRIA N FOCHI.
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ZATKO RUDOLF, PRISPE VOK K STUDIU SL O VENSKYCH
BETLEHEMSKYCH HIER [ Contribuţie la studiul Vicleimului din Slovacia] ,
. ,Slovensky nărodoi:;is", Bratislava, IV/ 1 956, 1 , p. 1 7 - 44, 2, p. 1 1 7 - 1 48.
Asupra dramei populare din S lovacia, cunoscută s u b numele de « jocuri betleemice »,
« vicleimul '" « jocuri de Crăciun », « colindătorii cu ieslea», etc., există cîteva studii documen
tate, care au spus, în această privinţă, ultimul cuvînt. N-avem decît să am ntim lucrarea de sin
teză a lui Petr Bogatyrev, despre teatrul popular, ceh şi slovac 1 şi studiul atît de cuprinzător
şi de o reală valoare 5tiinţifică al lui Bruno Schier 2, pentru a înţelege că problemele legate de
origina, compoziţia şi circulaţia acestt·i gen de creaţie populară au fost în bună parte soluţionate.
Contr i bu t ia de fa tă, deşi de un caracter cu totul parţial şi local, n u face decît să confirme
concluziile celor doi sp.:cial işti, amint i i i mai sus. În prima parte a studiului său, autorul amin
teşte cîteva variante populare, care au fost culese şi publicate, începînd cu Jan Kollăr ( Na·odnie
zpew:mky, I I , 1 834 - 1 835, p. 57 - 64) şi pînă la ultima culegere din 1 954, făcută de J . C:ajankovâ 3•
Paralel cu această prezentare, autorul anal izează critic studiile şi cercetările de pînă acum
asupra dramei populare sl ovace. Deşi culeasă încă de acum o sută douăzeci şi cinci de ani,
totuşi cercetările asupra acestui gen de literatură populară au început abia în 1 922, cu articolul
lui P. Buj n fak 4 care, sprijin indu-se pe trei variante mai noi (una din 1 899 şi două din 1 903), şi fără a ţine seama de alte trei variante mai vech i (Jan Kollâr, 1 834- 35, Bozena Nemcova,
1 859 şi P. Dobsindsky, 1 880), - identifica arhetipul, pe care s-a sprij init varianta din 1 899 ° .
Aceasta d i n urmă a fost publ icată de Joz. Gregor (Tajovsky) şi a avut la bază o redacţie, alcătuită
de un popă de \ară şi publ icată de Ondrej Radlinsky, în 1 856.
Zatko Rudolf a descoperit că autorul acestui arhetip a fost Jozef Emmanuel, p�eot l a Ko5ec
( 1 804 - 1 890), care, văzînd cum « se înstreinează acest străvechi obicei al poporului slovac - co
lindatul cu Vicleimul - s-a h otărî! să-l cureţe de toate necuviinţele ». Redacţia lui Emmanuel
a pătruns în popor şi în urma unui proces de simplificare şi de noi adăugiri, au luat naştere alte
variante, printre care şi ace a culeasă de Joz. Gregor în 1 899.
Im portanţa prelucrării lui Emmanuel nu constă numai în numărul mare de variante, care
s-au dezvoltat în zona Slovaciei centrale, ci ea constituie mărturia evidentă a unei intervenţii căr
turăreşti. « Vicleimul - petrecere de Crăcium », alcătuit de Emmanuel are caracterul unui text
canonic. Biserica nu putea să împiedice circulaţia textelor populare, cu pasagii « necuviincioase »,
şi atunci intervenea pe această cale nevinovată încercînd să pună la dispoziţia poporului texte
« tămîiate » de un om al bisericii.
Prel ucrarea lui Emmanuel cuprinde cinci personaje, patru păstori şi un înger, şi :m c u totul
alte semnificaţii decît cele ce cunoaştem din compoziţia « I rozilor » noştri. Hotărî! s 'i plăsmuiască
o icoană armonioasă a epizodului biblic, popa de la Koăec a imprimat textului o puternică ten
dinţă idealistă. Spre deosebire de celelalte variante pop11lare, în redacţia lui Emmanuel, bătrînul
cioban, Kubo, e tatăl celorlalţi tr�i păstori : Stach, Fedor şi Junak.
Acţiunea e o însăilare de scene naive şi lipsite de . verosimil. Jocul începe cu un cîntec, al
cărui conţinut are rostul să trezească în cei de faţă iluzia bogăţiei şi belşugului şi se termină cu
Cf.
1 Cf.
1

•

Lido "i di1•ad/o lcski a slovenski, Praga. 1 <;40.
Die Hirtenspiele drs Kurpathenraumes, Berlin. 1 943,

P. Bujnfak, Boho>luiobni pollarky c!ramatu na S/ovensku, « PrUdy », VI (1922), p. 499-508.
din I ian. 1899.

Culegerea se afl� în Arhiva l ostitutului de Etnnografie

al Academiei Slovace de �tiinlă .
•

1 Vezi, ziarul « N arodnl Listy», Praga, nr. I
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o cîntare a îngerului, care aduce vestea naşterii Mîntuitorului. Din această redacţie, ca şi din pre
lucrarea lui J. Zâborsky 8 (Betlehem), din 1 870, în care pe lingă personaje le de mai sus, mai apar
şi două figuri biblice, Maria şi Josef, l ipsesc dialogurile vii şi conflictul dintre magi şi Irod, din drama
populară romînească. Lipseşte sentimentul de adoraţie, exprimat cu multă tărie în unele din varian
tele romîneşti 7•
în schimb, variantele slovace se desfăşoară într-o atmosferă pur păstorească, cu multe impli
caţii sociale şi cu o vădită tendinţă educativă. Funcţia aceasta etică se desfăşoară pe două planuri
bine distincte : în timp ce personajele din variantele populare sînt tipuri sociale cu calităţi şi
metehne, menite să biciuiască şi să satirizeze, ascultătorii ciobani din redacţiile cărturăreşti repre
zintă figuri artificial construite după canoanele bisericeşti. Î ntre aceste două planuri se duce
o luptă continuă pînă ce prelucrările cărturăreşti, - care de altfel constituie adevăratul izvor al
acestei spete dramatice, - sînt mistuite de talazul circulaţiei populare.
Iată de pildă, Kubo, în prelucrarea lui Emmanuel, e un bătrîn înţelept, agil, puternic, un
tată grijuliu, om cu frica l u i Dumnezeu, cinstit şi nevinovat ca un copilandru. Dincolo, în variJn
tele populare, acelaşi Kubo e un om aspru, croit ca din topor, neînduplecat, un holtei bătrîn.
beţiv şi surd, care, pe un ton glumeţ, şfic,1 iuieşte lenea gazdei, face aluzie la gunoiul de după uşă,
la murdăria de pe clanţă sau satirizează altă meteahnă a unuia dintre ascultători. în mod hotărît,
în acest din unnă caz, improvizaţia şi ingeniozitatea personaj lor joacă un rol de mina întîi.
La fel de idealizate sînt şi celelalte personaje. Junâk, care e cel mai tînăr, e cel mai răsărit
ca agerime. Meşter la toate, Junâk scobeşte în lemn capete de păsări, sare cu agilitate peste
stînci, aruncă cel mai bine cu măciuca ciobănească, e evlavios şi cunoaşte toate peşterile şi fîn
tinile din pădure. Această înveşmîntare canonică e vădit în contradicţie cu caracterizarea perso
na:. tor din variantele populare. Dincoace, o imagine, un singur cuvînt, un stih alert, caracteri
zează o situaţie, stigmatizează un viciu.
Paralelismul acesta, urmărit de autorul contribuţiei de faţă, ni se pare extrem de interesant
şi ar putea fi folosit şi în cercetările similare de la noi. De altfel, cunoaşterea dramei populare,
care a circulat la slavii occidentali, prin excelentă păstorească şi laicizată, ne dezvăluie şi alte
aspecte, legate de originea şi structura «Vicleimului » la romîni. Cu alte cuvinte, datina « I rozilor »
şi « Viftaimului, » care a circulat la noi, cu întreg tacîmul de podoabe şi daruri, ne duce spre
un izvor german, aşa cum s-a susţinut mai întîi de M. Gaster 8 şi D. Ollănescu 0•
I

1

Cf. Divadeln�
Vezi. d e p ilJ .1 .

TR. I. NIŞCO V

Acad . R.P.R.

Buc„ 1 9 1 4, p. 1 5 5 - 1 6 1 , ş.a.
1 M. Ga„rcr. Litrratura pcpu/urtJ romlntJ. Bucureşti, 1 882, p. 492,
D. 0114nescu, Ttatrul la rOmlnl, Bucure,li, 1897, p. 1 8 .
•

hry, Skalice. 1 870, p. 1 89 - 1 9 1 .
m'9. N o . 4212, f. 1 6 v.-18 v . • Nr. 1601,
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f. 26-27 v„ nr . 1868 , T. Pamfile, Craclunul.

DAVID GYULA-TORDAI ZĂDOR A KURUCOK KOLTESZETE [Poezia
curuţilor] , colecţia "Halado Haygomănyaink" - ESPLA, 1956,

două volume (327+ 330 p.)
Pentru masa largă a cititor ilor d e naţionalitate maghiară, tipăr irea unei culeger i d e poez ii
curuţeşti este într -adevăr un eveniment cultur al îmbucur ător.
Culeger ea a fo st întocmită de D ă vid Gy ula şi T or dai Zădor ş i este precedată de o intro
ducer e amplă (90 p.), semnată de T or dai Z ă dor .
Cele 1 25 de poez ii, cupr inse în ambele volume sînt grupate în patru capitole, criteriul de
clasificar e fiind cel istor ic. Capitolele ţin seama de anumite date impor tante din istoria popor ului
maghiar. A stfel, capitolul I gr upează poeziile anilor 1 604 - 1 672 ; capito lul II pe cele din per ioada
1 672 - 1703 ; capitolul I II - 1 703 - 1 71 1 : capitolul IV - 1 71 1 - 1 753.
D in număr ul poeziilor publicate, 1 4 sînt tr aduceri din poetica po pulară r omînească ş i slo
vacă, consider ate de autori că ilustrează participarea ş i solidar itatea acestor popoar e la luptele
cur uţilor împotr iva împilării habsburgice şi feudale.
Fiecar e po ezie este însoţită de o notă, uneori destul de amplă, cupr inzînd date istor ice
şi bibliografice asupra poeziei respective. D e asemenea se mai publică şi un indice de nume ş i
u n indice bibliografic.
Pr efaţa aduce contr ibuţii la elucidar ea problemelor ce pr ivesc car acter ul luptelor secular e
ale cur uţilor, par ticipar ea difer itelor pătur i ş i clase sociale I a ace astă luptă (iobagi, nemeşii mici
şi mijlocii etc.), atitudinea acestor a, în decur su l istor iei, faţă de mişcare, cit şi pr oblema par ti
cipăr ii la mişcare a celor lalte naţiuni ale imperiului habsbur gic - r omîni, slovaci, ruteni.
Un loc la fel de important i se acordă combater ii teor iilor r eacţionar e car e neagă existenţa
şi valoar ea unei creaţii poetice curuţeşti.
Poezia curuţilor se naşte într-o epocă de mar i fr ămîntăr i sociale ş i po litice, în epoca în
car e lupta împotriva jugului tur cesc se împleteşte cu lupta naţională împotriva dominaţiei habs
bur gice. T ot în această epocă se nasc în Ungar ia şi T ransilvania feudală for ţe sociale noui, ceea
ce a dus la ideea necesităţii şi posibilităţii înlăturăr ii - sau măcar atenuăr i i -- jugului feudaL
Aceşti trei factori au dat amploare luptei şi implicit au determinat bogăţia de conţinut a unei
valoroase creaţii poetice.
Clasele exploatatoar e aflate Ia conducerea r egimur ilor trecute, pînă la eliber are, s- au str ă
duit din răsputer i să ştear gă din inimile oamenilor simpli, exploataţi, amintirea glor ioaselor tr a
diţii de luptă ale curuţilor , pentr u liber tate naţională şi dr eptate socială. Er a fir esc de aceea,
ca ţinta atacur ilor acestor r egimuri să fie şi cr eaţia poetică a cur uţilor . D eşi istor ia liter ar ă reac
ţionar ă a bur gheziei - spr e deosebir e de oamenii de cultură maghiar i, legaţi de popor , ca de
pildă mar ele poet Ady - a negat pur şi simplu autenticitatea şi car acterul popular al poeziilor
curuţeşti, pe motivul că acestea au fo st create de cătr e studenţi, pr eoţi, nemeşii mici etc. , poezia
curuţilor este str îns legată de poetica popular ă tradiţională şi aceasta este dovedit de studiul
compar ativ al variantelor .
Mişcarea curuţilor fiind o mişcare lar gă pentr u liber tate, îndr eptată mai ales împotr iva
dominaţiei habsburgice, str înge sub acelaşi dr apel pătur i so ciale difer ite în decur sul istor iei - nemeşi
şi iobagi - inter esate deopotr ivă de eliber ar ea naţională.
Participar ea pătur ilor de nemeşi Ia mişcar ea cur uţilor se dator eşte inter eselor pe care le
au de apărat. Însă de îndată ce aceste inter ese pot fi apărate mai bine pr in tr ădarea cauzei,
ei nu se dau în lături nici de la comiter ea unui astfel de act, aşa cum s-a întîmplat în 1 7 1 1
(Pace a de la Sibiu). Consecvente pînă la capăt nu pot fi decît masele de io bagi car e sînt vital
interesate atît la scutur area jugului habsbur gic cit şi al celui feudal.
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Creaţia poetică a curuţilor reflectă toate aceste contradicţii ale diferitelor pături sociale,
participante la mişcare. Fiind în cea mai mare parte creaţia unor studenţi, nemeşi mici, soldaţi
cu şcoală, etc. - cei mai mulţi rămaşi anonimi - poeziile curuţeşti au fost supuse, în procesul
de circulaţie, cizelării maselor populare, căpătînd astfel un nou caracter nu numai din punct de
vedere al conţinutului, care reflectă aspiraţiile acestor mase, dar şi din punctul de vedere al for
mei, suferind i nfluenţele procedeelor de creaţie tradiţionale. Caracterul popular-naţional al crea
ţiei curuţeşti - bogăţia de conţinut şi frumuseţea formei explică v iabilitatea şi puternica sa influ
enţă asupra maselor în decursul secolelor, dindu-i unitate. Totuşi, în cadrul acestei unităţi se pot
distinge « straturile » corcspunzînd mentalităţii păturilor diferite care au participat Ia mişcare.
Dintre aceste straturi două se conturează mai clar : nemeşii, pe de o parte şi poporul pe de altă
parte. Stratificarea aceasta priveşte deopotrivă şi forma.
Caracterul profund optimist al poeziei populare curuţeşti depăşeşte mult creaţia nemeşilor.
Aşa bunăoară după înfrîngerea mişcării, în cintecele nemeşilor emigraţi sau aflaţi în ascunzătoare,
străbate un ton de desnădejde, spre deosebire de cele populare în care speranţa unor noi lupte
le fa.:e lipsite de disperare.
Şi mai evident ne apare rolul maselor populare în creaţia poetică a curuţilor dacă cercetăm
epoca luptei pentru libertate a lui Râkoczi. Pe această epocă îşi pune amprenta creaţia populară
a curuţilor. Aici problemele sînt abordate de către popor din propriul său punct de vedere, ceea
ce înseamnă că creaţia anterioară a curuţilor nemeşi n-a fost doar preluată şi continuată, ci a
fost dezvoltată pe un plan superior, cu un conţinut deosebit care a dat naştere la poeziile curu
teşti cele mai frumoase, mai valoroase şi mai pline de conţinut.
În anexă se publică şi versiunile originale ale poeziilor romîneşti şi s lovace. A flăm aici 3
variante ale baladei Pintea Viteazul, un cîntec A pribeagului, un fragment format din 2 versuri :
Măi Racoczi, Bercsenyi / Unde-i merge acolo vom fii, cite un fragment de 4 respectiv 5 versuri :
Frunză verde, nuca seacă i Nu-mi trebă boi nici vacă etc. şi altul Frunză verde nucă seacă / Adă
Doamne primăvară etc. (ambele trecute sub titlul Frunză l'erde nucă seacă), un fragment de patru
versuri din Mor(ii tăi de codru des, cintecele Săracă streinătate şi Codrule, cine prădat-în total
deci 10 poezii sau fragmente de poezii romîneşti.
De menţionat că afară de cele 3 balade Pintea (una cu versul de 6 silabe, probabil de ori
gine cărturărească, ce nu are decit numele comun cu balada lui Pintea, alta amplă cu versul de
8 şi alta care pare mai curînd o variantă a baladei Corbea sau o contaminare cu aceasta) şi
a fragmentului « Măi Râkoczi Bercsenyi », celelalte sînt cîntece de largă circulaţie, în mai toate
regiunile şi doar cite un vers - două, face aluzie la nemeşi sau iobagi.
Poeziile rornîneşti sînt luate din diversele publicaţii ardelene dintre anii 1 896- 1 930, dar
mai ales în perioada premer?ătoare primului război mondial.
Am ţinut să menţionăm în paginile revistei noastre apariţia acestei colecţii, deoarece am
considerat că mişcarea curuţilor este deopotrivă de însemnată şi pentru istoria mişcărilor ţără
neşti ale romînilor din nordul Ardealului - în care se vădeşte solidaritatea acestora cu celelalte
p ;:,poare asuprite - maghiari, slovaci, ruteni şi care ar p utea constitui obiectul unei cercetări
şi culegeri speciale, cu mijloacele şi metodele ştiinţ ifice ale folcloristicii noastre noi. Paralel - sau
concomitent - cu cercetarea documentelor locale ale creaţiei poetice (consemnate în publicaţii,
arhive etc.) ar trebui să se acorde importanţă şi laturii muzicale ale cintecelor curuţeşti. Cerce
tarea muzicală ar da posibilitatea depistării unor creaţii curuţeşti, chiar dacă textul lor poetic nu
ar fi edificator. Fără îndoială, o astfel de cercetare ar merita toatf1 atenţia şi de aceea sperăm
că ea îşi va găsi adepţi în viitorul cel mai apropiat .

A.
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Ne bucurăm că putem continua publicarea bibliografiei folclorului romînesc, la un interval
atît de apropiat. Cu această contribuţie s-a împlinit o mare lacună. Sperăm că de-acum bibliografia
anuală folclorică va apărea în condiţii normale.
Ţinem să facem şi unele precizări : materialul folcloric pe anii 1 95 1 - 1 955 e mai redus decit cel
din anii 1 944 - 1 950. Am fost siliţi deci să suprimăm mai multe capitole, căci, numai pentru o fişă 
două, n-avea înţeles să punem un titlu mare, cu capitaluţe. Am renunţat, deci, la capitolele : « Biblio
grafie » (nici o fişă), « Obiceiuri şi credinţe » (o fişă la sărbători şi alta la obiceiuri juridice), la
«Colinde» (un singur text), la « M itologie şi folclor religios » (două - trei fişe), la « Medicina populară
şi Descintece » (nici o fişă - situaţie identică cu a « Ethnobotanicei », a « Magiei » şi a « Supersti
ţiilor »). Lipsa acestor capitole este grăitoare pentru noua orientare a cercetărilor noastre de folclor.
Pentru toate fişele acestea răsleţe, am reven it Id capitolul « Diverse », atît de criticat pe vremuri.
Materialul e foarte inegal. Din pricina aceasta, a fost adunat, triat şi selecţionat cu mare
greutate. Mulţumim deci tovarăşilor : Ion Taloş, A. Reischel şi Farag6 J6zsef pentru preţioasa
colaborare. De asemenea, mulţumim şi celor care au răspuns apelului nostru, trimiţîndu-ne indicaţii
referitoare la lucrările lor şi ale altora : Prof. Victor Oprişu (Deva) şi cercetătorului Nicolae
Dunăre (Cluj).
Dorim ca bibliografia anuală folclorică să apară de aci înainte regulat, cu atît mai mult, cu
cit publicaţia de bibliografie internaţională care apare sub auspiciile UNESCO-ului, cit şi cea
din revista « Jahrbuch fiir deutsche Volkskunde » n-au reuşit încă să dea şi materiale romîneşti.

I. FOLCLORIŞTI

1. D a V i d, G y u l a. A roman nepkOlteszet elso magyar fordit6ja : Acs K.aroly ( 1 824 - 1 894).
[Primul traducător maghiar al poeziei populare romîne]. Utunk 9 ( 1 954) nr. 1 7, p. 2.
2. C o m i ş e 1, E m i 1 i a şi M a r i a n a R o d a n - K a h a n e. Pe urmele
lui Bela
·
Bartok în Hunedoara. Muzica 5 ( 1 955), nr. 9, p . 9 - 22.
3. C o s m a , V i o r e I. Bela Bartok şi creaţia populară romînească. Muzica 3 ( 1 953),
nr. l, p. 40 -41 .
Pe baza scrisorilor sale către Octavian Beu şi Ion Bianu.
4. C o s m a , V i o r el . Bela Bartok în ţara noastră. Flacăra 1 955, nr. 14 (63), p . 20.
Şi ceva despre culegerile sale din folclorul romînesc.
5. C r i s t i a n, V. Comemorarea a cinci ani de la m oartea marelui compozitor maghiar
Bela Bartok. Muzica 1 ( 1 95 1 ), nr. 2, p . 44 -47.
Şi despre importanţa sa de culegător al muzicii populare.
6 . H a 1 m o s G y o r g y. Az igazi nagyok melt6 ut6dja [Bartok Bela]. Utunk IO ( 1 955),
nr. 38, p. 4.
7. J a g a m a s J a n o s. A nepzenekutat6k nagy tanit6ja [Bartok Bela]. Utunk IO ( 1 955).
nr. 38, p. 4.
8. M a r k i Z o I t a n. A Bart6k-titok - nem titok [Secretul Bartok]. /gaz Szo 4 ( 1 956),
nr. IO, pp. 1 549 - 1 5 5 1 .
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9. M ă r k i Z o I t ă n . Bart6k Bela mindannyiunke l Sziiletesenek 75. evfordul6jăn. [La
aniversarea a 75 de ani de la naştere]. Utunk 1 1 (1 956), nr. 1 2, p. 5 .
10. Punerea unei plăci comemorative p e casa î n care s-a născut Bela Bart6k. Solemnitatea de
la Sîn-Nicolaul Mare. Muzica 2 (1 952), nr. 6, p. 93 - 95 .
1 1 . S z e g o , J u I i a . Bart6k Bela, a magyar es român nep milvesze. [Bart6k Bela]. /gaz
Sz6 2 ( 1 954) nr. 1 1 , pp. 86 -88.
1 2. S z e g o J u I i a. Bart6k-het Bu�arestben. [Săptămîna Bart6k l a Bucureşti]. Utunk
IO ( 1 95 5) nr. 4 1 . p. I .
1 3. V a n c e a , Z e n o . Un mare artist patriot. Zece ani de Ia moartea lui Bela Bart6k. Con·
temporanul 1 955, nr. 38 (468), p. 3.
1 4. F a r a g 6, J 6 z s e f. Benedek Elek, a mesemond6. [Benedek Elek, povestitorul]. Utunk
1 1 ( 1 956) nr. I , p. 2.
1 5. C h i ţ i m i a, I . C. Teodor Burada , folclorist şi etnograf. Academia R.P.R. Studii şi
cercettlri de istorie literară şi folclor 4 (1 955), p. 95 - 1 7 1 .
1 6. Moartea folcloristului l larion Cocişiu ( 1 9 1 0 - 1 952) Muzica 2 (1 952), nr. 8 -9, p . 1 73 - 174.
1 7. N a g h i u , I. E. Lucian Costin , 1 887 - 1 95 1 . Cum vorbim 3 ·( 1 95 1 ) nr. 6, p , 25.
Mai mult ca filolog.
1 8 . Creangă , Ion. Amintiri. Cu o prefaţă de Mihail Sadoveanu. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 952,
99 p., 1 f. (Biblioteca pentru toţi).
1 9. S a d o v e a n u, M i h a i I. Despre marele nostru povestitor Ion Creangă. (Conferinţă
ţinută la 1 2 martie 1 95 1 , în sala Ateneului R.P.R.) Editura de Stat pentru l iteratură ştiinţifică şi
didactică (Colecţia S.R.S.C. 28). Bucureşti, 1 95 1 , 40 p„ 8 ii.
20. S a d o v e a n u, M i h a i I. Despre marele nostru povestitor Ion Creangă. Ediţia a II-a.
Bucureşti, E.S.P.L.A„ 1 954, . (Colecţia S. R.S.C., nr. 28), 36 p . , ii.
2 1 . R i e g I e r - D i n u, E m i I . Douăzeci de ani de I a moartea lui Gheorghe Cucu
(1882 - 1 932). Muzica 2 ( 1 952), nr. 7, p . 79 - 82 şi 1 22.
Date biografice.
22. G(e o r g e s c u)-B r e a z u I. Sabin Drăgoi - la împlinirea a 60 de ani. Muzica 4 ( 1954),
nr. IO, p . 33 -3 8 .
23. A I e x e, G h e o r g h e. Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa , un neobosit culegător al
folclorului romînesc. Cultura Poporului, 5 ( 1 955), nr. 1 2, p. 60- 6 1 .
24. P a n a i t e s c u - P e r p e s s i c i u s , D . Iordache Golescu,
lexicolog, folclorist ş i
scriitor. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literartl şi folclor 3 (1 954), p . 27 -38.
Despre « Condica limbii romîneşti ».
25. L i t t m a n, D o r a. Viaţa lui Petre lspirescu. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de
istorie literară şi folclor 4 ( 1 955), p. 5 I 3 - 534.
26. C h i r e s c u, I o n D. Pe drumul marelui nostru înaintaş : 25 ani de la moartea lui
D. G . Kiriac. Contemporanul 1 953, nr. 7 (332), p. 4.
27. C h i r e s c u, I. D„ V. P o p o v i c i şi G. B r e a z u l, D.G. Kirîak. La 50 de ani
de la înfiinţarea Societăţii corale Carmen. Muzica I ( 1 9 5 1 ), nr. 5, p. 59 - 66 ; 2 ( 1 952), nr. 8 - 9,
p. 9 1 - I I 7.
ln ( 1 9 5 1 ) , p. 64-66 : Kiriac ca folclorist.
28. V ă I e a n u , I. Sărbătorirea marelui compozitor maghiar Zoltăn Kodaly. Almanahul
Literar 4 (I 953), nr. I (38), p. I 5 8 - I 60.
29. F a r a g 6 J 6 z s e f. Kriza Jănos a « Vadr6zsăk » szerkesztoje. [Kri7.a Jănos redactorul
culegerii de poezii populare « Vadr6zsăk »]. Utunk I O ( 1 955), nr. 1 3 , p. 2.
30. S ă v u I e s c u, T r a i a n. Barbu Lăzăreanu. Cuvînt rostit la şedinţa solemnă a Acade
miei R.P.R. din 1 1 . I . 1952, cu prilejul sărbătoririi. Studii 5 ( 1 952) nr. I , p. 2 1 - 29.
Se amintesc preocupările-i de folclor. La împlin irea vîrstei de 70 de ani.
3 1 . K u r i n s c h i , G h. Ion Mincu , arhitect patriot. La IOO de ani de la naşterea lui Ion
Mincu ( 1 852- 1 952) Arhitectură şi urbanism 3 ( 1 952), nr. 1 2, p. 26-34.
Şi despre tendinţa de a se ajunge la un stil naţional în arhitectură.
32. La I OO de ani de la naşterea lui Ion M incJ. Arhitectura R.P.R. 4 (1 953), nr. I, p. 3 3 - 43.
Şi despre interesul l u i pentru arta ş i a1h itectura populară.
33. M u z i c e s c u , M a r i a A n a. Gavriil Muzicescu. Muzica 3 ( 1 953), nr. 4, p. 40-43.
La p. 82-87 se reproduc 3 cîntece culese şi armonizate de Muzicescu.
Cu prilejul semicentenarului morţ ii sale. Despre interesul lui pentru cîntecul popular şi despre
elevii săi : Ion Vidu, Timotei Popovici.
34. A r g h e z i, T u d o r. Anton Pann. Viaţa Rominească 7 ( 1 954), nr. I I , p. I 52- 1 5.5.
Amintiri despre opera l u i Anton Pann. Generalităţi.
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3 5 . B ă n u 1 e s c u, Ş t e f a n . Note despre Anton Pann şi proverb. Gazeta Literară 1 ( 1 954),
nr. 34, p. 5 .
3 6. B r e a z u, I o n. Anton Pann. Steaua 5 ( 1 954), nr. 8, p. 49 - 56.
37. B r e a z u, I o n. Anton Pano în noi studii şi ediţii. Steaua 7 ( 1 956), nr. 3 , p. 70 - 78.
Ale lui T. Vianu, I . Manole etc.
38. C ă 1 i n e s c u, G. Material documentar şi ştiri noi despre . . . Anton Pano
Acade
mia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 ( 1 953), p. 2 1 2 - 2 1 6 (cu 9 repro
duceri fotografice).
39. C o r n e a, P a u I. Un clasic al literaturii populare : Anton Pano. Viaţa Romînească
7 ( 1 954), nr. 1 1 , p. 1 39 - 1 5 1 .
Centenarul lui Anton Pann. Privire generală asupra vieţii şi activităţii.
40. G e o r g e s c u, P a u I. Centenarul lui Anton Pann. Scînteia 1 954, nr. 3 14 1 , p. 2.
Privire asupra vieţii, operei şi artei scriitorului.
41. M a n o l e, I o n. Anton Pano (La o sută de ani de la moartea lui Anton Pann
1 854 - 1 954). Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 954, 3 1 8 p., 3.f. , pi.
Rec. N. I . Popa, laşul Literar 1 ( 1 95 5), nr. 2 - 3 , p. 1 58 - 1 62. Marin Bucur, Viaţa RomÎll ească
8 ( 1 955), nr. 1 1 , p. 222- 224.
42. V i a n u, T u d o r. Anton Pano ( 1 794 - 1 854). Gazeta Literară 1 ( 1 954), nr. 34, p. 5 .
Şi cîteva aprecieri asupra folcloristului.
43 . C h i ţ i m i a, I. C. G. I. Pitiş şi cercetările sale de folclor. Academia R.P.R. Studii şi
cercetări de istorie literară şi folclor 2 ( 1 953), p. 5 5 - 94.
44. P ă c u r a r i u, D. Precizări şi date noi în legătură cu . . . G. I. Pitiş. Revista Unfrersităţii
C. I. Parhon, Seria Ştiinţe sociale-Filologie 1 ( 1 95 5), nr. 2 - 3, p . 1 29 - 1 30.
Mai ales în legătură cu data naşterii.
45. B ă n u l e s c u, Ş t e f a n. Casa memorială « Ion Pop Reteganul ». Gazeta Literară
2 ( 1 955), nr. 23 (65), p. 6.
Inaugurată la 22. V. 1 95 5 .
46. B r e a z u, I o n. Ion Pop Reteganul. Centenarul naşterii lui. Almanahu/ Literar 4 ( 1 953),
nr. 6 (43), p. 1 10 - 1 1 7.
47. H u s a r, A I. Casa muzeu din Reteag. Făclia (Cluj), 1 955 nr. 2683.
A lui Ion Pop-Reteganul.
48. M u ş l e a, I o n. Ion Pop-Reteganul folclorist. Academia R.P.R. Filiala Cluj, Studii
şi cercetări ştiinfifice, Seria III, ştiinţe sociale, 6 ( 1 955), p. 45 - 67.
49. Din activitatea muzeelor noastre. (Editat de) Sfatul popular al regiunii Cluj. Secţiunea
culturală. Cluj, Intreprinderea Poligrafică Cluj, 1 95 5 , 1 55 p., 3 f.
Pe lingă articole arheologice şi despre muzeele sau « casele-memoriale» din regiune. Vezi, în
special Carol Engel : « Casa memorială Ion Pop Reteganul din Reteag », p. 39 -43.
50. D r ă g o i, S a b i n . 1 00 �e ani de la naşterea lui Ciprian Porumbescu. Contemporanul
1 953, nr. 41 (366), p. 3.
5 1 . D r ă g o i, S a b i n. Cinstind memoria marelui înaintaş al muzicii noastre. Manifestări
cu prilejul sărbătoririi centenarului. Muzica 3 ( 1 953), nr. 4, p. 8 - 1 0 .
Cu 4 reproduceri fotografice şi rezumate din articolele periodicelor romîneşti care s-au ocupat
de Ciprian Porumbescu.
52. G(e o r g e s c u) - B r c a z u I . Din viaţa şi opera lui Ciprian Porumbescu. Contemporanul
1 953, nr . 43 (368), p. 4.
5 3 . J u n g e r E r v i n. Ciprian Porumbescu. Utunk 8 ( 1 953), nr. 25, p. 2.
54. Ş e r b a n, G c o. Un însufleţit admirator al geniului popular : Alecu Russo. In volumul :
Literatura noastră clasică. Studii literare I. (Bucureşti), E.S.P.L.A. ( 1 953), p. 1 3 1 - 1 65 .
5 5 . P a n a i t e s c u - P e r p e s s i c i u s , D. Lazăr Şăineanu ş i folclorul ( I ) . Academia
R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 4 ( 1 955), p. 27 -47 .
56. C o s m a, V i o r e I. Ion Vidu, folclorist. Muzica 4 ( 1 954), nr. 5, p. 2 1 -26.
57. P r i c o p e, E. I on Vidu un mare artist democrat patriot. Muzica 3 ( 1 953), nr. I , p. 42 44 .
.

.

•

-

l i . DESPRE C ULEGEREA FOLCLORULU I . CHESTIONARE.
58. Activitatea Institutului de Folclor din Bucureşti . Muzica 3 ( 1 953), nr. 4, p. 75 .
Din ultimul timp.
59. B î r I e a, O v i d i u. Culegerea şi valorificarea l iteraturii populare. Cultura Poporului
5 ( 1 955), nr. 7, p. 6 1 - 62.
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60. C i o r t e a, A n c a. Indrumări pentru culegerea dansurilor populare. Cultura Poporului
5 (1955), nr. 6, p. 60- 62.
6 1 . Consfătuirea folcloriştilor din Sibiu. Cultura Poporului 5 (1 955), nr. 1 , p. 49 - 50.
62. C o z m e i, M . Pentru o contribuţie mai rodnică a Institutului de Folclor la dezvoltarea
muzicii noastre. Contemporanul 1 953, nr. 42 (367), p. 4.

Şi despre activitatea de pînă atunci a Institutului .

63. D r ă g o i, S a b i n A Bukaresti Folkl6r Intezet. [Institutul" de Folclor din Bucureşti].
Ethnographia LXVI ( 1 955) pp. 5 5 2 - 5 56.

64. D r ă g o i, S a b i n. Cinci ani de activitate a Institutului de Folclor. O sărbătoare a
folcloriştilor noştri. Muzica 4 (1954), nr. 6, p. 5 - 9.
65. F a r a g 6 J 6 z s e f. A marosvâsărhelyi diăkok nepkOlteszeti gyiijtomunkăja az 1 860-as
evekben. [Colecţionarea materialului folcloristic de către elevii din Tîrgu-Mureş, în anul 1 8 60)
/gaz Szo 4 (1956) nr. 7, pp. 1 038 - 1043.
66. Folclorul literar şi arta populară. Cîteva îndrumări practice pentru culegători.
Lucrare efectuată de Societatea de Ştiinţe Istorice, Filologice şi Folclor, Filiala Sibiu,
împreună cu Secţiunile de învăţămînt de pe lîngă Sfatul popular-Sibiu . . . Sibiu, Tip. Reîntregirea,
1 954, 22 p., 1 f.
67. J. S z e n i k I 1 o n a. A RNK folkloristăinak elso ertekezlete. [Prima consfătuire a
folcloriştilor din R.P.R.] Utunk 9 (1 954) nr. 5, p. 1 .
68. M . S . Consfătuirea folcloriştilor din ţara noastră. Muzica 4 (1 954), nr. 2, p. 34-35.
Şi despre referatele prezentate.
69. Obiceiurile la nuntă. Chestionar (al Cercului permanent de etnografie şi folclor din Sibiu,
întocmit în aprilie 1 955, de colectivul secţiei de folclor, condus de Ion Albescu . . . ). Sibiu, Tip.
Reîntregirea, 1 955, 12 p.
70. P o p, M i h a i. Cîteva îndrumări pentru culegătorii de folclor. Cultura Poporului 5
( 1 955), nr. 4, p. 61 - 63.
7 1 . R ă d u l e s c u, A n d r e i. Norme privitoare la adunarea materialului pentru cunoaşte
rea vechiului drept romînesc nescris. Academia R.P.R. Buletin Ştiinţific C. Ştiinţe istorice, filozofice
şi economico-juridice. Ştiinţa limbii, literatură, artă. Tom. I, 1 949, nr. 2, p. 1 27 - 1 38.
72. S u l i ţ e a n u, Z. Despre culegerea cîntecului popular. Cultura Poporului 5 ( 1 955),
nr. 5 , p. 62-63.
Apel şi îndrumări pentru culegerea muzicii.
73. S z e g 5, J u l i a. A kolozsvări Folklor lntezet munkăjăr61. [Despre activitatea Institutu
lui de Folclor din Cluj). Utunk 8 ( 1 953), nr. 1 6, p. 2.
74. V a r g y a s L a j o s. Beszamo16 a romăniai neprajzi kutatăsr61. [Dare de seamă asupra
cercetărilor folclorice din R.P.R.]. Ethnographia LXVI (1955), p. 556- 563.
75. V i t a, Z s i g m o n d. Nepkolteszetilnk elso gyiljtOi. [Primii colecţionari ai folclorului
maghiar]. /gaz Szo 3 ( 1 955), nr. 8, pp. 1 08 - 1 1 1 .
.

I I I DOMENIU. PRINCIPII. METODĂ.
76. A s t a h o v a, A. M . Însemnătatea lucrărilor lui I. V. Stalin despre problemele de
lingvistică pentru dezvoltarea ştiinţei despre creaţia populară poetică. Academia R.P.R. Studii
.vi cercetări de istorie literară şi folclor 1 ( 1 952), p. 145 - 1 59.
Traducere din ruseşte, apărută întîi în Probleme de literatură şi artă.
77. C h i ţ i m i a, I o n C o n s t. Problema clasificării şi definirii literaturii populare în
proză. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 3 (1 954), p. 47 - 62.
78. Cronica şedinţelor de comunicări ştiinţifice ale « Institutului de istorie literară şi folclor »
(al Academiei R.P.R.). Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 ( 1 953),
p. 247 -272.

79. Cu privire la Institutul de istorie literară şi folclor al Academiei R.P. R . Contemporanul
1 952 , nr. 4 (277), p. 5 .
80. Despre creaţia literară a poporului ş i folcloristică. [Rezumatul unei comunicări (întocmite

de un colectiv din care a f<'icut parte şi Gh. Vrabie) şi al discuţiilor ce au urmat]. Academia R.P.R.
Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 ( 1 953), p. 254 - 255.
8 1 . F I o r e a, I o n şi C o n s t. R ă d u 1 e s c u . Casa Centrală a creaţiei populare ş i
îndrumarea activităţii muzicale de amatori. Muzica 4 ( 1 954), nr. 4, p. 1 - 5.
82. G r o s u, M i t u . Concepţia sovietică despre folclor. ( Rezumat al comunicării ţinute
la 24. X I . 1 9 5 1 ) . Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclo r 2 ( 1 953),
p. 247 - 248.
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83. L ă u d a t, D. I. Folclorul şi istoria literară. laşul Literar 2 ( 1 956), nr . 1 2, p. 1 0 1 - 1 03.
Studierea folclorului ca un prim capitol al istoriei literare.
84. Lucrările lui I . V. Stalin despre l ingvistică şi însemnătatea lor pentru folclor, ca punct
de plecare în articolul « Contaminarea textelor în poezia populară rusă » de M. P. Stocmar. (Rezu
matul unei comunicări pregătite de un colectiv, cu sprijinul acad. G. Călinescu). Academia R.P.R.
Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 (1 953), p. 258 -259.
85. L u p ş a, L u c i a. Idei social-politice în creaţia populară. Contemporanul 1 955,
nr . 1 1 (441), p. 5.
86. Note asupra unei discuţii despre folclorul în epoca socialistă. Academia R.P.R. Studii
fi cercetări de istorie literară şi folclor 4 ( 1 955), p. 597 - 602.
în special în Uniunea Sovietică ; şi despre institutele de la noi care se ocupă cu folclorul.
87. P o p o v i c i, D(u m i t r u). Perspectivele unui colectiv ştiinţific. Almanahu/ Literar 3
(1 952), nr. 5 (30), p. 1 23 - 1 24.
Cel de « Istorie l iterară şi folclor » al Academiei R.P.R., Filiala Cluj.

IV. LITERATURĂ POPULARĂ ÎN GENERAL. STUDII ŞI TEXTE. MONOGRAFII.
88. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 1 ( 1 952).
Rec. D u m i t r u M i c u, Contemporanul 1 952, nr. 22 (347), p. 4.
89. A d ă s c ă I i ţ e i, V. în legătură cu cuvîntul « haiduc ». Cum vorbim 4 (1 952),

nr.

2,

p. 21 - 23.
Şi în folclor.
90. A n t a I Ă r p â d. Kossuth Lajos a magyar nepkălteszetben. [Kossuth Lajos în poezia
populară maghiară]. Utunk 9 (1 954) nr. 1 3 , p. 3.
91. Antologie de literatură populară. Voi. I. Poezia. (Intocmită de Institutul de istorie literară
şi folclor al Academiei R.P.R.). Prefaţă de S. Călinescu. Bucureşti, Editura Academiei R.P.R.
1953. 648 p.
Rec. L i v i u O n u, Observaţii pe marginea unei antologii de literatură populară. A lmanahul
Literar 4 (1 953), nr. 1 2 (49), p. 1 0 1 - 1 02. M i h a i C o n s t a n t i n e s c u, Creat ia nemuritoare
a geniului popular. Scînteia Tineretului, Seria I I , Nr. 1490, 9. II. 1 954, p. 2. G h. A c h i ţ e i. Pe
marginea unei culegeri de literatură populară. Tinărul Scriitor 3 (1 954), nr. 2, p. 70 -78.
92. B ă I a n, I. D. Influenţe folclorice în poezia noastră actuală. Bucureşti, E.S.P.L.A.,
1 955. 1 07 p. , 1 f. (Mica bibliotecă critică).
Rec. H. Z a 1 i s. Însemnări critice. Marginalii la un volum al unui tînăr critic literar. Tinărul
Scriitor 4 (1 955), nr. 5, p. 77 -78. L. L e o n a r d, Gazeta Literară 2 ( 1 955), nr. 17 (59), p. 2.
93. B ă I a n, I o a n D o d u. Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără moarte. Viaţa Rominească
7 ( 1 954), nr. 2, p. 296 - 3 1 0.
Şi ceva despre influenţa literaturii populare asupra celei culte, după anul 1 944.
94. B e n i u c, M i h a i. Izvoarele populare în creaţia lui Eminescu. în volumul « Literatura
noastră clasică ». Studii Literare. Bucureşti, E.S.P.L.A„ 1 953, p. 27-45.
95. B i s t r i ţ e a n u, A I . Creaţia populară ca preocupare şi izvor de inspiraţie la D . Can
temir şi N. Bălcescu. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 (1 953),
p. 23 - 54.
96. B r e a z u, I (o n). Gheorghe Barit şi patrimoniul popular. Academia R.P.R., Filiala
Cluj. Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria III, ştiinţe sociale 6 (1 955), p. 3 3 - 42.
Mai ales despre poezia populară, cîntecul, jocul şi portul romînesc.
97. B u d a i- D e I e a n u, 1 o n. Ţiganiada. Ediţie îngrijită de J. Byck. Studiu i ntroductiv
de Ion Oană. (Cu un glosar). Bucureşti, E.S.P. L.A., 1 953, 443, p., 3 f., 2 planşe.
Rec. I o a n a M î r z e s c u . Tinăru/ Scriitor 3 (1 954), nr. 4, p. 8 8 - 90.
98. C ă I i n e s c u, G. Din tezaurul poeziei populare. Flacăra 1 95 1 , nr. 1 1 ( 1 67), p. 3.
Anunţă publicarea antologiei de literatură populară, întocmită de Institutul de istorie literară
şi folclor al Academiei R.P.R„ din care se publică 9 bucăţi, precedate de o scurtă introducere.
99. C a m p u s, E u g e n. Poporul, izvor al forţei noastre. Viaţa Romi'nească 7 ( 1 954),
nr. 1 , p. 224 - 248.
Şi ceva despre influenţa literaturii populare asupra celei culte, după 1 944.
1 00. D a m i a n, V a I e n t i n. Creaţia populară, oglindă vie a luptei poporului pentru
o viaţă mai bună. Muzica 4 (1 954), nr. I O, p. 3 -9.
1 0 1 . F a r a g 6 J 6 z s e f. Egy szab6falvi csâng6 kăltă (Lakatos Demeter). [Un poet ciangău
din Săbăoani (Bacău)]. Utunk 1 1 ( 1 956) nr. 48, p. 4.
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1 02. F a r a g 6, J 6 z s e f. Felszallott a păva . . . Szemelvenyek a magyar nepkolteszetbo
a XVI szazadt61 măig. Osszt:ăllitotta es bevezette- . Bukarest, Ăllami Irodalmi es Miiveszeti K.iad6
1 95 1 , 1 63, p. 4. f. (Halad6 hagyomănyok, 1 ).
Rec. D e g h L i n d a, Erhn Jgraphia LXV ( 1 954), pp. 3 1 2 - 3 1 3.
1 03. F a r a g 6 J 6 z s e f. Konsza Samu nepkoltesi gyiijtemenye ele. [În legătură cu colecţia
de poezii populare a lui Konsza Samu]. Utunk 1 1 ( 1 956) nr. 38, p. 2.
104. F a r a g 6, J 6 z s e f. Nepkolteszetiink mai fejlodese. [Dezvoltarea actuală a folclorului
maghiar]. /gaz Szd 3 ( 1 955) nr. 2, pp. 141 - 1 49.
1 05. F a r a g 6 J6 z s e f es J a g a m a s J ă n o s. Moldvai csăng6 nepdalok es nepbal
ladăk. [Cîntece şi balade populare ale ciangăilor moldoveni]. A Folklor lntezet Kolozsvări osztăl
yănak gyiijtemenyebol szerkesztette - . A zenei anyag osszeăllităsăban reszt vett Szego Julia. Buka
rest (1 954), Ăllami lrodalmi es Miiveszeti Kiad6, 342 p. I f.
Rec. E m i I i a C o m i 'ş e I : O culegere din folclorul ceangăilor. Muzica 5 ( 1 955), nr. 4,
p. 43 -47. S z e m l e r P e r e n e : Utunk 1 0 ( l 955), nr. 1 p. 2 -3 . S z e n i k I l o n a : Miive/odesi
Utmutato 8 (1 955), nr. 1 0, p. 40.
106. Folclorul romînesc de după 23 August. Rezumat al comunicării pregătite de M i t u
G r o s u şi A I. B i s t r i ţ e a n u, ajutaţi de L u c i a I o n e s c u şi R o d i c a R ă d u I e s c u
C h i p e r. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 ( 1 953), p. 261 -262.
1 07. G u l i a n, C. I. Pentru valorificarea creaţiei noastre populare. Cercetări Filozofice
1 955, tomul III, nr. 4, p. 1 73 - 1 93.
Capitolul întîi din « Sensul vieţii în folclorul romînesc ».
1 08. Im Wandel der Zeiten. Rumănische Volksdichtungen. Aus dem Rumănischen ilbertragen
von A l f r e d M a r g u l-S p e r b e r. Bukarest, Staatsverlag fiir Kunst und Literatur, 1 953,
1 07, p. 2 f.
1 09. Istoria literaturii romîne. Volum alcătuit de către Institutul de istorie literară şi folclor
al Academiei R.P.R. [ Reeditare a primului din cele trei volume ale Istoriei literaturii romîne pentru
învăţămîntul mediu . . . ] Redactat de G e o r g e C ă 1 i n e s c u, I o n V i t n e r, O v. S.
C r o h m ă 1 n i c e a n u. Colaboratori : M. G r o s u, I. C. C h i ţ i m i a. Bucureşti, E.S.P.L.A.,
1 954. 266 p., 3 f.
La p. 1 22 : « Interesul pentru folclor » ; la p. 1 23 - 1 24 : « Anton Pann ».
I IO. I z s ă k J 6 z s e f. Nepi humorunk irodalmi hagyomănyai. [Tradiţiile literare ale
umorului popular maghiar]. /gaz Szd 4 (1 956) nr. 4, pp. 553 -558.
1 1 1 . I v ă n e s c u, G h e o r g h e. Influenţe slave şi bizantine în folclorul romînesc şi în
limba romînească. (« Caloianul». Rezumat al comunicării şi discuţiilor). Academia R.P.R. Studii
.şi cercetari de istorie literară şi folclor 2 (1 953), p. 249 - 250.
1 1 2. Kossuth Lajos a nepkolteszetben [K. L. în poezia populară]. /roda/mi Almanach 3 ( 1 952),
p. 697 -698.
8 cîntece din Arhiva istorică a Academiei R.P.R., Filiala Cluj.
1 1 3. L a j t h a L ă s z 1 6. Szeki gyiijtes. [Culegere din Sic, regiunea Cluj]. Budapest, Zene
milkiad6 Văllalat, 1 954, 363 p., 1 f. (Nepzenei monografiăk II. Szerkeszti : Lajtha Lăszl6).
Culegeri făcute în anii 1 940 - 1 94 1 .
1 14. L ă u d a t , I. Preocupări d e folclor la « Contemporanul ». laşul Literar 2 ( 1 956), nr. 4,
p. 1 23 - 1 28.
.
Despre colecţia Alecsandri şi alte poezii populare publicate în « Contemporanul » lui
Nădejde ( 1 881 - 1 891).
1 1 5. F a r a g 6 J 6 z s e f. Sziintelen harcban a babonâk ellen. [În luptă continuă împotriva
superstiţiilor]. Miive/odesi Utmutato, 7 ( 1 954) nr. 2, p. 48.
1 1 6. M a n o I e, I o n. Folclorul, nesecat izvor de învăţăminte pentru scriitori. Tlnărul
Scriitor 2 ( 1 952), nr. 3 - 5, p. 38-41 .
1 1 7. M i h ă e s c u, H. Cîntecul de muncă la Greci şi Romani. Academia R.P.R. Studii
şi cercetari de istorie literară şi folclor 3 (1 954), p. 63 - 7 3 .
1 1 8. O însemnată cercetare de folclor. Muzica 4 ( 1 954) nr. 3 , p. 22 - 23.
Despre referatul « Contribuţiuni la studierea noii creaţii de cîntece populare din R.P.R. »,
prezentat la consfătuirea folcloriştilor romîni din 1 954. Despre cercetarea întreprinsă de Paula
Carp, Mariana Rodan, Adriana Sachelarie, Corneliu Bărbulescu.
1 1 9. P a n n, A n t o n. Pagini alese. Voi. 1 -11. Ediţie îngrijită, cu prefaţă de I. Fischer.
Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 953. I . 326 p., 1 f. II, 236 p., 3 f (Biblioteca pentru toţi).
1 20. Rumănische Volksdichtungen.
Deutsch von A l f r e d M a r g u l-S p e r b e r.
[Traducere de poezii populare romîneşti]. Bukarest, Verlagsanstalt « Das Buch », 1 954.
1 5 2 p., 2 f.
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1 1 balade, doine şi strigături.
1 2 1 . S a d o v e a n u, M i h a i I. Limba povestirilor istorice. Comunicare făcută la Acade
mia R . P.R. Contemporanul 1 955, nr. 6 (436), p. 3 .
Cu

exemplificări d i n folclor.

1 22. S i m o n e s c u, D a n. Aspecte ale războiului pentru independenţă în literatura romînă.
laşul Nou 4 (1 952) nr. 2, p. 1 66 - 1 76.
La p. 1 67 - 1 68, şi despre reflectarea războiului în literatura populară.
1 23. S i m o n e s c u, D a n. Partidul în noile creaţii ale poporului. laşul Nou 3 (1951),
nr. 3 -4, p. 1 40 - 1 48.
înainte şi după 1 944.
1 24 S t e 1 e a, G e o r g e. Despre folclor. Steaua 6, (1955), nr. 6 p. 93 - 97. Generalităţi.
1 25. S z a b e d i L a s z 1 6. A magyar ritmus formai. [Formele ritmului maghiar]. Utunk, 9
(1 954) nr. 52, pp. 5 - 6.

Şi ale poeziei populare.
1 26. S z e n t i m r e i J e n 6. A drămai hagyomănykincs nepilnk kolteszeteben. [Tradiţiile
dramatice în poezia populară maghiară]. /gaz Szo, 3 (1 955) nr. 2, pp. 1 30 - 140.
1 27. T e o d o r e s c u, A I. Preocupări de folclor Ia scriitorii moldoveni, de la « Dacia
Literară » Ia « Romînia Literară ». Comunicare. Academia R.P.R. Filiala Iaşi. Studii şi cercetări
ştiinţifice. Seria III (ştiinţe sociale), 7 (1 955), nr. 1 - 2, p. 95 - 107.
1 28. V i n t i l ă, P e t r u. Tinereţe fără bătrîneţe. Flacăra 1 954, nr. 16 (41), p. 25 - 27.
Generalităţi despre folclorul satelor din jurul Caransebeşului şi 5 cîntece populare, unele
reflectînd stările sociale actuale. Cu 6 ilustraţii în text.
1 29. V i t n e r, I o n. Poezia populară de ieri şi de azi.
( Festival închinat poeziei populare ţinut la 25. III. 1 9 5 1 ) . Contemporanul 1 95 1 , nr. 1 3 (234), p. 3 .
1 30. Z(a c o r d o n e ţ), A. Critica sovietică despre poezia populară romînească. laşul
Literar 1 (1 955), nr. 5, p. 1 1 8 - 1 20.
Despre un volum de cîntece şi basme populare romîneşti, apărut în U . R.S.S., comentat de
N. Snetkova.
V. BALADE
1 3 1 . Balade populare. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 954. 395 p . , 2 f. (Biblioteca pentru toţi).
Rec. M a r i n, B u c u r. Gazeta Literară 2 (1 955), nr. 8 (50), p. 2.
1 32. Balade populare ruse (Bîlinî). în romîneşte de A d r i a n M a n i u [Studiu introductiv
de] FI. Caloianu. Bucureşti. Cartea Rusă şi E.S.P.L.A., 1 954, 143 p. (Biblioteca pentru toţi).
1 33 . Balade populare ruse (Bîlinî). Traducere de A d r i a n M a n i u. Ilustraţii de Demian.
Bucureşti, Cartea Rusă, 1 954. 1 85 p.
1 34. C a m i 1 a r, E u s e b i u.
Balada plutaşului de pe Bistriţa. Flacăra 1951
nr. 1 3 (1 69), p. 4 .

S e arată c ă a fost culeasă d e Ia o fată din Holda, pe valea Bistriţei. Autenticitatea este, însă,
cel puţin îndoielnică.
1 35. C r o h m ă l n i c e a n u, O v i d S. Exagerarea conştientă şi problemele tipicului.
Contemporanul 1 953, nr. 23 (348) p. 2.
Şi despre balada « Gruia lui Novac » (şi povestea « Harap Alb »).
1 36. Discuţii referitoare la Mioriţa. (Rezumat al şedinţei de comunicări de Ia 1 0.11. 1 952.
Referent principal, I.C. Chiţimia). Academia R .P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor
2 ( 1952), p . 252-254.
1 37. F a r a g 6 J 6 z s e f. Regi szekely nepballadaink. [Vechile balade populare săcui eşti]. /gaz Szo 3 (1 955), nr. 9. pp. 1 26 - 1 27.
1 3 8. F a r a g 6, J 6 z s e f. Verses ti:irteneti nepki:ilteszetilnkrol. [Despre folclorul epic
maghiar versificat]. /gaz Szo 4 (1 956), nr. 1 , pp. 90 -95.
1 39. P r i c h i c i, C. G h. Figuri de eroi în cîntecul nostru popular : Pintea viteazul.
Muzica 3 ( 1 953), nr. 4, p. 34- 39.
Cu o baladă inedită din Dorna-Cîndreni şi aria ei, comparată cu alte arii ale cîntecelor
despre Pintea.
VI. DOINE ŞI STRIGĂTURI.
·

140. B ă l a n, 1 o a n D o d u. Din cîntecele poporului nostru. Viaţa Romînească 6 ( 1 953)
nr. 1 2, p . 251 - 260.
Culese în Vaidei, raionul Orăştie, reg. Hunedoara, în anul 1 953 : 27 cîntece şi doine, cele
mai multe « tradiţionale>>.
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1 4 1 . B ă r b u 1 e s c u, C. Creaţia nouă de cîntece populare (după 23 August 1 944). Aca
demia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 1 (1 952), p. 1 1 3 - 220.
Cîntece şi strigături din diferite regiuni ale ţării.
142. C o I i n, V I a d i m i r. Sas Mărie, o poetă a satului maramureşan. Gazeta Literară
2 (1 955), nr. 37 (79), p. 5 .
Date biografice şi 4 poezii în legătură cu regimul de democraţie populară.
143. Doine, cîntece, strigături. Antologie întocmită în cadrul secţiei literare a Institutului
de Folclor din Bucureşti, de A. Amzulescu şi G. Ghiţă. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 955. 4 1 3 p., 1 f.
1 44. D r u m a r u, D u m i t r u şi D u m i t r u C h i n d r i ş . Din cîntecele poporului.
Almanahul Literar 3 ( 1952), nr. 7 (32), p. 5 8 -67.
Cmtece împărţite în : « De altădată », « Dragostea », « De azi ». Cele mai vechi sînt « au
zite », cele de după 1 944 sînt « create ». De remarcat « Sărac·J şi bogatu », cîntec epic, altoit pe
motivu l « întoarcerea soţului », ceea ce culegătorii trebuiau să releve. Provenienţa : regiunile Cluj
şi Baia-Mare.
145 . I o n e s c u - N i ş c o v, T r. Haiducia şi cîntecele haiduceşti. (Rezumat al comu
nicării şi discuţiilor). Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 (1 953),
p. 267 -268.
1 46. M i h a i I, G a v r i 1. O cîntăreaţă a vieţii noi. Sci'nteia 1 952, nr. 1 955, p. 5.
Ioana Dăncuş din Ieud-Maramureş. Cu 1 1 texte.
147. S i m o n e s c u, D a n. Partidul în noile creaţii literare ale poporului. laşul Nou
III ( 1 9 5 1) nr. 3 - 4 p. 140 - 1 4 8 .
In textul studiului fragmente de doine, cîntece şi strigături.
148. S o c o I, I o n. Dacă n-ar fi fost partidu' (poezie populară). Contemporan11l 1 955,
nr. 46 (475), p. I .
De la un lăutar din Căzăneşti, Rîmnicul Vîlcea.
149. S o c o I, I o n. Din cite am petrecut . . . (Cîntec cules din comuna Gheja, raionul
şi regiunea Cluj). Flacăra 1 954, nr. 1 6 (41), p. 27.

VIJ. POVEŞTI. SNOAVE. LEGENDE. TRADIŢII.

1 50. Az elătkozott szamăr. Regi es uj hist6riăk a tudatlansag vămstedoirol. Osszeăllitotta:
Farag6 J6zsef. Az illusztraoi6kat Andrăsy Zoltăn rajzolta. [Măgarul cel blestemat]. Bukarest,
ĂJlami Irodalmi es Miiveszeti Kiad6, 1 953, 173 p., I f. il.
Rec. M e t z I s t v a n : /gaz Szo 2 (1 954), nr. 4 - 5 , pp. 173 - 175.
1 5 1 . C o I i n, V 1 a d i m i r. Originalitatea basmului. Contemporanu/ 1 955, nr. 9 (439), p. 3.
Despre originalitatea basmului popular, tematica şi felul cum a fost şi trebuie prelucrat.
1 52. C r e a n g ă, I o n. Opere. Ediţie îngrijită, prefaţă şi un glosar de G. Călinescu,
(Portret de) C. Baba. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 953, 3 1 7 p., 2 f. , 5 pi.
1 53. C r e a n g ă, I o n. Der weisse Mohr und andere Mărchen und Erzăhlungcn. Aus
dem Rumănischcn iibertragen von Harald Krasser. Mit einem Vorwort von Mitu Grosu.
Staatsverlag fiir Kunst und Literatur. Bukarest, 1 952, 359 p., 2 f.
1 54. D u m i t r e s c u, Z o e. Aspecte caracterologice în basm. (Rezumat al comunicării
şi al discuţiilor ce au urmat). Academia R.P.R. St11dii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2
(1 953), p. 270 -272.
1 55. F a r a g 6 J 6 z s e f. A szegeny ember văsăra. Szekely nepmesek. [Poveşti populare
săcuieşti]. Bucureşti, Allami lrodalmi es. Miiveszeti Kiad6, 1 955. 1 29 p.
1 56. F a r a g 6 J 6 z s e f. Ket kis moldvai csăng6 nepmese. [Două scurte poveşti populare
ale ciangăilor din Moldova]. Utunk l i (1 956) nr. 46, p. 6.
1 57. F u r f a n g o s M ă r t o n. Nepmesek. [Poveşti populare]. Osszeăllitotta : Farag6
J6zsef. Bukarest, ĂJlami lrodalmi es Miiveszeti Kiad6. 1952, 97 p., I f.
1 58. H o r v ă t h I s t v ă n. Zolderdo fia. Mesek. [Prelucrări de poveşti populare maghiare].
Bukarest, Ifjusăgi K0nyvkiad6, 1 955, 1 85 p.
Rec. A s z t a I o s I s t v ă n ; Csakis avatott kezzel. [Numai cu pricepere]. Utu11k 1 1 (1 956)
nr. I , p. 3 ; H o r v ă t h J s t v ă n : Csakis elvszerii birălatot. [Să criticăm numai cu princi
pialitate). Utunk 1 1 (1956) nr. 2, p. 4. N a g y O I g a : Tobb igenyesseget I [Să fim mai
pretenţioşi i] Ut11nk l i (1 956) nr. 6. p. 2. S o n i P ă i : Zar6sz6 ZOlderdo fia cimiimesegyiij
temeny vităjăhoz. [Încheierea discuţiilor]. Ut11nk 1 1 (1 956) nr. 1 2, p. 3.
_
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1 59. H u n y a d i A n d r â s. Erovel is, esszel i s . Zselyki e s decsei nepmesek. - gyiijtese.
[Poveşti populare ardelene]. "Bukarest. Ifjusâgi Konyvkiad6, 1 956, 146 p., 1 f.
1 60. N a g y O 1 g a, Elobb a tanc, azutân a lakoma. Mezosegi nepmesek. Gyiijtotte - .
Szerkesztette es bevezette F a r a g 6 J 6 z s e f. [Culegere de poveşti ardeleneşti d e p e Cîmpia
Ardealului]. Bukarest. Ăllami Irodalmi es Miiveszeti Kiad6, 1 953, 1 59 p., 1 .
Rec. D e g h L i n d a, Eth n og rap hia 5 5 (1 954), pp. 3 1 3 - 3 1 5.
1 61 . N e c u 1 c e, I o n. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte. Ediţie îngrijită
cu un glosar, indice şi o introducere de Iorgu Iordan. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 955. 461 p., 1 f.
1 62. N e c u 1 c e, I o n. Texte alese din Letopiseţul Moldovei (0 samă de cuvinte şi Domnia
lui Dimitrie Cantemir). Cu un studiu introductiv şi adnotări de Mitu Grosu. Bucureşti, E.S.P.L.A.
1 950, 132 p. (Biblioteca pentru toţi).
1 63. O 1 t e a n u, P a n d e I e. Lexicul povestirilor slave despre Vlad Ţepeş. Revista Uni
versităţii C. l. Parhon. Seria Ştiinţe sociale-filologie, 1 ( 1 955), nr. 2 - 3, p. 227 - 25 1 .
1 64. P a 1 t i n , C o s t e a . Pe urmele lui Pintea Viteazul. Din însemnările unui folclo-.
rist. Flacăra 1 954, nr. 8 (33), p. 20 - 2 1 .
Generalităţi.
1 65. P i r u, A I (e x a n d r u ). Creangă şi spiritul rus. Academia R.P.R. Studii şi cerce
tări de istorie litenră şi folclor 4 ( 1955), p. 582- 584.
în « Ivan Turbincă ».
1 66. P o p - R e t e g a n u I, I o n. Poveşti ardeleneşti. Culese din gura poporului. Ilus
traţii de V. Apostoloiu. Bucureşti, Editura tineretului, 1 954. 1 7 1 p. (Biblioteca şcolarului).
1 67. National Costumes from the Rumanian People's Republic. Rumanian Institute for
Cultural Relations with Foreign Countries. Bucarest; 1 952. 1 1 pi.
1 68. Săchsische Volksmărchen aus Siebenbi.irgen. Bucureşti, Jugendverlag des ZK des
Vd WJ, 1 953, 1 47 p., 2 f.
Altă ediţie, identică, în 1 955.
1 69. S a u c i u c, G e o r g e t a. Povestea lui Măghiran Voinicul. laşul Nou 5 ( 1 953),
nr. 2, p. 1 28 - 1 35.
Fără indicarea locului de unde s-a cules ( ?). Poate chiar neautentică.
170. S t ă n c e s c u, D u m i t r u. Basme. Culese din gura poporului. Prefaţă de Ion
Const. Chiţimia. Bucureşti, Editura Tineretului, 1955. 1 3 8 p., 2 f.
1 7 1 . S z 6 c s I s t v â n. Jegyzetek a tiindermese jovojerol. [Despre viitorul poveştilor cu
zîne]. Utunk l l (1 956) nr. 8, p.2.
172. Z a I i s, H. Nicolae Filirnon - creatorul basmului cult. Tînărul Scriitor 4 ( 1955)
nr.

3, p. 74 -75.

Şi despre influenţa basmului popular.
VIII. ARTĂ POPULARĂ. PORT. MUZEE.

173. Arhitektura Narodnoi Rumînskoi Respubliki. Buharest, Gosudarstvennoe Izdatelstvo
lskusstva, 1 952. 85 f. nenumerotate.
Şi arhitectură populară.
1 74. Arhitektura narodnovo jilis�a v Rumînskoi Narodnoi Respublike.
[Arhitectura
locuinţelor ţărăneşti în Republica Populară Romînă). Buharest, Gosudarstvennoe Izdatel'stvo
Literaturi i Iskusstva, 1 952. Pliant in-8°.
1 75. B ă n ă ţ e a n u, T a n c r e d. Folosirea artei populare. Contemporanul 1 954, nr. 1
(378), p. 2.
în legătură cu expoziţia « Valorificarea creaţiei artistice populare în produsele cooperaţiei,
ale artiştilor plastici şi ale Ministerului Industriei Uşoare ».
1 76. B ă n ă ţ e a n u, T a n c r e d. Muzeul de artă populară al R.P.R. Sci'nteia Tineretului
Seria a II-a, nr. 1 955, nr. 1 933.
Redeschis în 1 954. Prezentarea colecţiilor creaţiei populare orale.
1 77. B ă n ă ţ e a n u, T a n c r e d. Principii noi în reorganizarea Muzeului de artă populară
al R.P.R. Contemporanu/ 1 955, nr. 35 (41 2), p. 1 .
Prezentarea materialelor p e « ţări », din punct d e vedere istoric etc.
1 78. N i c o 1 e s c u, C. Ceramica decorativă în arhitectura noastră veche. Arhitectura
R. P. R . 5 (1954), nr. 2, p. 20-26, il .
Caracterul ei popular.
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179. B a r a b â s J e n o. A gyulai muzeum român nepmilveszeti kiâllitasa. [Expoziţia de
artă populară romînească a Muzeului din Gyula. (Ungaria)]. Etnographia 63 (1952) nr. 1 -2,
pag. 202.
1 80. C o n s t a n t i n, M a r i a. Exposition d'art populaire roumain a Moscou. Moscow
exhibition of Roumanian Popular Art. L'art dans la Repuh/ique Populaire Roumaine 1 950,
nr. 2, p. 27- 32, 1 04 - 1 07. Cu 6 ii.
1 8 1 . C o n s t a n t i n, P a u I. Stimularea artelor decorative şi aplicate. Contemporanul
1 955, nr. 3 1 (461 ), p. l , 4.
Sugerează aplicarea specificului naţional la obiectele de industrie uşoară.
1 82. Costumul popular din jurul Caransebeşului. Cultura Poporului 5 (1 955), nr. 5, p. 61 .
183. Die Volkskunst in der Rumănischen Volksrepublik . Bukarest 1955, 28 p.
Şi în limbile rusă, engleză, franceză.
1 84. Die Volkskunst in Rumanien. Die texte wurden vom Wissenschaftlichen Kollektiv
des Volkskunstmuseums der RVR abgefasst. Bukarest, Verlag des Rumănischen Instituts fiir
kulturelle Beziehungen mit dem Auslande, 1 955. 15 p. 93 planşe, 2 f.
1 85. Die Volkskunst in Rumanien. Herausgegeben vom Rumânischen Institut fiir Kultur
beziehungen mit dem Auslande. Bukarest, 1 953. 32 p.
Şi în limbile : engleză, rusă, spaniolă.
1 86. D i m a, M i r c e a. Arhitectura populară în regiunea Moineşti-Comăneşti-Tg. Ocna.
Arhitectură şi urbanism 2 (1951), nr. 9, p. 25 - 27.
1 87. Documentarea de arhitectură romînească. Arhitectura 1 (1 950), nr. l , p. 21 - 23.
Plan de lucru cuprinzind şi arhitectura populară.
1 88. D r u i a, Ş t e f a n. Muzeul (Naţional) de Artă Populară din Bucureşti. (Cu prilejul
deschiderii lui). Contemporanul 1 95 1 , nr. 14 (235), p. 3.
O notă din nr. 12 (233), p. 5, arată că Muzeul s-a deschis la 15.III. 1 95 1 .
1 89. D u n ă r e, N i c o I a e. Aspecte ale artei populare î n raionul Beiuş, regiunea Oradea.
Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istoria artei. 1 (1954), nr. 3 -4, p. 47-60.
Port, textile, ornamentică.
1 90. D u n ă r e, N i c o 1 a e. Legătura muzeelor din regiunea Cluj cu masele. În volumul
Din activitatea muzeelor noastre. Sfatul Popular al regiunii Cluj, Secţiunea culturală. Cluj,
1 955 , p. 75 - 86.
Şi despre : « Mijloace ştiinţifice în legătura muzeelor cu masele, prietenii muzeului şi sfatul
ştiinţific » etc.
1 9 1 . D u n ă r e, N. Muzeul etnografic din Cluj. Steaua 5 (1954) Nr. 3, p. 121 - 1 24.
192. D u n ă r e, N. O expoziţie etnografică permanentă. Steaua 6 (1 955), nr. 6, p. 1 25.
A Muzeului Etnografic al Ardealului din Cluj , inaugurată în 1 955.
1 93 . D u n ă r e, N i c o 1 a e. O instructivă expoziţie de artă populară. Almanahul Literar
4 (1953) , nr. 10, p. 1 1 6 - 1 1 8.
Prezentare a expoziţiei de artă populară de la Muzeul Etnografic al Ardealului din Cluj.
1 94. D u n ă r e, N i c o I a e. Textilele în zona Munţilor Bihorului. Academia R.P.R.
Studii şi cercetări de istoria artei 1 (1954), nr. 1 -2, p. 217, 2 pi. colorate.
1 95. Expoziţia « Arhitectura populară în regiunea Hunedoara ». Arhitectura - 2 (1951),
nr. 4, p. 3 - 1 5.
196. F 1 o r e a F 1 o r e s c u, B o b u. Interpretarea elementelor etnografice de pe
monumentul de la Adamklissi (Tropaeum Trajani). Academia R.P.R. Studii şi cercetdri de istoria
artei 2 (1955), nr. 3 -4, p. 29-79.
1 97. F 1 o r e s c u, R. Un tip ceramic necunoscut din veacul al VI-lea. Academia R.P.R.
St11dii şi cercettiri de istoria artei 2 (1 955) nr. 3 -4, p. 338 -342.
198. F o c ş a, G h. Elemente decorative la bordeiele din sudul regiunii Craiova. Academia
R.P.R. Studii şi cercetdri de istoria artei 2 (1955), nr. 3 -4, p. 81 - 103 ; 3 (1956), nr. 1 -2, p. 29 -55.
Evoluţia bordeielor : interioare, mobilier, vase, unelte.
199. F o c ş a, G h e o r g h e. Elemente decorative în arhitectura populară din zona
etnografică a Jiului de sus. Academia R.P.R. Studii şi cerc. de istoria artei 1 (1954), nr. 3 -4,
p. 25-45 .
200. G h e o r g h i u, A., P. P e t r e s c u. Arhitectura populară în bazinul superior al
Argeşului. Arhitectura R.P.R. 5 (1 954), nr. 8, p. 24- 3 1 .
201 . G h e o r g h i u , A „ P . P e t r e s c u, P . S t a h I . Ornamentaţia în arhitectura
populară din bazinul superior al Argeşului. Arhitectura R.P.R. 6 (1955), nr. 1 , p. 27- 33. Cu 21 ii.
202. I o n e s c u , E m i l i a. Noua orientare a artelor decorative. Academia R.P.R. Studii
şi cercetdri de istoria artei 2 (1 955), nr. 1 -2, p. 322- 327.
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Necesitatea cunoaşterii şi întrebuinţării tradiţiilor progresiste în arta populară.
203. I o n e s c u, G r i g o r e. Contribuţia meşterilor populari Ia arhitectura romînească.
Arhitectura R.P.R. 6 ( 1 955). nr. 5, p. 28 - 3 6.
Case, mănăstiri, biserici.
204. I o n e s c u, G r i g o r e. Documente de arhitectură romînească. Bucureşti, Editura
de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii. Facultatea de arhitectură şi urbanism. Institutul de
arhitectură « Ion Mincu », 1 953, nr. 1 - 6, 1 2 f., 1 50 planşe.
în caietele 2 şi 6, şi despre biserici de lemn, bordeie, case ţărăneşti.
Rec. V. B i 1 c i u r e s c u. A rhitectcua R.P.R. 1 953, nr. 1 , p. 49 - 5 1 .
205 . J i a n u , I o n e 1. Imagini din arta populară a minorităţilor naţionale. Racăra 1955,
nr. 24 (49), p. 2 8 - 29.
Ceramică, broderie.
206. K 6 s K a r o 1 y. Cahlele din Ciuc. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istoria
artei 1 ( 1 954), nr. 1 - 2, p. 49 - 57.
Rec. K o V a c s A g n e s. Ethnographia 66 ( 1 955), p. 636 - 638.
207. K 6 s K a r o I y. Javitsuk meg a nepmiiveszeti k6r6k munkăjăt. [Să îmbunătăţim
activitatea cercurilor de artă populară]. Miivelodesi Utmutato 7 (1954) nr. 2, pp. 1 8 - 23 . ,
208. K o V â c s D e n e s, A nepmiiveszet fejlodesenek kerdesehez. [Problema dezvoltării
artei populare]. Miivelodesi Utmutato 7 (1 954) nr. 6, p. 30.
209. L u p ş a, Ş t e f a n. Clerici romîni meşteşugari. Studii Teologice, Seria I I, 2 ( 1950),
p . 395 - 426.
Miniaturişti, zugravi de biserici, meserii profane.
2 1 0. M a c o v e i, P. Probleme de creaţie în arhitectura R.P.R. A rhitectură şi urbanism
3 ( 1 952), nr. 9 - 1 0, p. 30- 58.
Cu 1 1 reproduceri de arhitectură populară din diferite regiuni ale ţării.
2 1 1 . M e I i c s o n, M . Note asupra arhitecturii epocii brîncoveneşti. Arhitectura R.P. R.
6 ( 1 955), nr. 8 , p. 22-33. Cu il.
Şi despre legăturile cu arta populară.
2 1 2. M e z i n c e s c u, E d u a r d. Muzeul de artă populară al Republicii Populare
Romîne. Flacăra 1 95 1 , nr. 1 2 ( 1 68), p. 1 .
Consideraţii generale cu prilejul deschiderii.
2 1 3 . M. B. Conferinţa de la Comitetul pentru Artă cu şefii secţiunilor de artă şi cultură
ale Sfaturilor Populare. Contemporanul 1 95 1 , nr. IO (23 1 ), p. 3 .
Ţinută între 2 8 . I l şi 3 . III. 1 95 1 . S-a ocupat ş i d e muzee.
214. Muzeul de artă populară Dr. N. Minovici. Bucureşti, Sfatul Popular al Capitalei ,
Secţiunea Culturală 1 954. Pliant.
Şi în limbile rusă, franceză.
2 1 5 . N a g y J e n 6. Nepi tanc - nepi 6lt6zet. [Dans popular - port popular]. Miive
lodesi Utmutato 7 ( 1 954) nr. 7 pp. 3 5 - 37.
2 1 6. N a g y J e n 6, D u n ă r e N i c o 1 a e etc. Nepmiiveszetiink helyzete es feladatai.
[Situaţia actuală a artei populare şi sarcinile ei]. Miivelodesi Utmutato 6 (1 953) nr. 1 2, pp. 45 -48.
2 1 7. Repertoriul operelor redactate în cadrul Institutului de istoria artei al Academiei R.P.R.,
de la 23 Aug. 1 944, la 31 decembrie 1 95 5 . Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istoria artei
2 ( 1 955), nr. 3 -4, p. 407 -409.
"21 8. S i g e r u s, E m i I . Siebenbiirgisch-săchsiche Leinenstickereien. M iinchen, Selbstverlag
d. Akadem. Gemeinschaftsverl. Folge 1 .2. 1952, je 1 6 Taf.
2 1 9. S I ă t i n e a n u, B a r b u . L'exposition « La ceramique dans notre pays ».
dans la R epublique Populaire Roum.iine, 1 956, nr. 1 1 , p. 37- 56.
Cu 10 pi. privind ceramica populară.
220. S t a h I , P a u I ş i P e t r e s c u P a u I. Elemente de înfrumuseţare a locuinţelor
\ ă ră n eşti de pe Valea Bistriţei. Academia R.P.R . Studii şi cercetări de istoria artei 2 (1 955),
n r . 1 - 2, p. 27-42.
22 1 . S z e n t i m r e i J u d i t. Nepkoztărsasăgunk magyar himz6miiveszeter61. [Despre arta
rnsăturilor populare maghiare din R.P.R.]. Miive/odesi Utmutato 7 ( 1 954) nr. 3 -4, pp. 43 -46, .
222. Z d e r c i u c, B o r i s. Aspecte de arhitectură populară din comuna Jeud, raionul
Vişeu, regiunea Baia-Mare. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istoria artei 2 ( 1 955), nr. .1 - 2.
p. 3 1 7 - 322.
Casa, poarta.
223. Z d e r c i u c, B o r i s. Despre expoziţia de ceramică a Muzeului Etnografic din Cluj.
4/n;anahul Literar 4 (1 953), nr. 6 (43), p. 1 22 - 1 25 .
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IX. MUZICĂ. COREGRAFIE
224. Activitatea Institutului de Folclor, Secţia Cluj. Muzica 3 (1 953), nr. 3, p. 8 1 .
După revista budapestană « Uj Zenei Szemle » (1 953, nr. 7 - 8), s-au cules « peste 700 melodii
şi jocuri populare maghiare » şi se studiază folclorul ciangăilor moldoveni.
225. A 1 e x a n d r u, T i b e r i u. Concursul tinerilor solişti populari. Muzica 5 (1955)
nr. 7 - 8, p . 67-68.
226. A 1 e x a n d r u , T i b e r i u. Solistul popular, rapsod al comorilor folclorice.
Contemporanu/ 1 955, nr. 14 (444) , p. I .
Se recomandă soliştilor din mişcarea artistică de amatori să cultive folclorul regiunii lor.
227. B a r b u, F i 1 a r e t. Al treilea concurs pe ţară al Căminelor Culturale. Muzica
4 ( 1954), nr. 7 - 8, p. 39 -45. Cu 8 ii.
228. B ă 1 a n, G e o r g e. Muzicologia şi problemele actuale ale muzicii noastre. Con
temporanul 1955, nr . 5 1 (481), p. 2.
Elementul popular în procesul de creaţie al muzicii culte romîneşti.
229. B i s t r i c e a n u, N i c h i t a. Răspînditori ai folclorului muzical. Contemporanul
1 955, nr. 30 (460) p. 4.
Activitatea orchestrei populare din Piatra-Neamţ.
230. B 1 e j a n, H. Observaţii cu privire la specificul naţional în cîntecul romînesc. Muzica
4 ( 1 954), nr. 2, p . 7 - 1 1 .
23 1 . B o s t a n, I o n , N . Însemnări din timpul realizării filmului « Ciocîrlia ». Contem
poranul 1 955, nr. 34 (464), p. 2.
232. B o z b i c i; C. Bătrinul meşter al vierilor. Flacăra 1956, nr. 24 (97), p. 1 5 .
233. B r e d i c e a n u, T i b e r i u. Doine, cîntece şi balade romîneşti pentru voce şi pian.
Bucureşti, E.S.P.L.A„ 1 953. 79 p.
234. B r î n c u ş, P. Unele probleme în legătură cu valorificarea jocului popular. Contem
poranu/ 1 953, nr. 48 (373), p. I .
235. B u c ş a n , A n d r e i . Jocurile populare din raionul Sibiu. Cultura Poporului 5
( 1 955), nr. l i , p. 5 6 - 57.
236. B u i c I i u, N i c o 1 a e, Pentru o justă atitudine faţă de folclor. Muzica 2 ( 1 952),
nr. 7, p. 25 - 3 1 .
237. C . B . U n album d e · folclor romînesc tipărit î n S . U.A. Contemporanul 1 955, nr. 43
(473), p. 2.
Melodiile a 19 dansuri.
' 238. C a r p, P a u I a. Cum îşi făureşte poporul cîntece noi. Flacăra 1 95 1 , nr. 1 6 ( 1 72), p. 3 .
« Cum iau naştere, cum evoluează » cîntecele din comuna Bătrîni -Prahova.
239. C h i r e s c u, I. Referat asupra problemelor cîntecului de mase ţinut în şedinţa din
29 sept. 1 95 1 a Plenarei Uniunii Compozitorilor din R.P.R. Muzica 2 (1 952), nr. 6, p. 41 -50.
240. Cîntece din toată ţara. Coruri. Caiet de coruri alcătuit sub îngrijirea Institutului de
Folclor. (Prefaţă de) Sabin Drăgoi. Bucureşti, E.S.P.L.A„ 1 955. 86 p„ I f.
241 . C o c i ş i u, I ( I a r i o n ). în legătură cu cîntecul popular la radio. Contemporanul
1 952, nr. 10 (283), p. 2.
242. C o s m a, V i o r e I. Cîntecul popular în creaţia lui Ciprian Porumbescu. Cu pri
lejul centenarului naşterii compozitorului. Muzica 3 (1 953), nr. 3, p. 52- 56.
243. C r i s t i a n, V. O strălucită mărturie a artei noastre populare (Al doilea concurs
al echipelor Căminelor Culturale). Muzica I ( 1 95 1 ), nr. 5, p. 26 7 3 1 .
244. C u c u, G h e o r g h e. Cintece populare. (Cu prilejul împlinirii a 20 d e ani d e la
moartea lui Gh. Cucu). Culegeri, prelucrări şi compoziţii originale. Bucureşti, E.S.P.L.A„ 1 953.
69 p„ I f.
245 . Culegere de melodii şi dansuri populare din diferite regiuni ale ţării. Bucureşti, Editura
C.G.M„ 1 953. 49 p„ 2 f. (Din materialul muzical al Arhivei Institutului de Folclor).
246. Despre dezvoltarea muzicii în R.P.R. Rezoluţia Plenarei lărgite a Comitetului Unium i
Compozitorilor din 4 - 5 februarie 1 952. Muzica 2 (1 952), nr. 6, p. 5 - 1 1 .
Şi despre muzica populară.
247. Dezbateri asupra folclorului la Uniunea Compozitorilor. Flacăra 195 1 , nr. 6 ( 1 62), p. 3 .
î n special despre referatul Paulei Carp : « Cîntece vechi ş i noui», ţinut la 27. I . 1 95 1 , c u exemplificări din comuna Bătrini -Prahova.
248. D i m i t r i u, C. Despre emisiunile radiofonice de muzică populară. Contemporanu/
1 9 5 1 , nr. 10 (23 1), p. 2.
_

https://biblioteca-digitala.ro

164
249. Din folclorul nostru. Culegere de texte şi melodii. Alcătuită de E.S.P.L.A. în colabo
rare cu Institutul de Folclor. Prefaţă de Mihai Beniuc. Bucureşti, 1 953, 3 82 p., 1 f. (Biblioteca
pentru toţi).
Rec. M. S ă n d u 1 e s c u. Muzica 3 (1 953), nr. 4, p. 72.
Notă. Gh. A c h i ţ e i. Contemporanul 1 953, nr. 40 (365) p. 3 .
250. D 6 m 6 t 6 r T e k 1 a. Dramatikus nephagyomâilyainkr61. [Despre tradiţiile populare
dramatice maghiare]. Miive/odesi Utmutat6 8 ( 1 955) nr. 1 1 , p. 26.
25 1 . Douăsprezece cîntece populare pentru voce şi pian. Sub îngrijirea Institutului de Folclor,
Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 954. 33 p. 1 f.
252. 200 cîntece şi dansuri. Culegere alcătuită sub îngrijirea Institutului de Folclor, de
Gh. Ciobanu, V. Nicolescu. Prefaţă de Al. Amzulescu. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 95 5 , 1 93 p. 1 f.
Rec. A. V i c o 1. Muzica 6 ( 1 956), nr. 1 - 2, p. 82 - 85. V.T. O valoroasă culegere de
melodii populare. Contemporanul 1 955, nr. 25 (455), p. 3 .
2 5 3 . D r a p p e 1, I. Valorificarea folclorului sîrb. Contemporanul 1 95 5 , nr. 3 6 (466), p. 2 .
Despre activitatea Ansamblului d e stat sîrb d e cîntece ş i dansuri din Timişoara.
254. D r ă g o i, S a b i n. Caracterul popular al operei lui George Enescu. Muzica
5 ( 1 955), nr. 5, p. 1 3 - 1 4.
255. D r ă g o i, S a b i n. Cum să prelucrăm cîntecul popular. Cultura Pop orului
5(1 955), nr. 8, p. 5 3 - 56; nr. 9, p. 52- 56.
256. D r ă g o i, S a b i n, Noua creaţie populară. Muzica 1 ( 1 95 1 ), nr. 2, p. 1 5 - 1 9.
La noi, în poezie şi muzică.
257. D r ă g o i, S a b i n. Pentru o justă atitudine a compozitorilor faţă de folclor (după
anul 1 948). Contemporanul 1 95 1 , nr. 45 (266), p. 3.
258. D r ă g o i, S a b i n. Sarcinile Institutului de Folclor în dezvoltarea creaţiei compo
zitorilor noştri. Contemporanul 1 952, nr. 23 (296), p. 3 .
259. D r ă g o i, S a b i n , L. S t ă n c u 1 e a n u. Schimb d e experienţă c u folcloriştii
maghiari. Contemporanu/ 1 955, nr. 8 (438), p. 2.
Cîntecul popular, culegerea şi difuzarea lui în R.P. Maghiară.
260. D u m i t r e s c u, I o n. Contribuţii la problema armonizării cîntecului popular
romînesc. Despre bazele armonizării modurilor (principiile armonizării celorlalte moduri, alături
de modul major - ionian - , deci şi despre principiile armonizării modurilor populare rornîneşti).
Muzica 4 ( 1954), nr. 2, p. 1 - 6.
261 . F a r a g 6 J 6 z s e f. Leânytânc, legenytanc, de hol maradt a parostânc ? [Dans de
fete, dans de feciori, dar unde a rămas dansul de doi ?] Utunk 1 1 ( 1956), nr. 22, p. 5 .
262. F 1 o r e a, B o b u. Buciumul. Flacăra 1 954, nr. 1 2 (37), p. 27.
Instrumentul muzical.
263. G ( e o r g e s c u ) - B r e a z u 1. Studiul ştiinţific al creaţiei populare -sarcină de
frunte a muzicologiei noastre. Muzica 4 ( 1 954), nr. 3, p. 3 -4.
264. G e r g e 1 y R 6 z a. A nepi szinjâtszâs celza es feladatai. [Scopul teatrului popular
şi problemele lui]. Miivelodesi Utmutat6 6 ( 1 953) nr. 7. p. 42 -43.
265. H a c i a t u r i a n, A. Cum înţeleg eu caracterul popular în muzică. Muzica 2 ( 1952),
nr. 7, p. 44 -47.
266. H e r e s c u, S. Pentru o vie dezbatere a problemelor valorific�rii dansului popular.
Contemporanul 1955, nr. 38 (468), p. 2.
267. Ket Kolozsvâr-tartomânyi nepdal. Feldolgozta Zoltan Aladâr. [Două cîntece populare
maghiare din regiunea Cluj]. Miive!Odesi Utmutat6 8 ( 1 95 5), nr. 1 0, p. 3 5 - 36.
268. K i r i a c, D. G. Coruri (Cu un cuvînt introductiv de G. Breazul). Sub îngrijirea
prof. I. D. Chirescu şi G. Breazul. Muzica 4 (1 954). Supliment nr. 4. 39 p.
269. K o d â 1 y Z o 1 t â n. Muzica populară şi muzica cultă. Muzica 5 ( 1 9 55),
nr. 4, p . 22-25.
270. La comemorarea unui mare maestru al muzicii noastre corale : Gh. Cucu ( 1 882 - 1 932).
Contemporanul 1 952, nr. 35 (308), p. 4 .
271 . L a j t h a L a s z 1 6. Szepkenyerilszentmartoni gyiljtes. [Cîntece, colinde şi dansuri
maghiare şi romîneşti]. Budapest, Zenemilkiad6, 1 954, 1 50 p. (Nepzenei monografiăk I. Szerkeszti :
Lajtha Laszlo).
Culegere din anul 1 9 5 1 .
272. L i v ş i ţ , A . Muzica Moldaviei (Fişă rezumativă după « Sovetskaia Muzîka »
nr. 7, 1 952). Muzica 2 ( 1 952), nr. 7, p. 1 1 9.
273. L o v i n e s c u, T a n i a. Cultura noastră - ambasador al ţării noastre. Contem
poranul 1 955, nr. 34 (464), p. 6.
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Succesele obţinute de expoziţiile de artă populară romînească şi de ansamblul rornînesc de
cîntece şi dansuri.
274. L u c a, F ă n i c ă. Tovarăşul meu de v iaţă, naiul . . . Contemporanu/ 1 954, nr. 20
(397), p. 2.
Şi note autobiografice.
275. M a r c o v n i c o f f, B. Activitatea artistică de amatori în cadrul căminelor cultu
rale (din R.P.R.) Muzica 2 (1952) nr. 8 - 9, p. 1 1 8 - 1 22.
276. M a r t î n o v, I. I. Viaţa muzicală a Romîniei (Publicat în « Sovetskaia Muzîka»,
nr. 7, 1 951). Muzica 1 (1951), nr. 5, p. 1 5 -22 şi în Contemporanul 1 9 5 1 , nr. 3 6 - 37 (257- 258).
Şi despre activitatea Institutului de Folclor şi cîntecele populare.
277. M e ş t e r, D i m i t r i e. Cum trebuie culese jocurile populare. Flacăra 1 9 5 1 ,
nr. 2 6 (1 82), p. 2.
Scurt îndreptar, cu multe indicaţii ale lui Igor Moiseev.
278. M u s i c e s c u, M. A. Relaţii asupra muzicii de curte şi a muzicii lăutăreşti în
« Geschichte des Transalpinischen Daciens » de F.I. Sulzer. Academia R.P.R. Studii şi cercetări
de istoria artei 2 (1955), nr. 1 -2, p. 291 -304.
279. P o p, D a r i u. Dansul « Someşana ». Muzica 4 (1 954), nr. 2, p. 30- 3 1 .
280. P o p a , I o a n. Ansamblul d e cîntece ş i dansuri al C.C.S. Muzica 4 (1954), nr. 7 - 8,
p. 66- 68.
28 1 . P o p e s c u - J u d e ţ, E u g e n i a ş i G h. D o i u 1. De doi ca-n Banat. Desene
de Ada Ghinescu. Cultura Poporului 5 (1955), nr. 10, p. 41 -49; nr. 1 1 , p. 3 1 - 37.
282. P o p e s c u - J u d e ţ, G h . Brîul borlovenilor. Schiţele de dans de Ada Ghinescu.
Cultura Poporului 5 (1 955), nr 5, p. 55 - 60.
283. P o p e s c u - J u d e ţ, G h. Iedera. Schiţele de dans de Ada Ghinescu. Cultura
Poporului 5 (1 955), nr. 8, p. 57-63.
284. P o p e s c u - J u d e ţ, G h. Jocuri populare bănăţene. Schiţele de dans de Ada
Ghinescu. Cultura Poporului 5 (1 955), nr. 4, p. 50- 6 1 .
285. P o p e s c u - J u d e ţ, G h. Munca ştiinţifică d e culegere a dansurilor populare.
Contemporanu/ 1 955, nr. 40 (470), p. 4.
286. P o p o v a, T. Cîntecul popular rus în muzica clasică rusă. Traducere de C. Teodoroiu
şi Olga Efremov. Bucureşti, Editura Cartea Rusă, 1954. 45 p., 1 f.
287. p o p o V i c i, V a s i 1 e. antecul popular - izvorul operelor simfonice. Contemporanul 1 952, nr. 8 (281), p. 3.
288. P o r u m b e s c u, C i p r i a n. Opere alese. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 954. 1 69 p., 2 f.
Rec. S a n d u A t a n a s i u. Muzica 5 (1955), nr. 1 -2, p. 82.
289. P r i c h i c i, C o n s t a n t i n. G h. Despre activitatea orchestrei « Barbu Lăutaru ».
Muzica 4 (1 954), nr. 7-8, p. 29 - 3 5 . Cu 1 ii.
290. P r i c h i c i, C. G h. Ţambalul. Contribuţii la cunoaşterea instrumentelor populare
romîneşti. Muzica 2 (1952), nr. 8 - 9, p. 1 30-139.
29 1 . P r o c a, V ( e r a ). Dansurile populare în R.P.R. Muzica 2 (1 952), nr. 8- 9, p. 57- 65.
292. P r o c a - C i o r t e a, V e r a. Jocuri populare romîneşti. Culegere alcătuită sub
îngrijirea Institutului de Folclor. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 954. 147 p. (şi supliment cu arii).
293. Să dăm un mai mare avînt cîntecului de masă. Contemporanul 1 952, nr. 24 (297), p. 3 .
294. S ă r ă t e a n u, L. Tradiţia l u i Taica cel bătrîn. U n reportaj despre maeştrii noi a i
cîntecului străvechi. Flacăra 1 953, nr. 1 , p. 22 -23.
295. S a v a, S t e 1 a. însemnări privitoare la condiţia socială a lăutarilor, la sfirşitul
sec. XIX. Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istoria artei 1 (1 954), nr. 1 - 2, p. 234 - 236.
296. S t o i a, A c h i m. Trei cîntece de nuntă Bucureşti, 1 955. 1 3 p.
297. S t o i a n - S t o i a n o v, S t o i a n. Cîntecul popular în creaţia compozitorilor
bulgari. Muzica 5 (1 955), nr. 6, p. 28 - 32.
298. S u I i ţ e a n u, G, Viaţa cîntecului popular în comuna Ieud (Maramureş). Muzica
1 952, nr. 8-9, p. 44 - 56.
299. Ş e r b u, I g o r. Fluieraşii din Cătina (regiunea Ploeşti). Contemporanu/ 1954,
nr.' 16 (393), p. 2.
300. Ş o i m a, G h ( e o r g h e ). Folclorul muzical religios. Studii Teologice, Seria II
2 (1 950), p. 288- 294.

Despre colinde, cîntece de stea, bocete, cintece de înmonnîntare, « viersuri » bisericeşti (la
Bobotează, Florii etc.)
301 . Ş t e f a n, D. De prin lume adunate şi iarăşi la lume date. Gazeta literară 1 ( 1 954),
nr. 1 5 , p. 4.
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Cîteva cîntece populare difuzate de Institutul de Folclor şi cîteva din sat�le Joiţa şi Săbăreni.
302. T u d o r , L a u r e n ţ i u. Despre cîntecul popular. (Recenzie a articolului lui Mihail
Isacovschi din « Novîi Mir», nr. 1 0 - 1 95 1 , închinat creaţiei cîntecului popular, cu specială referire
la cel sovietic). A lmanahul Literar 2 ( 1 95 1 ), nr. 1 1 (24), p. 1 06 - 109.
303. V a n c e a, Z e n o. Contribuţii la studiul muzicii noastre populare. Cu privire la
armonia muzicii lăutăreşti. Muzica 3 ( 1 953), nr. 4, p. 1 2 - 1 7.
304. V a n c e a, Z e n o. Intonaţii populare romîneşti în muzica lui George Enescu. Muzica
4 ( 1 954), nr. 1 , p. 5 - 10.
305. V a n c e a, Z e n o. Rolul lui Gavril Muzicescu în dezvoltarea muzicii romîneşti .
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la moartea sa. Contemporanul 1 953, nr. 5 1 (376), p. 2.
Şi despre « introducerea creaţiei ţăranilor în muzica profesională ».
306. V a n c e a, Z e n o. Rolul muzicii populare în creaţia lui Bela Bart6k. Muzica 1 ( 1 95 1 ) ,
nr. 3 -4, p . 1 26 - 1 3 1 .
307. Viaţa nouă în cîntecul poporului. Contemporanul 1 952, nr. 5 2 (325), p . 2.
1 3 cîntece, majoritatea din Ieud-Maramureş.
308. V î n t u, V i c t o r. Congresul cîntecului şi al dansului. Reportaj de . Contemporanul 1 953, nr. 23 (248), p. 4.
Despre finala celui de al treilea concurs pe ţară al echipelor artistice de amatori ale sindicatelor.
Şi despre « noile creaţii folclorice ».
309. Z a m f i r, C. Contribuţii la cunoaşterea instrumentelor populare - cobza. Muzica
3 ( 1 953), nr. 2, p. 49 -53.
3 1 0. Z o I t a n A I a d ă r. Hărom vistai nepdal. [Trei cîntece populare din Viştea].
Bukarest, Ăllami Irodalmi es Miiveszeti Kiad6, 1 954. 1 0 p., 1 f.
-

,

X. PĂSTORIT ŞI ALTE OCUPAŢII. ETNOGRAFIE.

3 1 1 . C u ş n e r, P. I. (Cnîşev). învăţătura lui Stalin despre naţiune şi despre cultura
naţională şi importanţa sa pentru etnografie ( « Sovetskaia etnografia », 1 949, nr. 4).
Rec. N i c o l a e P e t r e s c u. Analele Romîno-Sovietice, Seria Istorie-Filozofie 5 ( 1 9 5 1 ) ,
(Seria a II-a), p. 1 49 - 1 50.
3 1 2. F 1 o r e a F I o r e s c u, B o b u. Elemente etnografice în opera lui Dimitrie Cantemir
« Descriptio Moldaviae ». Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istoria artei 2 (1 955), nr. l -'- 2 ,
p. 1 5 - 24.
3 1 3. P e t r e s c u, N i c o 1 a e. Cercetări etnografice în U.R.S.S. Analele Romîno-Sovi
etice, Seria Istorie-Filozofie 5 ( 1 95 1 ), (Seria a II-a), p. 57 - 70.
3 1 4. P e t r e s c u, P a u I. Cea de a treia şedinţă lărgită a etnografilor rornini. (Bucureşti,
martie 1954). Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istoria artei 1 ( 1 954), nr. 3 -4, p. 243 - 246.
Majoritatea comunicărilor s-au ocupat de arta populară.
3 1 5. R e z u ş, P e t r u. Religia slavilor. Studii Teologice, Seria II, 2 ( 1 950), p. 98 - 1 1 O.
Şi despre zeităţi, obiceiuri, viaţă.
3 1 6. V a s i 1 e s c u, E m. Religia slavilor. Studii Teologice, Seria II, 2 ( 1 950), p. 426 -45 6 .
Etnografie, zei, demoni, cult, obiceiuri l a naştere, căsătorie şi moarte.
3 1 7. V I ă d u ţ i u, I. Probleme de cercetare în domeniul etnografiei. Academia R.P.R.
Studii şi referate privind Istoria Romîniei. Din lucrările sesiunii lărgite a Secţiunii istorice, filo
zofice şi economico-juridice (21 - 24 decembrie 1 953), partea I-a. Bucureşti, Editura Academiei
R.P.R. , 1 954, p. 229 - 284.
în U.R.S.S. şi la noi. în special despre activitatea lui Romulus Vuia şi Ion Chelcea.
XI. DIVERSE
(Colinde, jocuri de copii, proverbe, obiceiuri etc.)

3 1 8. A l e x e, G h e o r g h e. Maica Domnului în colindele religioase rornineşti. Studii
Teologice, Seria li, 5 ( 1 953), p. 661 - 676.
3 1 9. C a m i I a r, E u s e b i u. Vechi meşteşugari. Gazeta Literară 2 ( 1 95 5), nr. 8 (50) ;
nr. 21 (63) ; nr. 35 (77).
Şi versuri, mai ales din jocuri copilăreşti; unele de autenticitate îndoielnică.
320. C h i ţ i m i a, I. C. Vechi elemente folclorice de muncă agrară (Rezumat al comu
nicării şi discuţiilor). Academia R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 ( 1 953),
p. 248 - 249.
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Obiceiul « odorîtului » cu plugul (în Oltenia) şi al « drăgaicii ».
321. Dintr-un raport asupra unei cercetări pe teren despre « folclorul copiilor ». Academia
R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 3 (1 954), p. 179 - 1 90.
în localitatea Vasile Roaită (reg. Constanţa).
322. Folclorul copiilor (Rezumat al comunicării elaborate de I.C. Chiţimia şi Tr. lonescu
Nişcov, ajutaţi în adunarea materialului de Marin Bucut şi un grup de studenţi). Academia
R.P.R. Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor 2 ( 1953), p. 265 - 267.
323. L ă z ă r e a n u , B a r b u. Din zicalele adunate de Mihail Eminescu Limba Romină

1 ( 1952), p. 37-39.
în ms. 2307 se găsesc 1 1 6 proverbe adunate de Mihail Eminescu.
324. L u n g u, N i c o I a e. Folclorul muzical religios. Studii Teologice, Seria I I, 1 ( 1 949),
p. 663 -668.
M a i ales despre colinde.

REVISTELE DESPOIA TE
(Lipsa indicaţiei locului de apari/ie arată că revista se publică la Bucureşti)

1.

Academia R.P.R. Buletin ştiinţific
Acta Ethnographica (Budapest)
Almanahul Literar (Cluj)
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